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PREZENTACJE

Ocenie podlegała aplikacja RSM-u 
za pomocą: rozpylaczy siedmiootworo-
wych poziomych, dysz wachlarzowych 
oraz rozpylaczy wielootworowych pio-
nowych. Ponadto przebadano skutecz-
ność nawożenia w przypadku stosowa-
nia wyłącznie węży rozlewowych, już od 
pierwszej aplikacji. 

Pomysł firmy Agroplast
Pomysłodawcą i inicjatorem badań 

była polska firma Agroplast wytwarza-
jąca części do opryskiwaczy polowych 
i sadowniczych. – Jesteśmy firmą, której 
misją jest podnoszenie efektywności pol-
skiego rolnictwa poprzez tworzenie naj-
wyższej jakości produktów za przystępną 
cenę. Postanowiliśmy przyjrzeć się świato-
wym trendom w zakresie aplikacji RSM, ale 
jednocześnie – mając na względzie kieszeń 
polskiego rolnika, nie chcieliśmy tworzyć 
nowych, drogich rozwiązań, co do których 
skuteczności nie mielibyśmy 100% pewno-
ści. Od jakiegoś czasu w dyskusji na temat 
metod aplikacji nawozów płynnych ob-
serwujemy trend maksymalizacji równo-
mierności pokrycia roślin nawozem, dlate-
go zgodnie z tym trendem opracowaliśmy 
prototyp rozpylacza kielichowego, gwa-
rantującego najwyższą równomierność 

rozkładu ze wszystkich rozwiązań dostęp-
nych na rynku. Niemniej taki rozpylacz był-
by droższy od powszechnie stosowanych, 
dlatego przed podjęciem decyzji o wpro-
wadzeniu go do masowej produkcji posta-
nowiliśmy zlecić Uniwersytetowi Przyrod-
niczemu w Lublinie opracowanie i realiza-
cję badań, które pozwoliłyby jednoznacz-
nie wykazać, czy równomierność pokrycia 

roślin ma istotny 
wpływ na efek-
tywność nawo-
żenia. Nie chcie-
liśmy również 
tworzyć droż-
szego rozwiąza-
nia, nie mając 
100% pewności, 
że podnosząc ja-
kość plonów, bę-
dzie ono opłacal-
ne dla naszych 
rolników w dłuż-
szym okresie. Jak 
się okazało, decy-
zja o realizacji ba-
dań była bardzo 
trafna, ponieważ 

wyniki zaskoczyły nas wszystkich – podsu-
mowuje Marcin Łopąg, właściciel Agro-
plastu, i dodaje: – Inspiracją do przepro-
wadzenia badań był fakt, iż jak twierdzi 
producent RSM – Grupa Azoty – jest to na-
wóz dokorzenny. Dlatego zaczęliśmy się 
zastanawiać, czy wysoka równomierność 
rozkładu cieczy będzie miała rzeczywisty 
wpływ na dostarczenie nawozu do korze-
ni roślin, czy przeciwnie – wystarczy rów-
nomierność, którą zapewniają popularne 
u nas na rynku rozpylacze wielootworowe.

Test na pszenicy jarej
Metodykę badań opracował zespół 

naukowców z Katedry Eksploatacji Ma-
szyn i Zarządzania Procesami Produkcyj-
nymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie, pod kierownictwem dr. hab. inż. 
Stanisława Parafiniuka. Za prace tere-
nowe odpowiadali dr inż. Milan Koszel 
oraz dr. hab. inż. Sławomir Kocira.

– Doświadczenie polowe przeprowa-
dzono w 2016 r. na pszenicy jarej. Wyko-
nano je w czterech powtórzeniach na po-
letkach doświadczalnych o równych wiel-
kościach. Aplikowano wysoko skoncen-
trowany nawóz azotowy w formie wod-

Trzy metody aplikacji RSM
Nawożenie roztworem saletrzano-mocznikowym 
RSM to bardzo popularny sposób dostarczania azotu 
rosnącym roślinom. Ten płynny nawóz aplikowany jest 
w naszym kraju najczęściej za pomocą trzech różnych 
metod. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie sprawdzili, która z nich jest najefektywniejsza.

Poletko kontrolne, na którym nie stosowano nawozu RSM, miało wyraźnie słabszy odcień 
koloru zielonego. Na innych poletkach RSM podano w dwóch dawkach – w fazie krzewie-
nia i strzelania w źdźbło.

Największy plon osiągnięto przy zastosowaniu rozpylaczy siedmio-
otworowych poziomych firmy Agroplast.

Krzysztof Płocki

(na podstawie materiałów UP 

w Lublinie)
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