
Wpływ jakości wody na skuteczność oprysku 

 

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.  

Obecnie w sprzedaży dostępne są następujące kondycjonery wody do oprysków: 
• Lignum plus – charakteryzujący się wysoką koncentracją (dawka to tylko 30-80  

ml na 100 l wody). 



• Activ 5 – można go mieszać z większością stosowanych środków ochrony roślin  

i nawozów dolistnych we wszystkich uprawach. 
• Lewar pH-Fungi – zapewnia optymalne działanie fungicydów stosowanych  

w ochronie upraw. Szybko obniża pH do ok. 3,5-4,5. 
• EntoMaxx pH – środek wspomagający działanie insektycydów kontaktowych  

oraz systemicznych przeznaczonych do stosowania w ochronie upraw. Dodatkowo, 

dzięki zastosowaniu filtra promieni UV, ogranicza rozkład fotolityczny insektycydów.  

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.  
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