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  Atomizery rotacyjne i technologia CDA 
(Controlled Droplet Application) 

 Zastosowanie atomizerów rotacyjnych 

Modernizacja opryskiwaczy rolniczych 

Modułowy system oprysku Varidome 



Podstawowe zasady oprysku CDA  
(Controlled Droplet Application) 

 

Dostosowanie wielkości kropli do rodzaju i celu 
oprysku. 

Maksymalne wyrównanie wielkości kropli w 
oprysku. 

Dążenie do osiągnięcia maksymalnego 
pokrycia celu oprysku przy zużyciu jak 
najmniejszej ilości cieczy roboczej. 



Wielkość kropli a rodzaj oprysku 

Owady latające 10-50 mikronów

Larwy i owady 
nielatające

30-100 mikronów

Choroby grzybowe 30-150 mikronów

Chwasty 200-300 mikronów



Wyrównanie wielkości kropli w oprysku 

Rozpylacz ciśnieniowy 
– kropla o dużym 

spektrum wielkości

Atomizer – kropla o 
wąskim spektrum 

wielkości



Zalety równej kropli w oprysku 

 Każda kropla zawiera podobną ilość środka 
ochrony roślin. 

 Brak dużych kropel – redukcja spływu. 

 Brak najdrobniejszych kropel – redukcja 
parowania i dryfu. 

 



Wpływ równej, niewielkiej kropli na pokrycie celu 
oprysku 

WAŻNE: Zmniejszenie kropli o połowę pozwala na 
wytworzenie 8-krotnie większej ilości drobin z tej 

samej ilości cieczy! 



Główne zalety technologii CDA 

Efektywny oprysk już od 30 litrów cieczy roboczej 
na hektar. 

Doskonałe pokrycie opryskiem. 

Możliwość zredukowania ilości dawkowanych 

środków ochrony roślin. 

Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na 

wykonanie oprysków. 

Redukcja kosztów logistycznych. 

Możliwość zastosowania mniejszych i lżejszych 

opryskiwaczy. 



Podstawowe zasady redukcji zużycia ś.o.r. przy 
zastosowaniu oprysków CDA 

Rodzaj pestycydu Maksymalna redukcja 
dawki

Herbicydy Przedwschodowe n.d.

Kontaktowe 30%

Systemiczne 50%

Fungicydy Kontaktowe 30%

Systemiczne 50%

Insektycydy Kontaktowe 70%

Systemiczne 50%

Dożywianie dolistne 30%



Podział atomizerów rotacyjnych z uwagi na 
budowę 

Według rodzaju napędu: 

 

1) Elektryczne 

2) Hydrauliczne 

3) Napędzane ruchem powietrza 

 

Według rodzaju elementu roboczego: 

 

1) Dyskowe 

2) Siatkowe 



Budowa atomizera rotacyjnego 

Doprowadzenie cieczy 

Napęd wirnika 

Dysk atomizera 



Obszary zastosowań opryskiwaczy z atomizerami: 

Zabiegi agrolotnicze. 

Sadownictwo i warzywnictwo. 

Rolnictwo. 

Szkółkarstwo i leśnictwo. 

 

 



Zabiegi agrolotnicze 

 

 



Sadownictwo i warzywnictwo 

Urządzenia ręczne – aplikacja herbicydów już od 10 l/ha 



Sadownictwo i warzywnictwo 

Urządzenia zawieszane – aplikacja herbicydów od 20 l/ha 



Sadownictwo i warzywnictwo 

Urządzenia zawieszane – aplikacja herbicydów od 20 l/ha 



Sadownictwo i warzywnictwo 

Urządzenia zawieszane – aplikacja herbicydów od 20 l/ha 



Sadownictwo i warzywnictwo 

Urządzenia zawieszane – aplikacja insektycydów i fungicydów od 40 l/ha 



Sadownictwo i warzywnictwo 

Urządzenia zawieszane – aplikacja insektycydów i fungicydów od 40 l/ha 



Rolnictwo 

Modernizacja opryskiwaczy polowych – oprysk od 30 l/ha 



Micromax – atomizer CDA do opryskiwaczy 
polowych 

Doprowadzenie cieczy 

Silnik elektryczny 

Szczelina oprysku 

Dysk atomizera 



Skrzynia rozdzielcza sterująca atomizerami 

 Montowana na konstrukcji 
opryskiwacza 

 Wejście: główny przewód zasilający 
 Wyjścia: przewody sterujące sekcjami 
 Elektroniczna kontrola prędkością 

obrotową atomizerów 
 Bezprzewodowa komunikacja ze 

sterownikiem w kabinie 

Moduł radiowy 

Moduł sterowania  
sekcji 

Szyna przyłączeń 
elektrycznych 



Bezprzewodowy sterownik w kabinie 
Dioda 

połączenia 
radiowego 

Przełącznik wy- 
równania prędk. 

Pokrętło ust.  
prędkości 

Wskaźnik 
obrotów 

Włącznik sekcji 

Przewód 
zasilania 

Włącznik 
sterow- 

nika 



Amazone UF1801 – 1800 l - 30m 

Obsługiwany areał – 800 ha od sezonu 2012 



Stanimpex – 2500 l – 18 m 

Obsługiwany areał – 500 ha od sezonu 2013 



Amazone UX5200 Super – 5200l - 36m 

Obsługiwany areał – 1000 ha od sezonu 2014 



Berthoud Boxer 3000 – 3000 l – 24 m 

Obsługiwany areał – 500 ha od sezonu 2014 



Leśnictwo i szkółkarstwo 

Urządzenia ręczne – aplikacja herbicydów na uprawach leśnych i gruntach 
porolnych 



Leśnictwo i szkółkarstwo 

Urządzenia zawieszane – ochrona szkółek leśnych 



Opryskiwacz modułowy Varidome 



Opryskiwacz modułowy Varidome 

Belki o szero- 
kości od 3 do 12 
metrów 

 

Zawieszenie na 

przednim, lub 

tylnym TUZ 

 

 



Opryskiwacz modułowy Varidome 

Wózki sekcji opryskującej o 
lżejszej, lub cięższej 
konstrukcji w zależności od 
wymagań użytkownika. 

 

 



Opryskiwacz modułowy Varidome 

Systemy 
zbiorników na 
ciecz roboczą 
o pojemnościach 
od 100 do 1800 
litrów (również 
zbiorniki 
dzielone)  

 

 



Opryskiwacz modułowy Varidome 

Szeroki wybór głowic 
roboczych o różnych 
szerokościach i rozkładzie 
oprysku.  

 

Wyposażone w atomizery, 

lub rozpylacze ciśnieniowe 

 



Opryskiwacz modułowy Varidome 



Opryskiwacz modułowy Varidome 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


