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1.  Основи хімічного захисту рослин 
 

Правові вимоги у сфері захисту рослин 

 

→ Закон про захист рослин 

→ Розпорядження про допуск  

→ Розпорядження про застосування засобів рослин  

→ Розпорядження про засоби захисту рослин і машини для захисту рослин  

→ Закон про водне господарство  

→ Розпорядження про питну воду  

→ Розпорядження про захист бджіл 

→ Розпорядження про граничні показники залишкових речовин 

→ Розпорядження про небезпечні речовини  

→ Розпорядження про заборону хімікатів  
 
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1: Знаки небезпеки на препаратах захисту рослин  

 

1.1 Цілі захисту рослин  

 

→ Забезпечення виробництва продуктів харчування шляхом зменшення 
втрат урожаю  

високозаймистий 
висо 

легкозаймистий 
висо 

окислювач 

дуже отруйний отруйний небезпечний для здоров’я  

роз’їдає  викликає подразнення  небезпечний для навк. 
середовища 
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→ Забезпечення якості продуктів шляхом подолання шкідливих впливів  

→ Забезпечення економічних результатів рослинництва шляхом низьких 
витрат на обробку рослин і надійної врожайності  

→ Виробничо-технічне економія  

→ Гуманізація робочих процесів (уникнення важкої фізичної праці). 
 

1.2 Вимоги до техніки для захисту рослин  

 

→ Внесення хімічних засобів обробки з необхідною концентрацією і 
рівномірністю на цільову площу  

→ Забезпечення біологічного впливу невеликої кількості дієвої речовини 
шляхом рівномірного внесення на цільову площу  

→ Уникнення знесення засобів захисту рослин  
 
 

Визначення поняття «знесення»: 
Знесенням у сфері захисті рослин вважається ситуація, коли краплини, які 
несуть у собі дієву речовину, не потрапляють на цільову площу, а зносяться, як 
правило, вітром, або тепловим потоком.   

 
 
Загалом розрізняють наступні види знесення  

→ ґрунтове знесення  

→ вітрове знесення  

→ знесення тепловим потоком 

→ знесення випаровуванням 
 
Фактори впливу  

→ розмір краплі  

→ швидкість руху  

→ висота обприскування  

→ швидкість вітру  

→ температура повітря  

→ вологість повітря  
 
Можливості для зменшення знесення  

→ застосування розпилювачів для крупних крапель  

→ урахування напрямку та швидкості вітру  

→ не проводити заходів із захисту рослин при > 25 °C і вологості повітря             
< 30 % 

→ дотримання швидкості руху 6 - 8 км/год. 

→ дотримання оптимальної (мінімальної) висоти обприскування.  

1.3 Фактори, що впливають на ухвалення рішення щодо заходів із 
захисту рослин  

 
Економічні пороги нанесення шкоди  
 
Економіка  

o ціни на продукт  
o витрати на засоби захисту рослин  
o інтенсивність виробництва  
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o вимоги до якості  
o технологія застосування  

 
Місце внесення  

o погодні умови  
o кліматичні умови 
o тип ґрунтів  
o стан ґрунтів  

 
Культурна рослина  

o вид рослини  
o сорт 
o фаза розвитку  
o забезпечення поживними речовинами  

 
Шкідники та корисні організми  

o кількість  
o фаза розвитку  
o життєздатність  
o зміна породи 

 
Експертно-прогнозні системи  

o підтримка користувача  
o методи комп’ютерної діагностики, прогнозування і цілеспрямованого 

захисту, напр.: Pro_Plant (хвороби зернових, картоплі, цукрового буряку); 
SIMCERC (Cercospora для цукрового буряку), SIMPHYT (Phytophthora для 
картоплі) та ін. 
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2.  Техніка для хімічного захисту рослин  

2.1 Компоненти / вузли обприскувачів для хімічного захисту 
рослин  

2.1.1 Резервуар 

→ Резервуар для робочого розчину місткістю від 600 л до 8000 л  

→ Матеріал - пластик (поліетилен, склоетеропласт) 

→ Гладка внутрішня поверхня (уникнення нашарування речовин) 

→ Легка очистка  

→ Незначна кількість залишків робочої рідини за рахунок сильного нахилу 
дна з невеликою площею  

→ Стінки із запобіганням сильним коливанням і плесканню (великі 
резервуари) 

→ Хороше змішування за рахунок форми резервуару 

→ Великі горловини для заповнення  

→ Велика, добре зчитувана шкала рівнеміру  

→ Преміксери для полегшення заповнення резервуару 

→ Баки промивної води для розчинення залишків робочої рідини  

→ Баки чистої води для миття рук  
 
 

 

Рисунок 2: Преміксер для змішування та подачі розчину в резервуар 
(фотографія Hardi, Amazone) 
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2.1.2 Насос 

Використання поршневих / мембранно-поршневих насосів 
 

Обчислення необхідної потужності насосу: 
 

Базова потужність 5 л/хв. x РШ (м) + 5-10 % обсягу резервуару (для 
змішувача) 

 

РШ – робоча ширина штанги  
 

 

Рисунок 3: Мембрано-поршневий насос (фотографія Hardi) 

→ Поршеві насоси змащуються за допомогою робочого розчину  

→ Мембранно- поршневі насоси мають мембрану для захисту поршнів від 
робочого розчину (розмежування камери нагнітання та поршнів) 

→ Вища потужність подачі за рахунок більшої робочої площі мембрани. 
 

 

Рисунок 4: Розріз мембранно-поршневого насосу 

- напірний патрубок    -    резервуар для масла 

- пневмоакумулятор    -    головка циліндру 

- корпус насосу     -    мембрана з центрувальною  
             шайбою 

- привід      -    поршень 

- підшипник     -    впуск /випуск зворотний клапан 

- ексцентрикова вісь     -   всмоктувальний патрубок  
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2.1.3 Змішувачі  

Запобігання розшарування емульсій та суспензій. 
Режим роботи – механічні (лопатні змішувачі), гідравлічні (додатково насос для 
змішування або інжектор обприскувача), пневматичні (ранцеві обприскувачі). 
 

2.1.4 Фільтри 

 
Багаторівнева система фільтрів у відповідності до циркуляції речовин – від 
фільтрів грубої очистки до фільтрів тонкої очистки  
 

1. Фільтр в заливній горловині резервуару  
2. Всмоктувальний фільтр на насосі  
3. Напірний фільтр на приладах управління  
4. Фільтри на розпилювачах  

 

2.1.5 Прилади управління 

  
1. Манометр тиску  
2. Клапан регулювання тиску  
3. Центральний клапан відключення  
4. Напірний фільтр  
5. Клапан для вмикання/вимикання секцій штанги  

 

 

Рисунок 5: Пристрої керування обприскувача (фотографія Hardi) 

 

1 

2 

 

4 

5 

3 
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Комп’ютер обприскувача  
 

 

Рисунок 6: Комп’ютер обприскувача (фотографія Hardi) 

 

2.1.6 Штанга обприскувача  

→ Горизонтальний розпил робочої рідини через усі штанги  

→ Робоча ширина 8- 48 м 

→ Підйомна щогла для налаштування висоти штанг (гідравлічна, ручна) 

→ Складані штанги (гідравлічні, ручні) 

→ Незмінне ведення розпилювачів над цільовою площею 

→ Ведення штанг за допомогою паралелограмної підвіски 

→ Маятникове балансування дбає про автоматичне вирівнювання висоти  

→ Гідравлічне регулювання нахилу (за допомогою ультразвукових чи 
інфрачервоних сенсорів, вручну) 

→ Вимоги: легка і стабільна конструкція  

→ Незначні коливання в напрямку руху  

→ Незначні вертикальні рухи  
 

Рисунок 7: Підйомна щогла з 
паралелограмною підвіскою 
(фотографія Hardi) 
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Рисунок 8: Штанги для обприскування (фотографії Lemken, Dammann) 

 
 

 

Рисунок 9: Амортизація штанг і вирівнювання нахилу (фотографія Inuma) 

 
 

 

Рисунок 10: Захист штанг від зіткнення (фотографія Inuma) 

 
Додаткове обладнання  

Повітряні рукави для покращення розпилу робочої рідини  
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Рисунок 11: Внесення робочої рідини з повітряною підтримкою 
(фотографії Dammann, Hardi) 

 

Відео продукту: Lemken/Geräte/Pflanzenschutztechnik/Gestänge 
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Підтримка ширини колії  
 

 

Рисунок 12: Система керованої тяги (графіка, фотографія Hardi) 

 
 

2.1.7 Ходова частина  

 
Вимоги до ходової частини причіпних та самохідних польових 
обприскувачів  
 

 Висока швидкість руху в транспортному стані  

 Спокійна їзда польового обприскувача під час роботи в (на) полі  

 Підтримка та розвантаження штанг (зменшення коливань) 
 

 
 
Рисунок 13: Ходова частина з амортизацією (фотографія Inuma) 
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Управління осями  

 

Рисунок 14: Управління осями (фотографія Hardi) 

 
Відео продукту: Lemken/Geräte/Pflanzenschutztechnik/Fahrwerk 
 

2.1.8 Розпилювачі 

 
Завдання: рівномірне розпилення рідини і розподіл розчину для обприскування 
на цільовій площі  
 
 

2.1.8.1 Вихровий розпилювач  

 
Форма розпилу пустотілого конуса або конуса 
розпилення  
Високий тиск і утворення дрібних краплин 
Неточний розпил  
Використання в садівництві, виноградарстві та 
овочівництві  
 
 
 

Рисунок 15: Розпилювач з пустотілим конусом (фотографія Lechler) 

 
 
 



14 

 

2.1.8.2 Ударний розпилювач  

 
Розпилення через ударне тіло  
Форма розпилення віялова чи частково конусна  
Використання для обприскування під лист або в 
теплицях   
 
 
 
 

Рисунок 16: Язичковий розпилювач (малюнок Lechler) 

 
 
 

2.1.8.3 Плоско струменевий 
розпилювач 

 
Віялова форма розпилювання  
Висока точність розпилу та дозування  
Регульований кут розпилу 5 – 10°  
Закріплення за допомогою штикового затвору  
 
 
 

Рисунок 17: Універсальний плоско струменевий 
розпилювач (Lechler) 

 
 

2.1.8.4 Розпилювачі: спеціальні форми для внесення рідких 
добрив  

 

 

Рисунок 18: Розпилювачі з 5 отворами для внесення рідких добрив 
(Lechler) 

2.1.8.5 Матеріал розпилювачів та його властивості  

 
Латунь  
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→ не стійка по відношенню до рідких добрив  

→ найменша стійкість до зношування  
 
Пластик 

→ дуже велика точність  

→ висока стійкість до зношування 

→ хороше співвідношення ціна – якість  
 
Нержавіюча сталь  

→ для високих механічних навантажень  

→ середня стійкість до зношування  
 
Кераміка  

→ найвища стійкість до зношування 

→ дуже високий строк експлуатації  

→ висока продуктивність в одиницях площі  
 

2.1.8.6 Позначення розпилювачів  

 

→ дані продуктивності  

→ тип розпилювача (ID) 

→ кут розпилу (120 °) 

→ потужність (0,5 галонів (США) відповідає 1,89 л/хв. за 
умови тиску 2,81 бар) 

→ матеріал (S = сталь, C = кераміка) 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 19: Позначення розпилювачів (Lechler) 
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2.1.8.7 Вибір придатного розпилювача (тип, розмір) 

 

→ Бажана швидкість руху, (км/год)  

→ витрати рідини, (л/га) 

→ бажана характеристика розпилення у відповідності до продукту та 
культури  

 
 

2.1.8.8 Характеристика розпилення (спектр краплин) 

 

 

Рисунок 20:  Співвідношення ступеню покриття, проникнення в посіви, 
ризику знесення  з розміром краплі (Syngenta) 
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Рисунок 21: Таблиця розпилу для розпилювачів (Lechler) 

 

 

2.1.9 Розташування розпилювачів і регулювання робочої висоти 
штанги  

 

 

Рисунок 22: Розташування плоско струменевих розпилювачів і 
розпилювачів з пустотілим конусом (Lechler) 
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Таблиця 1: Регулювання висоти штанг над цільовою площею (Lechler) 

 
 
 
Кріплення розпилювачів на штанзі  
 

 

Рисунок 23: Кріплення розпилювачів (Lechler) 
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2.2 Типи обприскувачів 

 

2.2.1 Навісні обприскувачі  

 

 

Рисунок 24: Навісний обприскувач (з додатковим фронтальним баком) 
(фотографія Amazone) 

 
 

2.2.2 Навісні обприскувачі з жорстким кріпленням 

 

 

Рисунок 25: MB Trac 800 з навісним обприскувачем і фронтальним баком 

(www.agrartechnik-im-einsatz.de) 
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2.2.3 Причіпні обприскувачі  

 

Рисунок 26: Причіпні обприскувачі (фотографії Lemken, Hardi) 

 
 

2.2.4 Самохідні обприскувачі  

 

 

Рисунок 27: Самохідні обприскувачі (фотографії Amazone, Dammann) 
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Таблиця 2: Поділ обприскувачів за цільовими групами, ємністю 
резервуару, типом і річною площею обробки (Volk) 

Цільова група  
 

Об’єм баку  Тип Річна площа  

Малі підприємства  
Покупці б/в 
обприскувачів  

600 -  
800 л 

Навісні 
обприскувачі  

30 – 50 га 

Фермери на повну 
зайнятість  
Підприємці по найму  
Об’єднання спільного 
використання с/г техніки  

600 -  
1500 л 
 

Великі навісні 
обприскувачі 

 
150 га 

Великі підприємства  
Підприємці по найму  
Об’єднання спільного 
використання с/г техніки  

2000 - 
7500 л 

Причіпні 
обприскувачі  

від 1200 до 
понад 3000 га 

Великі підприємства  
Підприємці по найму  
Об’єднання спільного 
використання с/г техніки 

2500 - 
  
8000 л 

Причіпні / 
самохідні 
обприскувачі  

від 1000 до 
понад 5000 га 

 
 
Особливі форми  

Обприскувачі з високим кліренсом  
 

 

Рисунок 28:  Обприскувач з високим кліренсом і гідравлічним 
регулюванням висоти шасі (фотографія Dammann) 

 

 

Рисунок 29: Самохідний обприскувач з високим кліренсом і регулюванням 

осей (фотографія Hardi) 
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2.3 Навіска та налаштування  

 

→ Вибір придатних погодних умов (швидкість вітру, сонячне 
випромінювання та ін.) 

→ Навіска обприскувача на трактор 

→ У разі навісних обприскувачів підвищена небезпека зіткнення! 

→ Заповнення баку водою  

→ Перевірка форми розпилу на всіх розпилювачах 

→ Контроль герметичності усіх труб  

→ Вибір придатних розпилювачів та об’єму води  

→ Вибір придатної швидкості руху  

→ Налаштування робочого тиску (згідно з таблицею обприскування) 

→ Контроль кількості, що вноситься, шляхом вимірювання об’єму  

→ Налаштування штанг обприскувача на висоту 50 см над цільовою 
площею   

→ Активізація вирівнювання нахилу та маятникового балансування 

→ Домішування розчину (незначний залишок!) 

→ Урахування вимог з техніки безпеки (захисний одяг, рукавиці, 
респіратори!) 

 

2.4 Догляд і технічне обслуговування польових 
обприскувачів  

 

 
 Обов’язок технічного контролю машин для захисту рослин (кожні 2  

          роки)! 
 

 

 Чистка обприскувача після кожного використання зсередини і ззовні  

 Промивання насосу і розпилювачів  

 Регулярний контроль і чистка сит та фільтрів  

 Перевірка тиску у повітряній камері перед кожним використанням 

 Заміна масла в насосі у відповідності до рекомендацій виробника  

 Заміна поршневої мембрани приблизно кожні два роки, або в разі 
пошкодження 

 У випадку загрози замерзання злити воду з насосу та труб (залити 
антифриз)  

 Взимку знімати розпилювачі та фільтри і зберігати в сухому вигляді  

 Послабити регулюючий клапан у разі довгого простою.  
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2.5 Технічні розробки для захисту навколишнього 
середовища  

 

2.5.1 Точне землеробство у сфері захисту рослин  

 
Паралельний трекінг  

→ Зменшення площ подвійного обробітку шляхом меншої кількості накладок  

→ Висока придатність для аплікації гліфосату на стерні або гербіцидів під 
час попереднього застосування   
 

Автоматичне розпізнавання бур’янів із сенсорним управлінням  

→ Реалізація в режимі реального часу ще неможлива (потужність 
комп’ютера) 

→ Охоплення бур’янів по всій робочий ширині ще неможливе (позиція 
сенсора) 

→ Розрізнення бур’янів та культурних рослин (спеціально у щільних посівах) 

→ Дуже різнорідний розподіл бур’янів (гнізда бур’янів)   
 
 

2.5.2 Інші технічні розробки  

 
Системи прямої подачі  

→ Змішування води і засобу захисту рослин лише після напірного насосу 

→ Немає залишку робочої рідини (в баку тільки вода) 

→ Швидкість руху не впливає на внесення робочої рідини (вимірювання 
швидкості за допомогою радару).  

 


