
Sposoby podnoszenia jakości zabiegu opryskiwania 

Główne czynniki wpływające na jakość chemicznych zabiegów ochrony roślin to: 

• czynniki biologiczne, 

• czynniki chemiczne, 

• czynniki meteorologiczne, 

• czynniki ludzkie. 

Czynniki biologiczne dotyczą chwastów, szkodliwych grzybów, szkodników owadów oraz 

innych organizmów powodujących szkody. Zwykle skuteczność zabiegu zależy od fazy 

rozwojowej patogenu. Istnieją fazy w których skuteczność substancji czynnej pestycydu jest 

najwyższa. Przykładowo herbicydy nalistne działają najskuteczniej, gdy zwalczane chwasty  

znajdują się w fazie liścieni, pierwszych okółków lub pierwszej pary liści właściwych, 

bowiem wtedy występuje minimalna warstwa woskowa, która utrudnia wchłanianie środka 

ochrony. Z kolei herbicydy doglebowe działają skutecznie na kiełkujące nasiona chwastów 

wtedy, gdy są aplikowane na glebę wilgotną. Sucha gleba znacząco zmniejsza ich 

skuteczność. Aby temu zapobiec stosuje się adiuwanty doglebowe, powodujące dłuższe 

zatrzymywanie się substancji czynnej na powierzchni pola. Do herbicydów nalistnych 

wskazane jest dodawanie adiuwantu obniżającego napięcie powierzchniowe cieczy roboczej. 

Przez to ciecz robocza lepiej pokryje liście zwalczanych chwastów i herbicyd może 

intensywniej wnikać do nadziemnych części roślin. W przypadku małych chwastów można na 

własną odpowiedzialność zmniejszyć dawkę herbicydu.  

W zwalczaniu grzybów chorobotwórczych na roślinach, decydującym o skuteczności zabiegu 

jest termin jego wykonania. Zależy on od wykrycia obecności patogenu na roślinie. 

Przykładowo aby skutecznie zwalczyć grzyby powodujące porażenie podstawy źdźbła, zabieg 

należy wykonać w fazie krzewienia. Wtedy fungicyd w odpowiedniej ilości trafi na grzybnię i 
zniszczy patogen.  

Podobnie jest w walce z owadami - szkodnikami roślin. Zwalczanie szkodników należy 

rozpoczynać gdy ich ilość przekroczy próg szkodliwości. Zapobiega to obecności 

szkodników, gdy rośliny są we wrażliwych fazach wzrostu. W przypadku mszyc dodatkowo 

zapobiega to występowaniu chorób wirusowych, których wektorami są te owady. 

Jakość wody jako rozpuszczalnika używanego do sporządzania cieczy użytkowej podczas 

oprysków ma ogromne znaczenie. Należy przede wszystkim zadbać jej parametry takie jak 

twardość, odczyn oraz temperatura. 

Woda zawiera ona różne związki chemiczne i pierwiastki, które utrudniają przygotowanie 

mieszanin agrochemikaliów używanych w uprawie oraz prawidłowe ich naniesienie na 

powierzchnię roślin. Sumę stężeń jonów Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

 i Mn
2+

 określa się jako twardość 
całkowitą lub ogólną. Wzrost twardości wody powoduje jedno z najbardziej niekorzystnych 

zjawisk jakim jest wzrost napięcia powierzchniowego. Im większe napięcie powierzchniowe 

wody, tym trudniej zwilża ona wszelkie powierzchnie. 



W zbyt twardej wodzie większość środków ochrony roślin, głównie herbicydów, działa 

gorzej. W największym stopniu dotyczy to tych preparatów, których substancje czynne mają 
postać soli. Rozpuszczalne sole w środowisku wodnym rozpadają się na jony. Jony te mogą 
wiązać się z jonami Ca

2+
 i Mg

2+
, prowadząc do wytworzenia związków o znacznie słabszej 

aktywności lub całkowicie nierozpuszczalnych. Im więcej jest tych jonów w wodzie (im woda 

twardsza), tym więcej cząstek substancji czynnej ulega związaniu. Najbardziej wrażliwe na 

jakość wody są preparaty oparte na 2,4-D, MCPA, dikambie, glifosacie, bentazonie i 

nikosulfuronie. 

Aby temu zaradzić stosuje się kondycjonowanie wody. Polega ono na dodaniu do wody 

specjalnych uzdatniaczy, zwanych kondycjonerami. Preparaty te „wyłapują” niepożądane 

pierwiastki z wody i za pomocą wolnych wiązań chemicznych wiążą się z nimi. Następuje 

neutralizowanie wolnych wiązań chemicznych. Takie związanie jonów wapnia (Ca), magnezu 

(Mg) i innych pierwiastków wpływa na zmniejszenie twardości wody. Kondycjoner powoduje 

zablokowanie możliwości reagowania pierwiastków znajdujących się w wodzie z 

substancjami aktywnymi ze środków ochrony roślin i nawozów dolistnych. 

Twarda woda, której nie kondycjonujemy utrudnia zwilżenie opryskiwanej powierzchni. Ma 

to wpływ na gorsze rozprowadzenie cieczy roboczej po powierzchni rośliny. Na liściach 

krople wody nie rozpływają się i nie pokrywają całkowicie opryskiwanej powierzchni lub 

z niej spływają. Poza tym związki chemiczne powstałe podczas mieszania, mogą ograniczyć 
skuteczność działania środków ochrony roślin. 

Uzdatniaczy używa się w niewielkich dawkach, najczęściej stosując 100-150 ml na 100 litrów 

wody. Dawka kondycjonerów dostępnych na rynku jest łatwa do ustalenia. Dodaje się je 

bowiem do wody do momentu, gdy próbka wody z kondycjonerem, po dolaniu dołączonego 

do nich kolorymetrycznego (barwnego) wskaźnika pH, zmieni odpowiednio kolor 

(najczęściej na pomarańczowy, czerwony lub fioletowy). Koszt takiej dawki to z reguły 

jedynie kilka złotych. Do kondycjonowania wody używane również specjalistyczne filtry lub 

urządzenia wykorzystujące zjawisko odwróconej osmozy, jednak ich cena jest wysoka. 

Ponadto urządzenia te jedynie usuwają jony, zmiękczając wodę, lecz nie obniżają jej pH.  

Podczas przygotowywania cieczy użytkowej kondycjoner wody powinien jako pierwszy trafić 
do zbiornika opryskiwacza, który jest w połowie objętości wypełniony wodą (oczywiście przy 

włączonym mieszadle). Tylko wtedy jego używanie będzie miało sens. Ma on bowiem za 

zadanie poprawić własności wody przed dodaniem pozostałych substancji. 

Jeśli chodzi o pH wody, optymalna wartość wynosi ok. 5,5-6,5. Są jednak substancje czynne, 

które gorzej działają w środowisku lekko kwaśnym. Są to między innymi glifosat, MCPA, 

dikamba, nikosulfuron, oraz 2,4-D. Dla herbicydów z grupy sulfonylomoczników optymalne 

pH jest wysokie i wynosi 7,5 – 9. W wodzie o niższym pH ich rozpuszczalność wyraźnie 

spada, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia skuteczności działania. 

Twardość wody zależy od rozpuszczonych w niej związków wapnia i magnezu, 

natomiast odczyn dodatkowo od zawartości związków metali, chlorków czy siarczanów. 

Najlepiej ustalić, jaki odczyn pH ma woda, której będziemy używać do zabiegów ochrony 

roślin. Do tego celu służą wskaźniki kwasowości (papierek wskaźnikowy) do badania 

twardości wody. Należy także pamiętać, że nie wszystkie kondycjonery wody mają w swoim 

składzie substancje buforujące, czyli wpływające na pH. 



Jeśli dysponujemy wodą o zbyt dużym pH, istnieje kilka możliwości na ograniczenie 

negatywnego działania takiej wody na skuteczność oprysku. W rolnictwie często obniża się 
pH cieczy użytkowej przy pomocy kwasu octowego lub kwasku cytrynowego. Innym 

sposobem jest dodatek do wody siarczanu amonu, podczas zabiegów herbicydami opartymi 

na glifosacie. Można także zredukować ilość wody używanej do zbiegów do minimum (w 

granicach możliwości), zwiększając stężenie środka lub wybrać preparat mniej wrażliwy na 

jakość wody. 

Zakwaszenie cieczy roboczej do pH 4, w zależności od stosowanego rodzaju i dawki 

adiuwanta, szczególnie podnosi efektywność zabiegu, wyraźnie zwiększając skuteczność 
substancji aktywnych. Następuje obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytej do 

oprysku, w efekcie czego następuje zwiększenie retencji cieczy użytkowej na powierzchniach 

chronionych roślin. Ponadto nie wysychają one tak szybko, co przyczynia się do wnikania 

substancji aktywnej do tkanek roślinnych, a w przypadku środków układowych usprawnia jej 

transport w organach chronionej rośliny. Środek zakwaszający wodę ułatwia wnikanie 

pestycydu nawet przez silnie nawoskowane powierzchnie. Krople są także mniej podatne 

zwiewanie przez wiatr z powierzchni roślin. W przypadku środków typu zawiesin  

zmniejsza skłonność do zapychania dysz opryskiwacza, poprawia kąt oprysku oraz 

równomierność rozpylenia. Umożliwia uzyskanie oczekiwanych efektów zabiegu ochrony 

przy zastosowaniu nawet znacznie zmniejszonych w stosunku do zalecanych, dawek środka, 

co dodatkowo wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.  

W przypadku roślin pokrytych nalotem woskowym (kutikulą), jest problem z pokryciem 

roślin, ponieważ ciecz robocza łatwo z niej spływa. Efektem tego jest obniżona skuteczność 
zabiegów. Uprawy nie są w sposób skuteczny chronione przed patogenami, a rolnik  ponosi 

straty. 

W celu zwiększenia przyczepności cieczy do rośliny używa się specjalnych środków – 

adiuwantów. Ich stosowanie wpływa na poprawę skuteczności zabiegów, lepsze zwilżenie 

roślin cieczą roboczą oraz poprawia rozmycie się cieczy na roślinie. 

Adiuwanty ze względu na sposób działania możemy podzielić na adiuwanty aktywujące 

i modyfikujące. Do adiuwantów aktywujących należą te środki wspomagające, 

które zwiększają ilość substancji aktywnej. Jest to związane ze wzrostem ilości cieczy 

utrzymującej się na powierzchni rośliny (głównie na liściach). Powoduje to zdecydowaną 
poprawę przenikania substancji aktywnej do tkanek roślin. Adiuwanty modyfikujące, 

wpływają na ograniczenie pienienia, polepszają przyczepność cieczy, a przy okazji 

zapobiegają korozji metalowych części opryskiwacza. Ułatwiają rozpuszczalność wielu 

herbicydów i poprawiają skuteczność ich działania. Dodanie tego rodzaju adiuwantu 

poprawia zdolność kropel opryskowych do zatrzymywania się na roślinie, a dodatkowo 

nadaje im silne właściwości zwilżające. Napięcie powierzchniowe zmniejsza się, co ułatwia 

dokładne pokrycie liści. Wpływa to na poprawę skuteczności zabiegów. Bardzo przydatne jest 

stosowanie adiuwantów  podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin na rośliny, które są 
pokryte kutikulą (np. rzepak). 

Kolejny czynnik wpływający na efektywność oprysku to temperatura wody. Jej wartość nie 

może być niższa jak 10-12°C. Przed każdym zabiegiem być lekko podgrzana. Jest to 

szczególnie ważne jeśli do cieczy roboczej dodajemy mocznik, który powoduję dodatkowe 

ochładzanie. Do podgrzewania wody w cieplejszych miesiącach można wykorzystać 
plastikowe zbiorniki czy beczki. Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie gospodarstwa w 



specjalny zbiornik o dużej pojemności, który wcześniej, przed planowanym zabiegiem, należy 

napełnić wodą, aby podnieść jej temperaturę do wysokości temperatury otoczenia. 

Formulacja jest fizyczną postacią środka ochrony roślin (substancji czynnej/czynnych oraz 

substancji towarzyszących), która została nadana w procesie ich produkcji. Składniki 

formulacji mają decydujący wpływ na formę użytkową preparatu (proszek, granule, 

koncentrat płynny itp.) i tworzenia cieczy użytkowej poprzez łączenie z wodą - (dobra 

rozpuszczalność w wodzie, zawiesina, emulsja). Formulacja ma decydujący wpływ na  

skuteczność, trwałość. 

W skład każdego chemicznego środka ochrony roślin jest wchodzi substancja czynna. 

Zadaniem jej jest niszczenie agrofagów. Zwykle nie jest ona stosowana w praktyce rolniczej 

w chemicznie czystej postaci. Może to być spowodowane jej niewielką rozpuszczalnością 
w wodzie, nietrwałością podczas przechowywania lub podatnością na działanie czynników 

atmosferycznych. 

Podczas produkcji środków ochrony roślin do substancji czynnej dodawane są inne 

substancje towarzyszące. Dzięki nim produkt końcowy posiada większą trwałość, łatwiej 

rozpuszcza się w wodzie, jest bardziej bezpieczny dla sporządzających ciecz użytkową oraz 

posiada wyższą aktywność biologiczną.  Substancjami towarzyszącymi mogą być m.in. 

rozpuszczalniki, substancje ograniczające pienienie, związki poprawiające pokrycie roślin 

cieczą roboczą, bufory pH, związki zapobiegające korozji opryskiwacza. 

Największą różnorodnością i zmiennością formulacji charakteryzują się herbicydy 

i fungicydy. Ostatnio coraz częściej tworzenie formulacji zawierających w swym składzie 

adiuwanty. Ich zadaniem jest zwiększenie rozpuszczalności preparatu, polepszenie 

przylegania cieczy opryskowej do liści rośliny, łatwiejsze wnikanie substancji aktywnej 

do komórek roślinnych czy zapobieganie pienieniu się cieczy opryskowej. Takie formulacje 

środków ochrony roślin pozwalają na łatwiejsze przygotowanie cieczy roboczej, a także 
wzrost aktywności biologicznej zawartej w preparacie substancji aktywnej, co umożliwia 

zmniejszenie dawki stosowanych środków bez ograniczenia skuteczności. 

Cena środka o złożonej formulacji jest zwykle niższa niż suma kosztów samego preparatu 

i adiuwanta. Ponadto gotowa formulacja zapobiega pomyłkom podczas mieszania 

składników i tworzenia cieczy użytkowej oraz nie naraża obsługi na działanie środka podczas 

wykonywania tej czynności.  Nie każdą substancję czynną można łączyć z dowolnymi 

dodatkami. Nieodpowiednie połączenie może powodować mniejszą skuteczność działania, a 

także większe zanieczyszczenie gleby i rośliny pozostałościami substancji czynnej oraz 

uszkodzenia roślin, mogące mieć wpływ na wielkość i jakość plonu.  

Zmniejszenie dawek stosowanych środków ochrony roślin można osiągnąć przez 

sporządzanie preparatów wieloskładnikowych, łączących w sobie substancje aktywne 

z różnych grup chemicznych. Są one łatwe w stosowaniu, a odpowiednie zestawienie 

substancji aktywnych umożliwia poza podniesieniem skuteczności, także poszerzenie 

spektrum działania w ochronie plantacji.  

Informacje dotyczące stosowania środka znajdują się na etykiecie preparatu. Zawiera ona 

między innymi nazwy substancji czynnych, przeznaczenie dawki, sposób stosowania. W 

nazwie handlowej środka ochrony roślin zakodowana jest zawartość substancji aktywnej oraz 



formulacja. Liczba umieszczona bezpośrednio po nazwie handlowej określa ilość substancji 

aktywnej (w gramach lub procentach) zawartej w litrze lub kilogramie produktu.  Symbole 

literowe, (np. WP, EC), stanowią informację o rodzaju formulacji.  

Obecnie na rynku znajduje się ponad 70 typów form użytkowych pestycydów. Często ta 

sama substancja aktywna w innej formulacji sprzedawana jest pod postacią innego preparatu. 

Lista dostępnych na rynku środków ochrony roślin wraz z pełnymi etykietami znajduje się na 

stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Ochrona roślin. 
Każda z dostępnych formulacji środków ochrony roślin posiada zalety i wady. Przy wyborze 

środka ochrony roślin należy rozważyć takie aspekty, jak wyposażenie opryskiwacza w 

rozwadniacz środków, warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo dozowania środka do 

opryskiwacza, łatwość odmierzenia potrzebnej ilości środka, trwałość i termin ważności 

preparatu, fazę rozwojową, roślin chronionej i chwastów oraz koszty i nakład pracy. Dlatego 

użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z etykietą środka ochrony roślin i znając 

charakterystykę odpowiednich formulacji, dokonał właściwego wyboru. 

Poniżej przedstawiono oznaczenia najczęściej stosowanych formulacji stałych: 

GR – granule do bezpośredniego użycia  

WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej (Fot. nr 1).  

DS – proszek do zaprawiania nasion na sucho 

WS – proszek do sporządzania gęstej pasty, najczęściej do zaprawy nasion 

WP – proszki do sporządzania zawiesiny wodnej  

SP – proszki do rozpuszczania w wodzie  

SG – granule rozpuszczalne w wodzie  

SX – granule całkowicie rozpuszczalne w wodzie  

 
Oznaczenia najczęściej stosowanych formulacji płynnych: 

SL – koncentrat rozpuszczalny 

SC – płynne koncentraty zawiesinowe  

EC – koncentraty do sporządzania emulsji  

OD – zawiesiny olejowe 

ODesi – unowocześniona formulacja OD  

CS – zawiesina mikrokapsuł 

EW – emulsje wodno – olejowe  

DC – koncentrat dyspersyjny 

SE – wieloskładnikowa mieszanina w postaci zawiesinoemulsji 

EO/WO – emulsje olejowo – wodne 

OF – płynna substancja aktywna rozcieńczona w oleju 

GL -żel tworzący emulsję po rozcieńczeniu z wodą 
GF – żel do bezpośredniego stosowania na nasiona 

AE – środki do aerozolowania. 

Na formulację należy zwracać szczególną uwagę podczas mieszania pestycydów. Użycie 

mieszaniny środków ochrony roślin w jednym oprysku jest korzystne ekonomicznie.  Może 

przynieść nawet 50% oszczędności w nakłady pracy ludzkiej i sprzętu w sezonie.  Jednak 

podczas wykonywania tej czynności należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Przed łączeniem ze sobą poszczególnych środków ochrony roślin, powinno się uważnie 

     przeczytać informacje znajdujące się na etykiecie. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

     formulację każdego z nich.  

2) Należy przestrzegać kolejności wprowadzania preparatów do mieszaniny, sporządzanej w  



     zbiorniku. Przy ustalaniu porządku dodawania kolejnych środków należy zwrócić uwagę 
      na ich formę użytkową. 

      Kolejność postępowania przy sporządzaniu mieszaniny: 

1. Przed dodaniem składników mieszaniny, należy wypełnić zbiornik do połowy wodą 
i  włączyć mieszadło. Zapewni to automatyczne wymieszanie preparatu i zapobiegnie 

jego  osadzeniu lub zbryleniu na dnie.  

2. Dodajemy środki poprawiające jakość wody 

3. Wprowadzamy mocznik 

4. Nawozy makro i mikroelementowe. 

5. Preparaty wg poniższej kolejności: 

     1. WP 

     2. WG 

     3. SC 

     4. SE, EC, EW 

     5. SZ, SP, SG.  

6. Uzupełnienie wody. 

3) Przed dodaniem preparatu należy zwrócić uwagę na pH oraz twardość używanej wody.  

    Skutkiem takiego postępowania może być nieudany oprysk. Różne środki ochrony roślin 

    mogą bowiem różnie reagować na określone rodzaje wody.  

4) Środki ochrony roślin należy dodawać powoli, aby nie dopuścić do wtrącenia lub warzenia  

    się preparatu. Przyśpieszenie tego procesu może prowadzić do powstawania kłaczków na  

    powierzchni oraz osadów na dnie zbiornika.  

5)  Do wykonania cieczy użytkowej wskazane jest użycie wody o temperaturze nieco wyższej  

     od temperatury otoczenia. Można to uzyskać przez pozostawienie zbiornika do połowy  

     wypełnionego wodą przez jakiś czas w nasłonecznionym miejscu.  

6) Mieszaninę należy zużyć w najkrótszym możliwym czasie. 
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