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W pracy przedstawiono metody dozowania po¿ytecznych organizmów stosowane w konstrukcjach urz¹dzeñ do mechanicznego
rozmieszczania drapie¿nych roztoczy na roœlinach.

Streszczenie

URZ¥DZENIA DO MECHANICZNEGO
ROZPRZESTRZENIANIA DRAPIE¯NYCH ROZTOCZY

Wstêp

Urz¹dzenia do aplikacji roztoczy

Drapie¿ne roztocza stosowane s¹ do walki ze szkodnikami
roœlin w uprawach warzyw i kwiatów oraz niektórych owoców.
W warunkach klimatycznych Polski u¿ywa siê ich g³ównie do
ochrony upraw pod os³onami. Spoœród wielu roztoczy
zawartych w oferowanych przez handel œrodkach biolo-
gicznych na uwagê zas³uguj¹: stosowany
do zwalczania wciornastków i m¹czlików,

u¿ywany przeciwko wciornastkom i przêdzio-
rkom oraz , za pomoc¹ którego mo¿na
zwalczaæ wciornastki i ziemiórki. W zale¿noœci od rodzaju
szkodnika wybrane gatunki roztoczy mog¹ atakowaæ jaja,
larwy lub osobniki doros³e, wysysaj¹c zawartoœæ cia³a swoich
ofiar [3, 4]. Roztocza w produktach handlowych mog¹ byæ
wymieszane z wermikulitem i torfem, z otrêbami lub z troci-
nami. Rozmiary roztoczy nie przekraczaj¹ 1 mm. Produkty
zawieraj¹ce te po¿yteczne organizmy pakowane s¹ w saszetki,
butelki o pojemnoœci od 100 do 1000 ml lub wiadra. Podczas
rêcznego uwalniania dobroczynnych organizmów produkty
zawarte w butelkach i wiadrach rozsypywane s¹ na liœcie,
natomiast saszetki rozwieszane s¹ na roœlinach, w odpowie-
dnich odleg³oœciach w stosunku do siebie, wynikaj¹cych z za-
stosowanej dawki œrodka. Aby zmniejszyæ nak³ady robocizny
i koszty tych pracoch³onnych zabiegów oraz skróciæ czas ich
wykonania, opracowane zosta³y konstrukcje urz¹dzeñ do me-
chanicznego rozprzestrzeniania roztoczy.

Mechaniczne aplikatory do roztoczy proponowane s¹
przede wszystkim przez firmy produkuj¹ce œrodki zawieraj¹ce
te po¿yteczne organizmy: Biobest NV i Koppert B.V. Firma
Biobest NV opracowa³a do tego celu modu³owy mechaniczny
dozownik, który nazwany zosta³ przez producenta Biobolo [2].
Budowa urz¹dzenia przedstawiona zosta³a na rys. 1. Roztocza
wraz z noœnikiem wsypywane s¹ do obrotowego, metalowego
zbiornika w kszta³cie misy, zas³oniêtego przezroczyst¹ pokry-
w¹. Do pokrywy przymocowany zosta³ dozownik w kszta³cie
rynny. Podczas obrotu zbiornika dozownik, czêœci¹ znajduj¹c¹
siê wewn¹trz zbiornika, chwyta porcjê przesypuj¹cego siê
materia³u, a nastêpnie przez otwór w rynnie wylotowej
rozrzuca j¹ nad roœlinami. Objêtoœæ biologicznego œrodka
pobieranego z pojemnika reguluje siê za pomoc¹ œruby 3,
zmieniaj¹c zag³êbianie siê dozownika do wnêtrza zbiornika.

Modu³y Biobolo mo¿na mocowaæ po kilka sztuk na wspól-
nej belce, któr¹ przesuwa siê w cieplarni nad rzêdami roœlin, po
ramach lub rurach grzewczych. Dawka rozprzestrzenionych
¿ywych organizmów nad powierzchni¹ uprawy zale¿y od
odleg³oœci miêdzy dozownikami, prêdkoœci przesuwania siê
belki i koncentracji roztoczy w noœniku. Prêdkoœæ przemie-

Amblyseius swirskii
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szczania modu³ów dobiera siê na podstawie tabel do³¹czonych
przez producenta do urz¹dzenia.

Rys. 1. Budowa modu³u Biobolo: 1 - korek wsypu, 2 - rynna
dozownika, 3 - œruba dozownika, 4 - obrotowy zbiornik,
5 - uchwyt mocuj¹cy, 6 - silnik elektryczny
Fig. 1. Construction of Biobolo unit: 1 - filling lid, 2 - dosing
slip, 3 - adjustment screw, 4 - rotary container,
5 - fixing shaft, 6 - electric motor

Rys. 2. Schemat podwójnego zestawu aplikatorów Airbug:
1 - pojemnik dozuj¹cy, 2 - silnik elektryczny, 3 - wspornik
dozownika, 4 - obudowa wentylatorów, 5 - wentylator
Fig. 2. Scheme of double Airobug: 1 - dosage container for
beneficials, 2 - electric motor, 3 - container bracket, 4 - fan
housing, 5 - fan
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Aplikator do rozpraszania roztoczy - Airbug, oferowany
przez firmê Koppert równie¿ wykorzystuje do dozowania pre-
paratów obrotowy pojemnik, w którym w jego cylindrycznej
œcianie nawiercono otwory [3]. Budowê urz¹dzenia przedsta-
wiono na rys. 2. Oœ obrotu pojemnika nachylona jest pod k¹tem

oko³o 30 do poziomu pod³o¿a. Materia³ zawieraj¹cy roztocza
podczas obracania siê zbiornika przesypuje siê i wypada
porcjami przez otwory. Poni¿ej miejsca zamocowania obroto-
wych cylindrów umieszczone zosta³y wentylatory. Pêd
powietrza pochodz¹cy od wentylatorów rozdmuchuje wypa-
daj¹ce roztocza zwiêkszaj¹c pole powierzchni pokrytej nimi
uprawy.Aby zwiêkszyæ wydajnoœæ urz¹dzenia bez pogorszenia
jakoœci wykonanego zabiegu aplikatory ³¹czy siê w zestawy
dwu- lub czterojednostkowe (rys. 2 i 3).

Za pomoc¹ pojedynczego aplikatora Airbug rozprze-
strzeniane s¹ roztocza na odleg³oœæ od 4 do 5 metrów [5].
Zastosowanie zestawu podwójnego zwiêksza zasiêg aplikacji
do oko³o 9-10 m, a szerokoœæ pracy poczwórnego zestawu
aplikatorów Airbug wynosi 13 m. Zestaw poczwórny, dziêki
obustronnemu obsypywaniu pola, umo¿liwia równie¿ rozprze-
strzenienie roztoczy na powierzchni uprawy z wiêksz¹ precy-
zj¹ w porównaniu z pojedynczym lub podwójnym. Maksymal-

na prêdkoœæ urz¹dzenia nie powinna przekraczaæ 40 m min .
Minimalna wysokoœæ zamontowania aplikatorów nad powie-
rzchni¹ roœlin, zapewniaj¹ca dobr¹ jakoœæ nanoszenia ¿ywych
organizmów, wynosi 0,65 m. Poniewa¿ w urz¹dzeniu mo¿na
wymieniaæ pojemniki, dawka roztoczy rozproszonych na
powierzchniê uprawy zale¿y od iloœci otworów w pojemnikach
i rozmiaru ich œrednic.

Na ma³ych uprawach mo¿na stosowaæ Mini-Airbug
(rys. 4). Jest to zminimalizowana wersja urz¹dzenia z pojedyn-
czym bêbnem, stosowana g³ównie do wspomagania rêcznego
rozpraszania roztoczy.

Urz¹dzenie do mechanicznego rozprzestrzeniania drapie-
¿nych roztoczy na uprawach polowych zbudowane zosta³o
przez Gilesa i in. [1]. Sk³ada³o siê ono z nieruchomego zbior-

nika do biologicznego œrodka o pojemnoœci 8 dm oraz z umie-
szczonego pod zbiornikiem dozownika (rys. 5). Dozownik
zbudowano z napêdzanego przez silnik elektryczny p³askiego
talerza, z przelotowymi otworami, o pojemnoœci 2,5 ml,
osadzonego pomiêdzy dwiema, wykonanymi z teflonu,
p³ytami - górn¹ i doln¹. W górnej p³ycie znajduje siê otwór,
przez który roztocza wpadaj¹ do otworów w talerzu. Po obróce-

niu siê talerza o oko³o 11 roztocza wypadaj¹ przez otwór
wylotowy znajduj¹cy siê w dolnej p³ycie. Prêdkoœæ obrotowa

silnika jest regulowana w zakresie od 1 do 8 obr s . W górnej
p³ycie zamontowano przewód dostarczaj¹cy sprê¿one
powietrze, które przez kanalik i dodatkowy otwór znajduj¹cy
siê w tej p³ycie wydmuchuje roztocza z otworów w talerzu
przez otwór w dolnej p³ycie.
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Rys. 3. Poczwórny zestaw aplikatorów Airbug
Fig. 3. Fourfold unit of Airbug aplicators

·

·

Aplikator zamontowano na uk³adzie zawieszenia narzêdzi
w ci¹gniku. Podczas badañ równomiernoœci rozpraszanych za
jego pomoc¹ roztoczy, ich zawartoœæ w pobranych próbach
mieœci³a siê w zakresie 20-50 sztuk w 10 ml produktu.

Zalet¹ rêcznie wykonanego zabiegu jest zró¿nicowanie
iloœci wysypanych po¿ytecznych organizmów w zale¿noœci od
natê¿enia wystêpowania w danym miejscu zwalczanych
paso¿ytów roœlin. Jakkolwiek wykorzystanie mechanicznych
urz¹dzeñ do rozpraszania roztoczy, w porównaniu do rêcznego
ich uwalniania, poprawia równomiernoœæ koncentracji ¿ywych
organizmów na obsypywanej powierzchni uprawy, to
ostatecznie mo¿e jednak wp³yn¹æ na zwiêkszenie jego apliko-
wanej dawki. Wymagana dawka roztoczy rozpraszanych za

Rys. 4. Mini Airbug
Fig. 4. Mini Airbug

Rys. 5. Aplikator roztoczy [1]: 1 - zbiornik, 2 - górna p³yta
dozownika, 3 - dozuj¹cy talerz z otworami, 4 - dolna p³yta
dozownika, 5 silnik elektryczny
Fig. 5. Mite applicator [1]: 1 - reservoir, 2 - upper plate of
batcher, 3 - metering plate, 4 - lower plate of batcher,
5 - electric motor

Podsumowanie
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pomoc¹ aplikatorów musi zostaæ uœredniona i podwy¿szona,
gdy¿ równomierne jej roz³o¿enie na ca³¹ powierzchniê uprawy
powinno uwzglêdniaæ zró¿nicowan¹ koncentracjê wystêpowa-
nia szkodników. W miejscach, gdzie szkodniki wystêpuj¹
intensywnie, musi znaleŸæ siê dostateczna iloœæ roztoczy zdol-
nych do zwalczenia wystêpuj¹cych tam paso¿ytów. W takim
przypadku korzystn¹ zalet¹ aplikowanych drapie¿ników jest

ich przemieszczania siê po uprawie.
Wad¹ mechanicznego rozpraszania roztoczy jest równie¿

to, ¿e pewna czêœæ ¿ywych organizmów mo¿e ulec okaleczeniu
lub zabiciu. Przyczyn¹ uszkadzania mo¿e byæ nadmierna iloœæ
preparatu w obrotowych pojemnikach, w których s¹ one w spo-
sób ci¹g³y mieszane z noœnikiem [1], oraz naciski wywo³ane
przez ruchome elementy dozowników lub uderzenie zbyt
silnym pêdem powietrza.
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DEVICES FOR MECHANICAL RELEASE OF PREDACIOUS MITES

Summary

This paper presents methods of the beneficent organisms dosing used in the constructions of the devices for mechanical
distribution of predacious mites onto plants.
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