ZANAŠANJE
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Dobra kmetijska praksa
varstva rastlin
za boljše varovanje voda
Preprečevanje zanašanja
ﬁtofarmacevtskih sredstev

SKUPAJ VARUJMO NAŠE VODE
CILJ PROJEKTA TOPPS

Zanašanje FFS
Deﬁnicija: nenamerne izgube škropilne brozge izven
tretirane površine, ki nastanejo med škropljenjem

je zmanjšanje točkovnega in razpršenega onesnaženja vodnih
virov zaradi uporabe ﬁtofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju
FFS). V ta namen so pripravljena navodila, izobraževanja in prikazi
dobre kmetijske prakse varstva rastlin. Namenjena so
uporabnikom, svetovalcem in ostalim udeležencem.
Najpogostejše poti onesnaženja vodnih virov s FFS
Zanašanje Onesnaženje
v glavnem
iz
kmetijskih
površin

Razpršeni
viri
Točkovno onesnaženje
Površinsko
odtekanje

Zanašanje

Točkovno Onesnaženje
onesnaženje v glavnem
>50%
iz dvorišča

Drenažni sistem

Skupaj lahko varujemo okolje!
Projekt TOPPS prowadis
je triletni projekt, ki vključuje večje število udeležencev.
Začetek projekta sega v leto 2011 in poteka v 7 evropskih
državah, kjer ga izvajajo partnerji in strokovnjaki vključeni v
projekt. Kratica TOPPS pomeni v angleščini: Train Operators
to Promote Best Management Practices & Sustainability oz.
v prevodu: Usposabljanje uporabnikov za dobro kmetijsko
prakso varstva rastlin & trajnostno rabo. Projekt TOPPS prowadis je usmerjen predvsem v zmanjšanje onesnaženja voda,
ki nastaja zaradi razpršenih virov onesnaževanja s FFS - to je z
odtekanjem/erozijo in zanašanjem.

TOPPS prowadis ﬁnancira:
European Crop Protection
Association (ECPA).

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA PRED ZANAŠANJEM
ŠKROPILNE BROZGE

NEPOSREDNI

POSREDNI

Zmanjšanje
zanašanja na izvoru

Zmanjševanje izpostavljenosti
učinkom FFS, ki jih je zaneslo
izven območja nanosa

Pas, kjer se ne
škropi – varnostni pas

Uporaba „Tehnologije za
zmanjšanje zanašanja“
ali Spray-Drift Reduction
Technology (SDRT)
Predpisi

Naravne varovalne
pregrade, izdelane
pregrade, vetrobrani,
mreže proti toči itd.

• Naprave za nanos FFS

• Stalen varnostni pas

• Parametri delovanja naprav
za nanos FFS

• Prilagodljiv varnostni pas
(odvisno od škropilne
tehnike)

• Načrt izvedbe nanosa FFS

NAJUSPEŠNEJŠI NAČINI ZA ZMANJŠANJE
ZANAŠANJA ŠKROPILNE BROZGE
Preprečevanje zanašanja FFS je pomembno za:
Izvajalca nanosa FFS in mimoidoče osebe
Okolje
Sosednje gojene rastline
Bližnje stanovanjske in javne površine

ZANAŠANJE FFS LAHKO PREPREČIMO Z UPRAVLJANJEM
TVEGANJA ZA PREPREČEVANJE ZANAŠANJA
Tveganje za zanašanje FFS je odvisno od veliko dejavnikov.
Izvajalec nanosa FFS neposredno ne more vplivati na nekatere
dejavnike. Z upoštevanjem dejavnikov tveganja pa lahko bistveno zmanjšamo zanašanje škropilne brozge.

Dejavniki tveganja:

Dejavniki tveganja:

BLIŽINA občutljivih površin

• Neposredna bližina občutljivih površin in stikanje z njimi
• Upoštevanje določil glede varnostnih pasov
• Upoštevanje navodila za uporabo FFS

VETER: velika hitrost in smer proti občutljivim površinam
VREME: visoka temperatura in nizka zračna vlaga

• Analiziranje vremenskih razmer in vremenskih napovedi
• Izvajanje tehničnih ukrepov proti zanašanju in izbira
najugodnejšega obdobja dneva za nanos FFS (zjutraj, zvečer)

STANJE GOJENIH RASTLIN: stanje vegetacije na in okoli
gojenih rastlin (višina/gostota)

• Pravilna prilagoditev delovanja naprav za nanos FFS

NEPRIMERNE NAPRAVE ZA NANOS FFS:
Neprimerne naprave za nanos FFS, prilagoditev naprav in
škropljenja

• Upoštevanje dobre kmetijske prakse varstva rastlin za
zmanjševanje zanašanja FFS pred in med izvajanjem nanosa FFS
• Uporaba ustrezne opreme

PREPROSTO: UPOŠTEVATI MORAMO TRI KORAKE
Škropljenje znotraj območja izvajanja ukrepov

Varnostni pas

1

Ocenimo tveganje za zanašanje škropilne
brozge pred vsakim nanosom

2

Izberemo ustrezne postopke za
zmanjšanje zanašanja

3

Upoštevamo priporočila dobre kmetijske
prakse varstva rastlin TOPPS-prowadis

širina letve 20 m
Občutljive površine

Varnostni pas

5 vrst ali 20 m

Občutljive površine

KAKO LAHKO OCENIMO TVEGANJE ZA ZANAŠANJE FFS?
a) Določimo bližino – razdaljo do občutljivih območij (načrt objekta
-polja/nasada- in okolice objekta, kjer se bo nanos FFS izvršil).

b) Ocenimo tveganje za zanašanje glede na vremenske
razmere in razmere na škropljeni površini
VETER

kanal

• Hitrost
• Smer

ZRAK
vrtača

• Temperatura
• Vlaga

RAZMERE NA ŠKROPLJENI POVRŠINI
Stanje gojenih rastlin
Občutljiva poljščina/
nasad

• Višina rastlin
• Gostota rastlin

Sosednja vegetacija
• Gola tla
• Travinje
• Živa meja (ograja) / vetrobrani
(protivetrne zasaditve)

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Površine, ki mejijo na občutljive površine škropimo takrat,
ko so vremenske razmere najugodnejše:
• Smer vetra: proč od občutljivih površin

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin:
Pri škropljenju znotraj občutljivega območja ocenimo
dejavnike tveganja za zanašanje FFS in upoštevamo postopke
za zmanjšanje zanašanja.
Uporabimo orodja za oceno tveganja za zmanjšanje zanašanja:

• Hitrost vetra manj kot 2,5 m/s

ORODJA ZA OCENO TVEGANJA ZA
ZANAŠANJE ŠKROPILNE BROZGE

• Zmerna temperatura (<25 °C)
• Vlaga >50 %

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Ne škropimo takrat, kadar piha veter proti občutljivim
površinam in kadar je hitrost vetra več kot 5 m/s.
HITROST VETRA
(m/s)

Poljščine

ZNAKI

0

Dim se dviga naravnost navzgor

1

Zanašanje dima

2–3

Občutek vetra na obrazu,
šelestenje listja

4–5

Listi in vejice se premikajo,
zastava lahno plapola

6–7

Majhne veje se premikajo

www.TOPPS-drift.org

Sadovnjaki

Vinogradi

NAJPOMEMBNEJŠE: izbira pravilne velikosti kapljic

Velikost
kapljice

Veter 3 m/s

20 mikron
50 mikron

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Teoretično lahko z majhnimi kapljicami prekrijemo večji delež ciljne
površine kot pri aplikaciji enake količine škropilne brozge v obliki
velikih kapljic.
Upoštevati pa je potrebno povečanje izgube škropilne brozge zaradi
odnašanja kapljic z vetrom in manjše učinkovitosti prodiranja majhnih kapljic v notranjost ciljnih struktur rastlin.
Sodobne inovativne formulacije FFS omogočajo odlično
učinkovitost brez nanosa z majhnimi kapljicami.

100 mikron
150 mikron
400 mikron

Območje zanašanja škropilne brozge v metrih

Kapljice manjše od 100 µm predstavljajo veliko tveganje za
zanašanje škropilne brozge.
Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Zmanjšajmo delež majhnih kapljic z uporabo tehnologije proti
zanašanju. Preverimo priporočila izdelovalcev šob.
Šobe s pahljačastim curkom z indukcijo zraka:
Pri delovnem tlaku med 2 in 8 barov lahko zmanjšamo
zanašanje škropilne brozge za 70–90 % v primerjavi s
standardnimi šobami s pahljačastim curkom.

Šobe z votlim stožčastim curkom z indukcijo zraka:
Pri delovnem tlaku med 3 in 10 bari lahko zmanjšamo
zanašanje škropilne brozge za 75 % v primerjavi s standardnimi šobami z votlim stožčastim curkom.

• manjša izpostavljenost
zanašanju
• kapljice se bolje utrejo v
rastlinske strukture

• večje izgube škropilne brozge
zaradi zanašanja
• zaradi manjše energije si
kapljice slabše utrejo pot v
rastlinske strukture
Dobra kmetijska praksa varstva
rastlin
Opremimo svoje škropilne naprave z večpotnimi vrtljivimi glavami za enostavnejšo
preklapljanje med različnimi šobami in hitro
prilagajanje velikosti kapljic za zmanjšanje
zanašanja škropilne brozge (npr. preklop na
šobe proti zanašanju v bližini občutljivega
območja).
POMEMBNO: razdalja od škropilne naprave do ciljne površine
Čim večja je razdalja od šobe do ciljne površine tem večje je tveganje
za zanašanje škropilne brozge.
Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Prilagodimo višino škropilne letve na največ 50 cm od ciljne površine.
Višina škropilne letve npr. 75 cm od tal poveča tveganje za zanašanje
škropilne brozge za 50 % v primerjavi
z višino letve 50 cm od ciljne površine.

h = 50 cm

POMEMBNO: vrsta in prilagoditev škropilne naprave.

PRŠILNIKI

NJIVSKE ŠKROPILNICE
Hitrost škropljenja: Pri večji
hitrosti škropljenja ostajajo
majhne kapljice dalj časa
razpršene v zraku.

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Priporočamo uporabo škropilnih naprav z navpičnimi gibljivimi
usmerniki zračnega toka ali prilagodljivimi pomičnimi cevnimi
izvodi zraka tako, da lahko zračni tok, bolje kot pri standardnih
aksialnih pršilnikih brez usmernikov, prilagodimo zeleni steni
gojenih rastlin. Ta način škropljenja omogoča zmanjšanje razdalje
med šobami in škropljeno površino.

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
V bližini občutljivih površin škropimo s hitrostjo največ 8 km/h.

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Na neravnih površinah uporabimo tehniko za stabilizacijo
škropilne letve.

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Prilagodimo nanašanje škropilne brozge obliki rastlin oz. obliki
rastlinskega pokrova (zelene stene).
Oblika nanosa
škropilne brozge

Oblika
rastline

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Pri pogostem škropljenju v vetrovnih razmerah razmislimo o
nakupu škropilnic z zračno podporo. Pri uporabi škropilnic z
zračno podporo na golih ali slabo prekritih tleh zmanjšamo
hitrost zračnega toka.

Brez zračne podpore

Z zračno podporo

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Zračni tok natančno prilagodimo gostoti gojenih rastlin.
Upoštevajmo, da lahko s pravilnim usmerjanjem zračnega
toka zmanjšamo zanašanje škropilne brozge za 50 %. Pri večini
aplikacij uporabljamo premočan in prevelik zračni tok!

Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
S pravilno prilagoditvijo zračnega toka z uporabo usmernikov
zraka dosežemo natančno škropljenje tretirane površine.
Usmerniki
zraka

POVZETEK PRIPOROČIL DOBRE KMETIJSKE PRAKSE
VARSTVA RASTLIN - TOPPS PROWADIS

izguba zraka
(izgubljena gmota zraka)
25%

Pravilna
raba FFS

koristen zrak
(izkoriščena gmota
zraka) 50%
izguba zraka
(izgubljena gmota zraka)
25%
Usmerniki
zraka

koristen zrak
(izkoriščena
gmota zraka)
100%

Uporabimo
tehnologijo
proti zanašanju
škropilne brozge

• Uporabimo primerno opremo
za škropljenje
• Pravilno prilagodimo škropilno
napravo
• Previdno škropimo

Uporabimo
postopke za
zmanjšanje
zanašanja

• Upoštevajmo varnostni pas
• Izkoriščajmo prestrezanje
zanašanja FFS s pomočjo
naravnih pregrad, živih mej,
vetrobranov, mrež proti toči
itd.

POVZETEK ETIKETE FFS!
Dobra kmetijska praksa varstva rastlin
Razmislimo o nakupu naprav, ki prestrežejo zanašanje škropilne
brozge in omogočajo njegovo recikliranje (npr. tunelskih
škropilnih naprav).

Upoštevajmo predpisane varnostne pasove

Vse gradivo, ki je nastalo v projektu TOPPS je objavljeno na:

www.TOPPS-life.org
Orodja za oceno tveganja za zanašanje škropilne brozge za
njive, sadovnjake in vinograde so objavljena na:

www.TOPPS-drift.org
Glede okoljsko optimizirane škropilne tehnologije
priporočamo ogled: www.TOPPS-eos.org
Stopimo skupaj! Za naše okolje in za naše vode.

Varujmo naše vodne vire!
Ohranimo jih čiste!
Oblaka škropilne brozge se moramo znebiti!
Izgube FFS vplivajo tudi na učinkovitost
varstva rastlin.
Varujmo okolje!
Izpolnimo okoljske zahteve - izkoristimo
tudi njihove prednosti.
Zmanjšajmo tveganje za lastno
kontaminacijo in kontaminacijo
drugih oseb.
Zaščitimo možnosti izbire varstva rastlin.
Zavzemajmo se za ohranitev širokega izbora
razpoložljivih ﬁtofarmacevtskih sredstev.

GIZ ﬁtofarmacije, Kržičeva 3
1000 Ljubljana, Slovenija
tel: +386 1 256 2525
fax: +386 1 256 2527
www.ﬁtofarmacija.si

Nastalo na pobudo

www.ecpa.eu

