
Zastosowanie atomizerów w ochronie roślin 

 W gospodarstwach wielkoobszarowych obniżenie zużycia wody podczas zabiegów ochrony 

roślin wpływa znacząco na obniżenie kosztów zabiegu. Technologia CDA - (Controlled 

Droplet Application) czyli „Oprysk Kroplą Kontrolowaną” została opracowana w angielskiej 

firmie Micron w latach siedemdziesiątych.  

Główne założenia tej metody to: 

• dostosowanie wielkości kropli do rodzaju zwalczanego agrofagu, 

• wyrównanie wielkości kropli, 

• osiągniecie maksymalnego pokrycia przy użyciu minimalnej ilości cieczy roboczej. 

Tabela 1. Zalecana wielkość kropli dla poszczególnych agrofagów 

Rodzaj agrofagu Wielkość kropli (µm) 

Owady latające 10-50 

Szkodniki nielatające 30-100 

Choroby grzybowe 30-150 

Chwasty 200-300 

Tradycyjna hydrauliczna dysza ciśnieniowa, stosowana w większości opryskiwaczy nie 

pozwala na osiągnięcie takiej samej lub zbliżonej wielkości kropli. Taka dysza wytwarza 

wiele kropel cieczy roboczej, z których jedynie część ma właściwą wielkość. Zwykle ich 

większość jest zbyt duża lub zbyt mała, a ponadto zawierają bardzo różną ilość środka 

chemicznego. Krople zbyt duże częściowo spadają na ziemię, zaś zbyt małe są unoszone 

przez wiatr na sąsiednie tereny lub do atmosfery. Dlatego opryskiwacze z dyszami 

hydraulicznymi zużywają znacznie więcej cieczy roboczej oraz środka chemicznego niż jest 

to konieczne. 

Wad dyszy hydraulicznej nie ma opracowana w firmie Micron technologia oprysku przy 

użyciu atomizera z obrotowym dyskiem. W urządzeniu tym ciecz robocza jest doprowadzana 

do rowkowanego i ząbkowanego na obwodzie dysku, który obracając się rozbija ją ja 

jednorodne krople o podobnej, żądanej wielkości, właściwej dla danego rodzaju oprysku. 

Skutkuje to znacznym obniżeniem zużycia cieczy roboczej, a także ilości zużytego środka 

chemicznego. Jednorodne krople wytwarzane przez atomizer są lepiej wchłaniane 

 

1. Rys 1. Rozkład kropel uzyskanych z dyszy ciśnieniowej (po lewej) i z atomizera (po 

prawej) (http://www.micro-system.com.pl/). 



 

przez rośliny lub szkodliwe owady. Zawierają także jednakową ilość substancji czynnej, co 

zdecydowanie poprawia skuteczność zabiegu. Przykładowo z objętości cieczy kropli o 

średnicy 400 µm można wytworzyć 8 kropli o średnicy 200 µm, 64 kropli o średnicy 100 µm 

lub 512 kropli o średnicy 50 µm. Rys. 2 obrazuje jak wielkość kropli wpływa na stopień 

pokrycia cieczą roboczą.  

 

Rys. 2. Wpływ wielkości kropli na pokrycie powierzchni cieczą roboczą (http://www.micro-

system.com.pl/). 

W praktyce w przypadku opryskiwaczy polowych  wyposażonych w atomizery, wystarcza 30 

litrów cieczy roboczej na hektar. Pozwala to na użytkowanie w gospodarstwie mniejszego 

sprzętu, którym łatwiej manewrować i który mniej ugniata glebę. Skraca się znacząco czas 

przygotowawczy zabiegu oraz upraszcza, w przypadku dużych areałów, sposób zaopatrzenia 

w wodę do oprysku.  

Oprócz tego praktycznie bezciśnieniowa konstrukcja opryskiwaczy rotacyjnych sprawia, że są 

one szczególnie przydatne w aplikacji biopreparatów zawierających żywe kultury bakterii, 

wirusy lub strzępki grzybni . W opryskiwaczach tradycyjnych mikroorganizmy takie są w 

znacznym stopniu niszczone przez ciśnienie cieczy roboczej oraz burzliwy jej przepływ w 

przewodach. Przy pomocy atomizerów CDA biopreparaty aplikujemy efektywnie i 

bezpiecznie. Metoda ta nie jest zalecana do wprowadzania na uprawy pożytecznych nicieni, 

bowiem duża prędkość obrotowa tarcz atomizerów może mechanicznie uszkadzać ciała tych 

mikroorganizmów. 

Podczas pracy opryskiwaczy wyposażonych w atomizery istotna jest prędkość wiatru. 

Powinna ona być możliwie mała, bowiem mniejsze krople łatwiej ulegają znoszeniu. W 

praktyce zabiegi dobrze jest wykonywać wieczorem lub rankiem, kiedy wiatr jest minimalny.  

 

 



Rodzaje i zastosowanie atomizerów firmy Micron 

1. Micromax 

 
Micromax to podstawowy, uniwersalny atomizer do aplikacji wszelkich rodzajów środków 

chemicznych. Zapewnia duże oszczędności w zużyciu cieczy roboczej w stosunku do 

tradycyjnych dysz ciśnieniowych, pozwala na szybki i dokładny oprysk. Głowice Micromax 

można stosować zarówno do budowy nowych opryskiwaczy, jak i do modernizacji i 

przezbrojenia już posiadanego sprzętu. Atomizery Micromax można montować niemal na 

wszystkich belkach opryskiwaczy polowych. Odległość między sąsiednimi atomizerami 

wynosi 1 m. Podczas modernizacji należy zaślepić co drugi z  istniejących króćców, 

służących do montażu rozpylaczy ciśnieniowych, zaś pozostałe wyposażyć w uniwersalne 

przyłącza do atomizerów.  Głowice atomizerów powinno się rozlokować tak, aby po złożeniu 

belek  nie nachodziły na siebie. Aby ciecz robocza nie była nanoszona na opryskiwacz, dwa 

środkowe atomizery montowane są na osobnych belkach, odsuniętych ok. 1 m do tyłu. 

Atomizery należy montować tak, aby płaszczyzna wypływu kropli tworzyła z poziomem kąt 
20

o
. Wtedy z przodu krople cieczy atakują liście, a z tyłu łagodnie na nie spadają, powodując 

prawidłowe pokrycie roślin. Koszt pojedynczego atomizera, wraz z armaturą i montażem 

wynosi ok. 1000 zł. Ponadto bezprzewodowy sterownik, wraz z ekranem dotykowym i 

joystickiem kosztuje 6 tys. złotych.  Ze względu na znaczne zapotrzebowanie energii zwykle 

w ciągniku współpracującym z opryskiwaczem wyposażonym w atomizery powinno się 
zamontować alternator o wyższej mocy. 

Atomizer Micromax występuje w dwóch wersjach - 3-speed oraz DR4.  

Wersja 3-speed: 

Atomizer napędzany jest prądem 12V, czerpanym z ciągnika. Przekładnia pasowa umożliwia 

osiągniecie trzech różnych prędkości obrotowych, dzięki czemu każdy oprysk może mieć 
optymalne parametry. 

Prędkość 1 (2000 obr/min) - wielkość kropli od 200 do 300 mikronów, odpowiednia do 

większości herbicydów - optymalna kropla, zbyt ciężka aby zostać zniesiona przez wiatr, 

pozwala na dokładną aplikację herbicydu. Zużycie cieczy roboczej 30 do 60 litrów na hektar. 

Prędkość 2 (3500 obr/min) - wielkość kropli od 100 do 200 mikronów, odpowiednia dla 

części herbicydów, części fungicydów, nawożenia dolistnego. Krople generalnie ulegające 

sile grawitacji, ale zapewniają dobrą penetrację rośliny. Zużycie cieczy roboczej 10 do 30 

litrów na hektar 

Prędkość 3 (5000 obr/min) - wielkość kropli 75-100 mikronów, do większości fungicydów i 

insektycydów. Kropla doskonale penetruje całą roślinę, przywierając do niej, zapewnia 

świetne pokrycie środkiem chemicznym. Zużycie cieczy roboczej 10 do 20 litrów na hektar. 

Przy opryskach niskoobjętościowych można zamiast wody użyć nośnika olejowego 

poprawiającego przyczepność i dokładność oprysku. 

Wersja DR4: 

W wersji tej prędkość obrotowa jest w tym przypadku regulowana przez elektroniczny 

sterownik, który  pozwala to na regulowanie prędkości w zakresie od 2000 do 5000 obrotów, 



skokowo o 500 obrotów na minutę. Sterownik pozwala na sterowanie pracą maksymalnie 36 

atomizerów (co umożliwia zastosowanie go na 36 metrowej belce opryskiwacza polowego. 

Wersja DR4 atomizera Micromax jest przeznaczona do profesjonalnego zastosowania w 

wymagających warunkach pracy. 

 

 

Rys. 3. Atomizer Micromax (http://www.micro-system.com.pl/). 



 

Rys. 4. Opryskiwacz polowy wyposażony w atomizery Micromax podczas pracy 

(http://www.micro-system.com.pl/). 

2. Turbofan 
Turbofan to atomizer CDA z własnym nadmuchem powietrza, napędzany hydraulicznie. 

Znajduje zastosowanie we wszelkich uprawach wymagających dokładnego pokrycia i dobrej 

penetracji opryskiem. Zapewnia zmniejszenie zużycia cieczy roboczej oraz zwiększenie 

efektywności i udatności oprysku. 

Głowica Turbofan nadaje się do zastosowania na wszelkich typach oprsykiwaczy -

belkowych, sadowniczych, ciągnikowych i samojezdnych. Szeroki wybór dysków lub siatek 

atomizacyjnych pozwala na zoptymalizowanie każdego rodzaju oprysku. Możliwość regulacji 

zużycia cieczy roboczej (od 0,25 do 8 litrów na minutę) pozwala aplikować środki zarówno w 

niskich jak i wysokich objętościach. Bezpośredni nawiew zapewnia doskonale pokrycie celu 

opryskiem. 

Tabela 2. Dane techniczne atomizera Turbofan 

Długość 35 cm (z klamrą montażową) 

Średnica:  45 cm  

Waga:   8.1 kg (z klamrą montażową) 

Napęd hydrauliczny: 

  

10 L/min @ 94 bar (1400 

P.S.I.) 

Przepływ cieczy:  0.25 - 8 L/min   

Prędkość obrotowa:   4 - 5000 obr/min 

Wielkość kropli:   100 - 120 mikronów 

Wydatek: 98 m3 / min / głowicę 

Prędkość przepływu: 18 m/s 
 
 



 

Rys. 5. Atomizer Turbofan (http://www.micro-system.com.pl/). 

 

 

Rys. 6. Opryskiwacz wyposażony w atomizery Turbofan podczas wykonywania zabiegu 

(http://www.micro-system.com.pl/). 

3. Micronair AU8120 
W atomizerze Micronair AU8120 ciecz robocza rozbijana jest na krople dzięki metalowej 

siatce. Ciecz robocza składa się z kropli o niemalże jednakowej wielkości. Wielkość kropli 

oprysku regulowana jest poprzez zmianę prędkości obrotu atomizera.  

Zalety oprysku atomizerem Micronair AU8120 to zwiększona penetracja upraw, 

równomierne i gęste pokrycie roślin opryskiem, zmniejszenie ryzyka zniesienia oprysku, 

zwiększona wydajność oprysku przy jednoczesnych oszczędnościach w ilości cieczy roboczej 

i środka chemicznego. 

Atomizer AU8120 można stosować do modernizacji opryskiwaczy sadowniczych z 

nadmuchem. Konstrukcja atomizera umożliwia łatwą regulację liczby obrotów, zapewniając 

dużą uniwersalność urządzenia. 



 

Rys. 7. Atomizer AU 8120 (http://www.micro-system.com.pl/). 

 
 

Rys. 8. Opryskiwacz sadowniczy wyposażony w atomizer  AU 8120 (http://www.micro-

system.com.pl/). 

 

4. Micron X-1 
 

Micron X-1 służy on do aplikacji fungicydów i insektycydów. Atomizer rozbija ciecz roboczą 
na krople odpowiednie tych pestycydów, zapewniając duże oszczędności w zużyciu cieczy 

roboczej i środka chemicznego. Ponadto dopasowanie kropli do stosowanych środków 

pozwala na minimalizację ryzyka zniesienia oprysku oraz zmniejsza ilość chemikaliów 

przedostających się do środowiska. 

  

Uniwersalność konstrukcji pozwala na aplikację pestycydów w ilości od 20 do 200 litrów na 

hektar. Zwykle jest to około 50 litrów na hektar, przy wielkości kropli od 35 do 150 

mikronów. Możemy wykonywać opryski na nośnikach wodnych i olejowych. Dzięki 

zredukowaniu zużycia cieczy roboczej możemy opryskać większą powierzchnię z tego 



samego zbiornika a więc zarówno zmniejszyć koszty jak i podnieść efektywność zabiegów. 

  

Micron X-1 jest dostępny jako element do modernizacji opryskiwaczy ciśnieniowych (może 

być zamontowany w gnieździe dyszy hydraulicznej) a także jako przystawka do 

opryskiwaczy plecakowych. 

 

 
 

Rys. 10. Atomizery Micron X-1 zamontowane na opryskiwaczu sadowniczym 

(http://www.micro-system.com.pl/). 
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