
Rozpylacze stosowane w ciśnieniowych opryskiwaczach 

polowych 

W opryskiwaczach polowych powszechnie stosowane są rozpylacze niskociśnieniowe, 

pracujące przy ciśnieniu roboczym 1 – 5 barów (rys. 1). Standardowe rozpylacze szczelinowe 

wytwarzają płaski strumień cieczy opryskującej, o kącie wierzchołkowym 110
o
. Są one 

najbardziej uniwersalne ze wszystkich rodzajów obecnie stosowanych rozpylaczy. Mogą być 

używane do oprysku herbicydami, fungicydami, insektycydami i regulatorami wzrostu przy 

prędkości wiatru podczas zabiegu nie większej niż 3 m/s. Rozpylacze szczelinowe o kącie 

wierzchołkowym strumienia 80
o
 mają zastosowanie, gdy belki opryskiwacza nie da się 

obniżyć więcej niż 60 cm.  

 

Rys. 1. Rozpylacz płaskostrumieniowy z szerokim zakresem ciśnień (http://www.albuz.pl) 

Obecnie w opryskiwaczach polowych coraz częściej stosowane są specjalistyczne rozpylacze 

ograniczające znoszenie, poprawiające dokładność oprysku oraz zwiększające efektywność 

zabiegów ochronnych. 

Krótki okres agrotechniczny, szczególnie podczas presji ze strony agrofagów, sprawia, że 

często zabieg ochronny musi być wykonany w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. 

Do takich zabiegów najlepiej nadają się rozpylacze antyznoszeniowe oraz rozpylacze 

eżektorowe.  

Rozpylacze antyznoszeniowe (rys. 2) różnią się od zwykłych rozpylaczy szczelinowych tym, 

że posiadają kryzę dozującą, eliminującą drobne krople. Taka budowa powoduje zmniejszenie 

ilości wytwarzanych kropel drobnych (o średnicy poniżej 100 m), które są najbardziej 

podatne na znoszenie. Znajdująca się pod kryzą dozującą komora wstępna eliminuje powstające w 

trakciegwałtownego rozprężania cieczy najdrobniejsze frakcje kropel. Duża różnica ciśnień między 

kryzą dozującą a dyszą wylotową umożliwia uzyskanie bardzo wyrównanej i jednorodnej struktury 

cieczy.Maksymalna prędkość wiatru podczas zabiegu wynosi 5 m/s. 

 



 

Rys. 2. Antyznoszeniowy płaskostrumieniowy rozpylacz firmy Albuz (http://www.albuz.pl/) 

Rozpylacze płaskostrumieniowe eżektorowe (rys.3) emitują krople napowietrzone, rozbijające 

się na krople drobne podczas kontaktu z rośliną. Powietrze zasysane jest przez otwory boczne 

rozpylacza na skutek przepływu cieczy. Prawie całkowicie wyeliminowane jest znoszenie 

oraz zapewniona zwiększona penetracja łanu. Zabieg można wykonywać przy prędkości 

wiatru do 8 m/s. 

 

Rys. 3. Rozpylacz eżektorowy płaskostrumieniowy (http://www.albuz.pl) 

 

W ostatnich latach firmy specjalizujące się w produkcji rozpylaczy wprowadziły na rynek 

rozpylacze płaskostrumieniowe uderzeniowe (rys. 4). W rozpylaczach tego typy 

rozdrobnienie cieczy powstaje poprzez rozproszenie strumienia na prostopadłej lub lekko 



odchylonej do kierunku wypływu ściance. Wytwarzają one grube, niepodatne na znoszenie 

krople. Szczególnie zalecane przy stosowaniu herbicydów doglebowych. 

 

Rys. 4. Rozpylacz uderzeniowy płaskostrumieniowy o szerokim kącie aplikacji (http://www.albuz.pl) 

Innym rodzajem są rozpylacze uderzeniowe eżektorowe (rys. 5). Przykładowo rozpylacz 

uderzeniowy eżektorowy Albuz MVI pracuje przy ciśnieniu 1,5 - 4  barów i wytwarza 

wachlarz o kącie 130 – 160
o
. Napowietrzone krople, rozbijają się na krople drobne przy 

kontakcie z rośliną. Duże napowietrzone krople wykazują małą podatność na znoszenie. 

Rozpylacze te mocuje się na belce opryskiwacza w rozstawie 1 m. Mogą być stosowane do 

aplikacji wszystkich rodzajów środków ochrony roślin i do płynnych nawozów. 

 
Rys. 4. Rozpylacz eżektorowy uderzeniowy płaskostrumieniowy o szerokim kącie 

            aplikacji (http://www.albuz.pl) 

Rozpylacze o podwójnym strumieniu płaskim (rys. 6) wytwarzają dwa strumienie cieczy, 

najczęściej tworzące względem siebie kąt 60
o
. Jeden strumień skierowany jest w kierunku 

jazdy, zaś drugi w kierunku przeciwnym. Taki układ strumieni cieczy roboczej zmniejsza 

wielkość miejsc nieopryskanych w łanie. Jest to szczególnie korzystne w przypadku opryskiwania 

chwastów z liśćmi ustawionymi pionowo (np. trawy). Rozpylacze dwustrumieniowe zapewniają 



właściwe pokrycie roślin przy zmniejszonym do 150 l/ha wydatku cieczy roboczej. Wytwarzają 

drobne krople, które dobrze pokrywają chronione powierzchnie, ale są bardziej podatne na znoszenie 

przez wiatr. Prędkość jazdy podczas zabiegu nie powinna być większa niż 8 m/s. Rozpylacze o 

podwójnym strumieniu płaskim, które mają rozmiar mniejszy niż 04 wykazują większą tendencję do 

zapychania się w trakcie zabiegu niż rozpylacze tradycyjne. Warunkiem poprawnej pracy jest 

właściwy dobór filtrów ciśnieniowych opryskiwacza. Szczególnie zalecane w aplikacji 

fungicydów o działaniu kontaktowym i systemicznym, zwalczania chorób kłosa, liści, 

podstawy źdźbła i zwalczania chwastów jednoliściennych. 

 

Rys. 6. Rozpylacz dwustrumieniowy (http://ekotronic.pl) 

Rozpylacze szczelinowe eżektorowe dwustrumieniowe (rys.7) zapewniają dobrą penetrację 

łanu oraz równomierne pokrycie cieczą roboczą zarówno poziomych jak i pionowych 

powierzchni roślin, a ponadto system napowietrzania zwiększa objętość kropel, przez co są 

one mniej podatne na znoszenie. Duże krople nie ulegają szybkiemu odparowaniu, dlatego 

zabieg ochrony może być przeprowadzony przy wyższej temperaturze lub w warunkach 

niskiej wilgotności.  

 

Rys. 7. Kompaktowy rozpylacz eżektorowy dwustrumieniowy (http://www.albuz.pl) 

 



Do nawożenia roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM) stosuje się specjalistyczne rozpylacze, 

wytwarzające grube krople (średnica powyżej 400m) i równo nanoszące nawóz na powierzchnię pola. 

Powszechnie stosuje się rozpylacze wielootworowe (ilość otworów 3 – 6), mocowane przy pomocy 

standardowych nakrętek do belki opryskiwacza (rys. 8 ). Prędkość wypływu cieczy roboczej zależy od 

średnicy otworu kryzy montowanej na wlocie cieczy. 

 

Rys. 8. Rozpylacze wielootworowe do RSM (http://www.albuz.pl). 

Innym rozwiązaniem przeznaczonym do aplikacji RSM są rozpylacze wachlarzowe (rys. 9.). 

Działają one podobnie jak opisane wyżej rozpylacze uderzeniowe, emitują jednak grubsze krople, nie 

powodujące poparzenia roślin uprawnych. Ich najważniejszą zaletą jest bardziej równomierny rozkład 

cieczy roboczej na powierzchni pola oraz skierowanie płaskiego strumienia cieczy skierowanego do 

tyłu, przez co wyeliminowane zostało zjawisko samooprysku.  



 

Rys. 9. Rozpylacz wachlarzowy do RSM i rozkład na stole rowkowym wypływającej cieczy  

            (http://ekotronic.pl) 

Do aplikacji RSM w wysokim łanie służą specjalne węże rozlewowe, które montowane są na 

belce opryskiwacza w miejsce rozpylaczy przy pomocy standardowych kołpaków. 

Elementem dozującym jest kryza, wykonana zwykle ze stali nierdzewnej lob ceramiki, 

montowana na wejściu do węża. 
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