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Metoda doboru dawki cieczy uŜytkowej
i parametrów roboczych opryskiwacza sadowniczego
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Metoda oceny poprawności doboru
dawki cieczy uŜytkowej i parametrów
roboczych opryskiwaczy sadowniczych
polega na porównaniu z opracowanymi
standardami (wzorcowa skala pokrycia)
stopnia pokrycia papieru wodnoczułego (WSP) umieszczonego na
liściach opryskiwanych drzew. Po
wykonaniu próbnego opryskiwania
liczy się próbki (WSP) z pokryciem
przekraczającym granicę 5% oddzielnie
dla górnych i dolnych powierzchni liści.
Liczby te porównuje się z wartościami
granicznymi. Wartości graniczne zawarte
są w tabeli, opracowanej na podstawie
wyników uzyskanych dla róŜnych
typów sadów i róŜnych faz ulistnienia
drzew. Ocenę empiryczną wykonuje
się na podstawie papierków wodnoczułych rozmieszczonych w pięciu
drzewach, po 4 papierki w sąsiedztwie
osi pionowej kaŜdego z drzew.
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Zaproponowana metoda pozwala na
ocenę poprawności przyjętej dawki
cieczy
i
parametrów
roboczych
opryskiwacza w przeciętnych warunkach
wykonywania zabiegów. Niespełnienie
wymagań określonych standardów
wskazuje na błędny dobór parametrów
roboczych opryskiwacza i konieczność
ich korekty. Zastosowanie tej metody
nie uwzględnia wraŜliwości odmian
oraz nasilenia infekcji. Metoda ta
błędów
pozwala
na
uniknięcie
w technice wykonywania zabiegów
ochrony przez prawidłowy dobór
parametrów pracy opryskiwacza do
wielkości i gęstości koron opryskiwanych drzew. Szczegółowe kryteria
oceny pokrycia próbek (wzorcowa
skala pokrycia oraz wartości graniczne)
zawierać
będzie
ulotka
wdroŜeniowa opracowywana w Zakładzie
AgroinŜynierii ISK.
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Innowacyjność wdroŜenia
Innowacyjność metody polega na umoŜliwieniu oceny poprawności doboru parametrów
pracy opryskiwacza do wielkości i gęstości opryskiwanych drzew w warunkach
polowych. Metoda jest prosta i tania, moŜe być stosowana powszechnie przez
sadowników. Wprowadzenie jej do praktyki sadowniczej umoŜliwi uniknięcie błędów
w doborze parametrów roboczych opryskiwacza, a dzięki temu precyzyjne wykonanie
zabiegu opryskiwania drzew. Będzie to mogło wpłynąć na lepszą skuteczności ochrony
przed chorobami i szkodnikami oraz na ograniczenie zuŜycia środków ochrony roślin,
a w konsekwencji obniŜenie kosztów ochrony, poprawę dochodowości gospodarstw
sadowniczych i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
gospodarstwa sadownicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, jednostki wykonujące
badania rejestracyjne środków ochrony roślin
Twórcy oferty wdroŜeniowej:
- Zakład AgroinŜynierii
Pracownia NawoŜenia i Techniki
Ochrony Roślin
- Zakład Planowania Naukowego
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