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Nieodpowiednia, zbyt twarda 
i zasadowa, woda użyta do 
oprysku może nawet drastycznie 
obniżyć skuteczność zabiegu.

ARKADIUSZ SEMCZYSZAK, ZODR w Barzkowicach

Do niedawna zakładano, że wystarczy, 
iż woda będzie czysta (co najwyżej do-

datkowo wzbogacona o adiuwanty zwięk-
szające przyczepność poprzez zmniejszanie 
napięcia powierzchniowego cieczy robo-
czej), aby zabieg ochrony w formie opry-
sku przeciw chorobom roślin i szkodnikom 
był zawsze zadowalająco skuteczny. Jednak 
starsze i nowsze wyniki badań i obserwacji 
polowych mówią nam coś zupełnie innego: 
nieodpowiednia, czytaj zbyt twarda i zasa-
dowa woda użyta do oprysku, może nawet 
drastycznie obniżyć skuteczność takiego 
zabiegu!

Już w opryskiwaczu twarda woda, zasa-
dowa – o wysokim pH, może doprowadzić 
do wytrącenia się kompleksu aktywnego. 
Szczególnie gdy stosujemy tańsze generyki, 
„podróbki”, o często mniej efektywnych 
nośnikach i innych dodatkach poprawia-
jących skuteczność substancji aktywnej 
danego środka. 

Frakcjonowanie się cieczy roboczej, 
słabsze działanie substancji aktywnej 
jest wynikiem ujemnego oddziaływania 
związków mineralnych zawartych w wo-
dzie alkalicznej, dalej twardej: wapnia 
i magnezu, ale również żelaza i sodu. 
Związki te sprzyjają bowiem zasadowemu 
rozkładowi hydrolitycznemu i dezaktywa-
cji w tym tzw. „wytrącaniu się” z roztworu, 
substancji aktywnej pestycydów. Jedynie 
obniżanie pH wody zapobiega takiej za-
sadowej hydrolizie. Unieczynnia bowiem 
silnie reaktywne wolne kationy Ca, Na, 
Mg, Fe, które blokują aktywność środków 
ochrony roślin.

W wyniku hydrolizy zasadowej następuje 
dysocjacja substancji aktywnych pestycy-
dów. Rozpadają się one na dodatnie kationy 
i ujemne aniony. Te wiążą się z kolei z ak-
tywnymi kationami, będącymi w wodzie 
twardej, tworząc związki, które nie tylko 
mają słabszą aktywność, ale często nie wy-
kazują tej pestycydalnej aktywności wcale!

Już suma ww. kationów wapnia, magne-
zu, sodu i żelaza (Ca, Mg, Na, Fe) obecnych 
w wodzie o wysokim pH – twardej, powyżej 
200 mg/l może istotnie obniżyć jakość cie-
czy roboczej – skuteczność wykonywanego 
zabiegu. Ogólna zawartość jonów w wodzie 
powyżej 400 mg/l czyni taką wodę niezdat-
ną do wykonywania nią oprysków.

Deszczówka też 
nieodpowiednia
Nieodpowiednią wodą do oprysku jest 
także deszczówka czy woda z rzeki. Obie 
są z reguły miękkie, ale jednak mają pH 
zwykle co najmniej 7 (i więcej) – odczyn 
zasadowy. A takie właśnie pH powoduje 
silną dysocjację związków chemicznych, 
co także skutecznie unieczynnia – dezakty-
wuje całkowicie lub częściowo, substancje 
aktywne środków ochrony roślin.

Optymalne pH cieczy 
roboczej
Optymalne pH cieczy roboczej to zwykle 
około 5,5 (5,3-5,9). Zakwaszenie jednak 
cieczy roboczej do pH nawet ok. 3,5-4,5, 
w zależności od stosowanego rodzaju 
i dawki adiuwanta, szczególnie podnosi 
efektywność zabiegu wyraźnie zwiększa-
jąc aktywność substancji, nomen omen, 
aktywnych. Następuje bowiem dodatko-
we obniżenie napięcia powierzchniowego 
cieczy użytej do oprysku. W efekcie czego 
także mniej kropel spływa po powierzchni 
opryskiwanych roślin – następuje zwięk-
szenie ich retencji (zatrzymania). Ponadto 
nie wysychają one tak szybko, co stymulu-
je wnikanie substancji aktywnej do tkanek 
roślinnych, a w przypadku środków ukła-
dowych usprawnia jej transport w orga-
nach chronionej rośliny. Środek zakwasza-
jący wodę działa jak surfaktant, ułatwiając 
wnikanie pestycydu nawet przez silnie na-
woskowane powierzchnie. Krople są także 
mniej podatne na dryft – zwiewanie przez 
wiatr. W przypadku środków typu zawie-
sin zwiększa się w wyniku powyższego 
„kondycjonowania” wody, ich homogeni-
zacja – zmniejsza skłonność do zapycha-
nia dysz opryskiwacza, poprawia kąt opry-
sku oraz równomierność rozpylenia – tzw. 
wydajność stożka cieczy.

Zauważono, że takie użycie „kondy-
cjonowanej” wody umożliwia uzyskanie 

oczekiwanych efektów zabiegu ochrony 
przy zastosowaniu nawet znacznie zmniej-
szonych w stosunku do zalecanych, dawek 
środka. Nie tylko więc w ten sposób zwięk-
szamy swoje zyski, ale i mniej obciążamy 
tzw. „chemią” nasze naturalne środowisko.

Adiuwanty używane do poprawy jakości 
– tzw. „kondycjonowania” wody stosownej 
do oprysków, nazwane są najczęściej kon-
dycjonerami lub uzdatniaczami wody.

Uzdatniacze wody
Uzdatniaczy używa się w niewielkich 
dawkach, najczęściej stosując 100-150 
ml na 100 litrów wody. Dawka kondycjo-
nerów dostępnych na rynku jest łatwa do 
ustalenia. Dodaje je się bowiem do wody 
w chwili, gdy próbka wody z kondycjone-
rem, po dolaniu dołączonego do nich kolo-
rymetrycznego (barwnego) wskaźnika pH, 
zmieni odpowiednio kolor (najczęściej na 
pomarańczowy, czerwony lub fioletowy).

Koszt takiej jak wyżej wymieniona 
dawki to z reguły jedynie kilka złotych. 
Używane również do kondycjonowania 
wody specjalistyczne filtry czy też urządze-
nia wykorzystujące zjawisko odwróconej 
osmozy to co prawda jednorazowy, ale już 
znacznie, znacznie większy wydatek. Po-
nadto te filtry, urządzenia do osmozy zwykle 
tylko usuwają jony – zmiękczają wodę, lecz 
nie obniżają jej pH. Obecnie w sprzedaży 
dostępnych jest kilka kondycjonerów wody 
do oprysków.
 Lignum plus – charakteryzujący się wy-
soką koncentracją (dawka to tylko 30-80 
ml na 100 l wody).
 Activ 5 – można go mieszać z większo-
ścią stosowanych środków ochrony roślin 
i nawozów dolistnych we wszystkich upra-
wach.
 Lewar pH- Fungi – zapewnia optymal-
ne działanie fungicydów stosowanych 
w ochronie upraw rolniczych, ogrodni-
czych i leśnych w zmiennych warunkach 
środowiskowych. Szybko obniża pH do 
ok. 3,5-4,5.
 EntoMaxx pH – środek wspomagają-
cy działanie insektycydów kontaktowych 
oraz systemicznych przeznaczonych do 
stosowania w ochronie upraw rolniczych, 
ogrodniczych, leśnych. Dodatkowo, dzięki 
zastosowaniu filtra promieni UV, ogranicza 
rozkład fotolityczny insektycydów. n
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