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Kratice TOPPS: “Train Operators to Promote best management Practices & Sustainability” - ali po slovensko:
usposabljanje uporabnikov za dobro in trajnostno varstvo rastlin. Projekt sta od leta 2005 do 2008 v sklopu okoljskega
projekta LIFE financirali EU (Evropska Unija) in ECPA (Evropsko združenje fitofarmacevtske industrije). Namen projekta
je bil zmanjšanje točkovnega onesnaženja vodnih virov zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS).
Prvotno je projekt potekal v 15 članicah EU ob sodelovanju 12 lokalnih partnerjev in 9 podizvajalcev. Po letu 2008 je
financiranje projekta in prenos dobre kmetijske prakse varstva rastlin pri varovanju voda v celoti prevzela ECPA. Poleg
točkovnega onesnaževanja se je projekt razširil še na zmanjšanje onesnaženja voda zaradi razpršenih virov pri uporabi
FFS, t.i projekt TOPPS -Prowadis (2011-2014). V razširjen projekt je vključenih 14 držav članic in se izvaja v 7 državah
Evropske unije.
Projekt TOPPS nudi širok izbor priporočil dobre kmetijske prakse varstva rastlin za preprečevanje točkovnega in
razpršenega onesnaženja voda pri uporabi FFS, obravnava pa tudi optimiranje naprav za nanašanje FFS ob določenih
pogojih uporabe. Dvig ozaveščenosti in pomoč pri izvajanju boljšega varovanja voda potekata z intenzivnim širjenjem
znanj s pomočjo informiranja, usposabljanj in predstavitev v evropskih državah.
TOPPS: Train Operators to Promote Practices & Sustainability (www.TOPPS-life.org)
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PREDGOVOR
Čista voda je eden izmed osnovnih temeljev za življenje
na našem planetu. Pri varovanju okolja je zato posebna
pozornost in zaskrbljenost javnosti usmerjena prav v
varovanje voda.
Za Evropsko združenje fitofarmacevtske industrije
(ECPA) je varovanje voda eden ključnih stebrov njegovega
delovanja. Zavedamo se, da si je v okviru trajnostnega
in produktivnega kmetijstva treba nenehno prizadevati
za pravilno uporabo FFS. Zato smo si zadali nalogo, da
v sodelovanju z našimi nacionalnimi združenji in široko
skupino mednarodnih partnerjev razvijemo in širimo
ustrezne ukrepe, priporočila in gradivo za usposabljanje,
z namenom pokriti vse pomembne vidike varovanja voda
in doseči široko soglasje glede priporočenih ukrepov, ki jih
imenujemo »dobre kmetijske prakse«.
Skupna prizadevanja za pripravo in izboljšanje razpoložljivih
orodij za varovanje voda so v skladu s cilji zakonodaje EU na
tem področju, kot sta Okvirna direktiva o vodah in Direktiva
za doseganje trajnostne rabe pesticidov. Rezultat našega
dela so projekti TOPPS , v katerih sodeluje veliko deležnikov
in ki potekajo od leta 2005 v številnih državah EU. Prva tri
leta sta jih skupno financirala Evropska komisija in ECPA
(projekti Life), kasneje pa le ECPA.
Projekti TOPPS so se sprva osredotočali na preprečevanje
onesnaževanja voda iz točkovnih virov, do česar lahko pride
pri čiščenju, polnjenju ali praznjenju naprav za nanašanje
ali kot posledica razlitja, od leta 2011, pa se posvečamo

preprečevanju onesnaževanj iz razpršenih virov (predvsem
zaradi površinskega odtekanja in zanašanja). Na ta način
smo pripravili širok nabor dobrih kmetijskih praks za
varovanje voda. To novo fazo projektov TOPPS imenujemo
projekti TOPPS-prowadis . Upamo, da bodo dobre kmetijske
prakse služile kot osnova za informiranje, izobraževanje in
usposabljanje uporabnikov, svetovalcev in deležnikov na
različne načine – v učilnicah, na terenu in na predstavitvah.
Združenje ECPA je čvrsto zavezano promociji izvajanja
dobrih kmetijskih praks.
Iskreno bi se rad zahvalil vsem partnerjem in strokovnjakom
za njihova velika prizadevanja in prispevke projektom
TOPPS, tako s strokovnim znanjem, ki so ga delili, kot z
njihovo pripravljenostjo sodelovati pri doseganju soglasja
o naših skupnih ciljih. Iskreno upam, da bodo dobre
kmetijske prakse pomagale spodbuditi zagnanost, ki
bo potrebna za izvajanje teh idej „na terenu“ in da bodo
pomagale k dvigu ozaveščenosti in širjenju znanja, ki je
potrebno za trajnostno rabo pesticidov in visoko stopnjo
varovanja voda.
Friedhelm Schmider
generalni direktor
Evropskega združenja fitofarmacevtske industrije (ECPA)
Bruselj, Belgija

www.TOPPS-life.org
TOPPS-prowadis – Protecting Water from Diffuse Sources (varovanje voda iz razpršenih virov).
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UVOD
ISO standard 22866 določa pojem zanosa (drift)a škropilne
brozge: zanos (drift) je količina škropilne brozge, ki jo zaradi
zračnih tokov zanese izven ciljne površine nanašanja.
Posledica zanosa škropilne brozge izven področja tretiranja
je lahko onesnaženje vodotokov, občutljivih območij (npr.
naravnih parkov, otroških igrišč, mokrišč itd.), urbanih

območij ali nenamerno zanašanje na sosednje posevke
in nasade. Slednje ima lahko za posledico pojav ostankov
nedovoljenih aktivnih snovi v pridelkih ali neposredno
škodo (fitotoksičnost) na sosednjih poljščinah ali v trajnih
nasadih (gojenih in samoniklih rastlinah) (Sl. 1).

Slika 1: Primer zanašanja fitofarmacevtskih sredstev med nanašanjem škropilne brozge v vinogradu.
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V evropski direktivi 128/2009/ES o trajnostni rabi pesticidov so natančno navedeni ukrepi za preprečevanje okoljskih tveganj, povezanih z zanašanjem škropilne brozge, še
posebej v 11. členu direktive z naslovom „Posebni ukrepi
za varovanje vodnega okolja in pitne vode“:
a) preprečevanja zanašanja s prednostjo uporabe najučinkovitejših tehnik nanašanja; kot je uporaba naprav za
nanašanje pesticidov z majhnim zanašanjem škropiva,
predvsem pri visokih nasadih kot so hmelj in nekateri sadovnjaki in vinogradi.

2) Posredni ukrepi so namenjeni zmanjšanju zanašanja škropilne brozge in so naslednji: določitev in vzpostavitev osnovnih varovalnih pasov; dodatni varovalni pasovi, v katerih se FFS
ne nanaša ali vzpostavitev ovir (npr. vegetacijske protivetrne zaščite, mreže proti toči itd.).
Zelo pomembno je, da v času nanašanja škropilne
brozge izvajalec škropljenja upošteva priporočila
glede optimalnega vremena in okoljskih pogojev.

b) zmanjševanja izpostavljenosti zanašanju z „uporabo
metod za zmanjševanje tveganja, ki do najmanjše možne
mere zmanjšujejo tveganje onesnaženja robnih površin, ki
ga povzročajo zanašanje škropiva, odtok skozi drenažo in
površinsko odtekanje. Ti ukrepi določajo tudi ustrezno velikost varnostnih pasov za varovanje neciljnih vodnih organizmov in varovalnih območij za površinske in podzemne
vire vode, ki se uporabljajo za pridobivanje pitne vode, kjer
se pesticidi ne smejo uporabljati ali shranjevati“.

UKREPE za zmanjšanje zanašanja škropilne
brozge lahko razdelimo v neposredne in
posredne ukrepe (Sl. 2).
1) Neposredni ukrepi zmanjšanja zanašanja na izvoru se nanašajo na tvorjenje in usmerjanje kapljic
škropilne brozge. Te ukrepe izvajamo predvsem
s pomočjo tehnologij za zmanjšanje zanašanja
škropilne brozge in pravilno prilagoditvijo delovanja naprav za nanašanje.

Slika 2: Ukrepi za varovanje okolja pred zanašanjem škropilne
brozge.

9

Razvoj ukrepov dobre kmetijske
prakse
Nizka stopnja harmonizacije pristopov med članicami EU
Ko so partnerji projekta TOPPS-prowadis zaključili popis
lokalnih razmer in praks v posameznih državah, se je
izkazalo, da so priporočila za dobro kmetijsko prakso v EU
različna. V nekaterih državah testirajo naprave in opremo
za zmanjšanje zanašanja (SDRT - Spray Drift Reducing
Techniques) in jih razvrščajo glede na sposobnost (stopnjo)
zmanjšanja zanašanja škropilne brozge. SDRT koncept
omejevanja zanašanja v glavnem temelji na zmanjšanju
deleža majhnih kapljic, predvsem s prilagoditvijo
hidravličnih šob za njivske škropilnice. V nekaterih državah
EU se tehnologije SDRT za njivske škropilnice v veliki meri
že uporablja, v drugih je uporaba tovrstnih tehnoloških
rešitev še vedno redka.
Testiranje in razvrščanje naprav za nanašanje za
vinograde in sadovnjake je bolj zapleteno. Doslej so le redke
države priporočale in razvrščale naprave in tehnologije za
zmanjšanje zanašanja škropilne brozge. V sadovnjakih in
vinogradih je potrebno upoštevati celotno konstrukcijo in
tehnologijo naprave za nanašanje in ne le vidik nanosa
škropilne brozge kot je v primeru njivskih škropilnic. Zlasti
v južnih državah članic EU kmetje pogosto uporabljajo
pnevmatske naprave, pri katerih tako rekoč ni možnosti
prilagoditi spektra kapljic.
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Referenčne temeljne dobre kmetijske prakse v EU
Zaradi raznolikosti razmer v državah članicah EU, je treba
dobre kmetijske prakse prilagoditi posameznim lokalnim
pogojem in jih ustrezno pojasniti v nacionalnih gradivih.
S tem dokumentom želimo predlagati skupne evropske
osnove za dobre kmetijske prakse, ki bi lahko služile kot
platforma za večjo harmonizacijo in razvoj.
Prednosti harmonizacije:
Pogoj za medsebojno zaupanje in izvajanje priporočil znotraj
EU je usklajen okvir referenčnih priporočil. Zaupanje je
ključnega pomena, saj neposredne koristi spremenjene
prakse ali vlaganj v novo tehnologijo niso vedno očitne,
dolgoročne koristi pa niso vedno dovolj cenjene.

Razvoj ukrepov dobre kmetijske prakse
Projektna skupina za razvoj praks omejevanja zanašanja je
pripravila prvi predlog dobrih kmetijskih praks, o katerem
so na nacionalnih forumih razpravljali deležniki v posameznih državah. Po prvem krogu posvetovanj v vseh državah,
vključenih v projekt TOPPS - prowadis, je bila s pomočjo
partnerjev TOPPS-a v Bruslju (26. aprila 2012) organizirana delavnica, na kateri so razpravljali in uskladili osnutke
končnega dokumenta o dobrih kmetijskih praksah.
Struktura ukrepov dobrih kmetijskih praks
Dobre kmetijske prakse so se razvile v dveh korakih.
a) Ukrepi =
Kaj je potrebno storiti? (kratek stavek)

b) Priporočila =
Kako se to naredi? (kratka razlaga možnih načinov, s katerimi izvedemo ukrepe)
Ukrepi tvorijo „evropsko jedro“, ki ga morajo upoštevati
vse države članice EU. V postopku posvetovanj je bilo največ pozornosti posvečeno predstavitvi ukrepov.
Priporočila opredeljujejo način dela. Priporočila iz referenčnega dokumenta ne morejo zagotoviti vseh posebnih
priporočil za posamezne države. Priporočila za posamezne države so vključena v informacije in gradiva za
usposabljanje v nacionalnih projektih TOPPS - prowadis.
Predlagane dobre kmetijske prakse ne posegajo v zahteve navedene na etiketah FFS, ali v druge predpise glede
ravnanja s FFS. Te je treba dosledno upoštevati. Z dobrimi
kmetijskimi praksami bi radi ponudili praktična in uporabna navodila uporabnikom FFS oz. izvajalcem nanašanja,
proizvajalcem naprav za nanašanje in drugim deležnikom,
da bi tako zagotovili trajnostno uporabo FFS.

Dobre kmetijske prakse so glede zanašanja škropilne
brozge v projektu TOPPS – prowadis razdeljene v tri
glavne skupine:
1. Splošni ukrepi za zmanjšanje zanašanja
škropilne brozge (veljajo za vse naprave za
nanašanje)
2. Ukrepi za zmanjšanje zanašanja škropilne
brozge za njivske škropilnice
3. Ukrepi za zmanjšanje zanašanja za pršilnike
V postopku priprave so deležniki predlagali, da bi
bile dobre kmetijske prakse oblikovane po vrsti glede
na njihovo pomembnost. To smo dosegli z barvnim
označevanjem priporočil:
1) zeleno: izvedba je nujna
2) Rumeno: izvedba je zelo pomembna
3) Modro: izvedba je pomembna, vendar jo je treba
prilagoditi lokalnim pogojem.
Zaradi boljše preglednosti vsebine je bilo določenih 6
kategorij dobrih kmetijskih praks

Okoljski dejavniki
•

vremenski pogoji

•

Nastanek zanašanja

•

Oprema za nanašanje

•

Prilagoditev naprave za nanašanje

•

Delovanje naprave za nanašanje
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Ocena tveganja za zanašanje
škropilne brozge
Pred škropljenjem priporočamo, da ocenite tveganje zaradi zanašanja škropilne brozge na poljščine/trajne nasade, ki jih nameravate škropiti.
Interaktivna orodja za oceno tveganja za zanašanje
škropilne brozge pri škropljenju poljščin, sadovnjakov
in vinogradov
Orodja omogočajo uporabniku, da oceni tveganje zanašanja škropilne brozge, pri čemer upošteva nekatere parametre in ukrepe za preprečevanje zanašanja.

Orodja temeljijo na praktičnih in znanstvenih izkušnjah
ter služijo kot praktična pomoč uporabnikom FFS/izvajalcem škropljenja z ozaveščanjem o zanašanju škropilne
brozge, vključno z nekaterimi rešitvami za njegovo preprečevanje (Primer sl. 3). Orodja za ocenjevanje so na
spletni strani projekta TOPPS (www.TOPPS-life.org ali
neposredno na www.TOPPS-drift.org). Nekatera orodja so
dostopna tudi v slovenskem jeziku.

Slika 3: Primer orodja za ocenjevanje zanašanja škropilne brozge; spremenljivke in parametri za nanašanje na poljščine.
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Prvi korak
V prvem koraku ocenjevanja je potrebno analizirati zemljišče in rastlinstvo med mejo tretirane površine in
občutljivimi območji (npr. vodotok). Ta pas zemljišča
imenujemo „občutljiva površina “ in predstavlja pas, ki je
izpostavljen tveganju zaradi zanašanja (glej sl. 4).
„Občutljiva površina vključuje varnostni pas, ki je naveden
na etiketi FFS in še dodatni pas, kjer izvajamo dodatne
ukrepe:
a) pri aplikaciji FFS v poljščinah naj dodatni pas zajame
eno delovno širino naprave; vsaj 20 metrov
b) pri aplikaciji FFS v sadovnjakih /vinogradih izvajamo
dodatne ukrepe na razdalji, ki ustreza 5 vrstam, ali vsaj
pasu 20 metrov. Upoštevati pa je potrebno tudi določila
»Pravilnika o pravilni uporabi FFS«.
Ukrepi za zmanjševanje zanašanja škropilne brozge na
občutljive površine v veliki meri zmanjšajo onesnaženje
zaradi zanašanja škropilne brozge.
Drugi korak
V drugem koraku je potrebno pregledati parametre glavnih dejavnikov, ki vplivajo na zanašanje škropilne brozge.
Ti so smer in hitrost vetra, temperatura in vlažnost zraka,
kot tudi pogoji nanašanja, ki so povezani z vegetacijo in
vrsto vegetacije ob tretirani površini (slika 3). Pri nanašanju v sadovnjakih in vinogradih je treba upoštevati še
druge parametre: gostoto zelene stene nasada, vrsto naprave za nanašanje/šobe, načine nanašanja in parametre
pretoka in usmeritve zračnega toka.

Tretji korak
V tretjem koraku lahko v interaktivnem orodju na standardno konfigurirani napravi izbiramo med posameznimi
ukrepi preprečevanja zanašanja in ocenimo dosežen obseg zmanjšanja zanašanja. Več podrobnosti je na voljo v
dokumentaciji ocenjevalnega orodja, ki jo lahko prenesete
s spletnega mesta projekta TOPPS (www.TOPPS-life.org).
Primer prikaza učinka ukrepov preprečevanja zanašanja
pri škropljenju:
Variiramo lahko tipe šobe za preprečevanje zanašanja
(SDRT), višine škropilne letve in vozno hitrost škropilnice.
Tveganje za zanašanje je odvisno od izbire ukrepa za preprečevanje zanašanja. Prikaz je podan v odstotni lestvici,
pri čemer se konfiguracijo izbrane naprave za nanašanje
primerja s standardom.
Standardna konfiguracija naprave za nanašanje pri škropljenju poljščin:
Kot standardno napravo obravnavamo napravo s šobo s
ploskim pahljačastim curkom s kotom curka 110 stopinj,
velikost – pretočni razred 03 in delovanje pod tlakom treh
barov.
Višina škropilne letve 50 cm od tal.
Hitrost vožnje naprave za nanašanje 6 km/h – 8 km/h.
Pisna gradiva in spletna orodja za njivske škropilnice in
pršilnike nudijo koristne informacije, ki uporabniku pomagajo oceniti tveganja zanašanja škropilne brozge, prav
tako pa nudijo nasvete o možnih rešitvah za zmanjšanje
zanašanja škropilne brozge pred in med škropljenjem.

13

Nanašanje v poljščinah (občutljiva površina obsega varnostni pas + širina škropilne naprave ali pas 20 m)
Škropljenje znotraj občutljive površine
Varnostni pas

Varnostni pas

Širina letve ali 20 m

Škropljenje izven občutljive površine

Varnostni pas + 20 m

b) Nanašanje na sadno drevje/vinograde (občutljiva površina obsega varnostni pas + 5 medvrstnih razdalj ali pas širok
najmanj 20 metrov).
Škropljenje znotraj občutljive površine (varnostni pas + 5 medvrstnih razdalj ali 20 m)

Varnostni
pas

Občutljiva površina 5 medvrstnih razdalj ali 20 m

Škropljenje izven občutljive površine občutljive površine (varnostni pas + 5 medvrstnih razdalj) ali 20 m)

Varnostni
pas

Občutljivo območje

Slika 4: Definicija »občutljive površine« pri nanašanju na poljščine in v trajnih nasadih.
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UKREPI DOBRE KMETIJSKE PRAKSE
SPLOŠNI UKREPI ZA ŠKROPLJENJE NJIV IN
TRAJNIH NASADOV

1) struktura rastlinskega pokrova (gojitvene oblike, razporeditev, gostota zelene stene);

Okoljski dejavniki
Pred začetkom škropljenja je potrebno oceniti pomembne okoljske dejavnike, ki vplivajo na zanašanje škropilne
brozge. Potrebno je upoštevati razdaljo med škropljeno
površino in občutljivimi območji. Na voljo morajo biti
zemljevidi, kjer so tovrstne informacije dokumentirane
in na katerih so označene strukture, ki omogočajo posredno zmanjšanje zanosa škropilne brozge kot so žive
meje, vetrne zaščite in druge strukture, ki lahko ujamejo
škropilno brozgo, ki jo je zaneslo izven območja tretiranja. Drugi pomembni dejavniki, zlasti v sadovnjakih in
vinogradih, so:

Dobra
kmetijska
praksa
številka:

1

3) rastna doba/ stanje in gojitvena oblika rastlin, ki v veliki
meri opredeljuje tveganje zanašanja škropilne brozge
zlasti v vrstah, ki so bližje občutljivim območjem. Za presojo je predvsem pomembno, kakšna je gostota strukture
zelene stene, ki lahko ujame sproščeno škropilno brozgo
in jo zadrži v ciljnem območju nasada.
Ker se okoljski dejavniki ne spreminjajo hitro, so ključni
za vsak načrt nanašanja in strategijo zmanjševanja
zanašanja škropilne brozge.

Vrsta
dejavnika:

Potrebni ukrepi:

Načini izvedbe:

•

Okoljski
dejavnik

Ko škropite površine,
ki slabo zadržujejo
škropilno brozgo
(območja z rastlinami
z manj razvitega listja,
začetno obdobje rasti),
uporabite ukrepe
za zmanjševanje
zanašanja škropilne
brozge.

•
•

•
2

2) enakomernost zelene stene rastlinskega pokrova
vzdolž vrste (odsotnost praznega prostora med sosednjimi rastlinami);

Okoljski
dejavnik

Pokrijte vodnjake,
nove vodnjake zgradite
pravilno

•
•
•

Osredotočite se na bolj tvegane postopke, na primer: nanos herbicidov
na golo zemljo pred vznikom gojene rastline, nanos v trajnih nasadih v
mirovanju ali v zgodnjem obdobju rasti dreves ko je listja še premalo,
da bi učinkovito zadržalo škropilno brozgo.
Ugotovite, kje so manjkajoče rastline v vrstah, da lahko na teh
lokacijah izklopite napravo za nanašanje.
Za zmanjšanje tveganja zanašanja škropilne brozge uporabite
tehnične ukrepe: npr. pred škropljenjem umerite (kalibrirajte napravo
za nanašanje), uporabite šobe za zmanjšanje zanašanja, zmanjšajte
razdaljo potovanja škropilne brozge do ciljnega območja itd.
Spoštujte nacionalne predpise in/ali zgradite nove vodnjake stran od
potencialnih poplavnih območij in jih varno prekrijte.
Na zemljevidih označite lokacijo vodnjakov.
Spoštujte lokalne predpise in označite varnostni pas okoli vodnjakov.
Poskrbite, da so vodnjaki varno prekriti in zaščiteni (vodnjaki so
pogosto neposredno povezani s podtalnico).

15

•

3

4
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Okoljski
dejavnik

Preverite lokalne
predpise in zahteve
glede varnostnih pasov
navedene na etiketi

Okoljski
dejavnik

Ohranite obstoječo
vegetacijo ali
vzpostavite vetrno
zaščito/strukture za
zadrževanje zanesene
škropilne brozge med
občutljivimi območji
in površino, ki jo
nameravate škropiti

•
•

•
•

•

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo FFS. Upoštevajte navodila
glede varnostnega pasu, ki so določena z registracijo FFS in navedena
na etiketi.
Preverite, ali obstajajo lokalne zahteve, ki določajo dodatna pravila
glede varnostnega pasu.
Zahteve glede varnostnih pasov za FFS je mogoče prilagoditi v
kombinaciji s tehnologijami/napravami za zmanjševanje zanašanja
škropilne brozge. Preverite nacionalne/lokalne pogoje glede tega.

Ohranite in vzdržujte obstoječi vegetativni varnostni pas oz. zaščitni
pas pred vetrom.
Glede na razmere zasadite vegetacijski varnostni pas. Priporočljiva
višina „zadrževalnih struktur“ - za sadovnjake: 6 do 8 m, za poljščine:
2 do 3,5 m; priporočljiv je gost rastlinski pokrov (v prednosti so
iglavci zaradi celoletne goste zelene stene) ali rastline, kjer se listna
površina spomladi razvije pred gojenimi rastlinami. Pred določitvijo
vegetativnega varnostnega pasu se je treba posvetovati z lokalnimi
strokovnjaki glede strokovnih in pravnih vidikov in vidikov financiranja.
Postavite umetne strukture za zadrževanje škropilne brozge (npr.
plastične mreže). Posvetujte se z lokalnimi strokovnjaki.

Vremenski pogoji
Vremenski pogoji so najpomembnejši dejavnik, ki vpliva
na zanašanje škropilne brozge. Na te pogoje ni mogoče
neposredno vplivati ali jih povsem natančno napovedovati.
Hitrost vetra, smer vetra, vlažnost zraka in temperatura
so ključni dejavniki, ki jih je treba upoštevati. V večini
držav so določene mejne vrednosti, ki jih je treba pri
škropljenju upoštevati. Če katera od ključnih spremenljivk
presega mejno vrednost, se škropljenje ne priporoča.
Mejne vrednosti se razlikujejo od države do države in jih je
vedno treba upoštevati in spoštovati.

Dobra
kmetijska
praksa
številka:

Vrsta
dejavnika:

Potrebni ukrepi:

Načini izvedbe:

•
•
5

Vremenski
pogoji

Ko načrtujete
škropljenje, preverite
vremensko napoved

•
•

6

Vremenski
pogoji

Pred začetkom
škropljenja preverite
vremenske pogoje

•
•
•

•

7

Vremenski
pogoji

Ne škropite, če hitrost
vetra presega lokalno
priporočene vrednosti,
ali sledite splošnim
usmeritvam

Hitrost vetra vpliva na količino drobnih kapljic, ki jih
zanaša od ciljne površine. Smer vetra določa smer
potovanja „oblaka“ škropilne brozge in predvsem to, ali
ga zanaša proti občutljivemu območju.
Pri nizki zračni vlagi voda iz kapljic škropilne brozge
hitro izhlapeva, kar ima za posledico povečanje deleža
drobnih kapljic in s tem povečanje tveganja za zanašanje.
Če je temperatura zraka previsoka, termične turbulence
dvignejo drobne kapljice in upočasnijo usedanje škropilne
brozge (termično zanašanje). Oblak škropilne brozge je
dalj časa izpostavljen zanosu z vetrom.

•
•
•

Preverite vremensko napoved za svoj kraj.
Posebno pozornost posvetite smeri in hitrosti pihanja vetra, prav tako
temperaturi in vlažnosti zraka v različnih obdobjih dneva.
Načrtujte škropljenje v času, ko so vremenski pogoji najugodnejši: veter
pod 2,5 m/s, zmerna temperatura (10-25 °C) in visoka vlažnost zraka
(nad 50 %), smer vetra naj bo proč od občutljivih območij.
Površine, ki mejijo na občutljiva območja, škropite, ko je najmanj vetra
(zjutraj/zvečer).
Pred začetkom škropljenja preverite naslednje vremenske parametre:
smer vetra, hitrost vetra, temperaturo zraka, vlažnost zraka.
Za začetek škropljenja se odločite na osnovi svojih meritev (z lastno
vremensko postajo ali z mobilnimi napravami).
Poskrbite, da je naprava za nanašanje ustrezno opremljena in
nastavljena za kar največje zmanjševanje tveganja zanašanja.
Če zahteve glede hitrosti vetra niso predpisane, je priporočljivo, da
škropite pri NIZKI in SREDNJI jakosti vetra (0,5-3,0 m/s) na višini
sproščanja škropilne brozge.
Če je jakost vetra VISOKA (3,1-5,0 m/s), prenehajte s škropljenjem,
dokler se jakost vetra ne zmanjša.
Če je čas kritičen dejavnik, ali zaradi drugih razlogov ni mogoče prestaviti
škropljenja, uporabite najučinkovitejše ukrepe za zmanjševanje
zanašanja, ki so na voljo.
Nikoli ne škropite, če je jakost vetra ZELO VISOKA (>5,0 m/s).
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•
8

Vremenski
pogoji

Škropite v stabilnih
atmosferskih pogojih

•
•

Da bi preprečili toplotno (termično) zanašanje, se izogibajte škropljenju
v času vročih, mirnih poletnih večerov.
Če je mogoče, škropite v hladnejšem delu dneva (zjutraj).
Če je čas kritičen dejavnik, ali zaradi drugih razlogov ni mogoče prestaviti
škropljenja, uporabite šobe, ki sproščajo velike ali zelo velike kapljice,
zmanjšajte tok zraka in hitrost vožnje (uporabite ukrepe za zmanjšanje
zanašanja).

Nastanek zanašanja
Obstajajo trije principi nanašanja škropilne brozge:
uporaba hidravličnih šob (dejavnika šobe in tlak),
ventilatorski pršilniki (kapljice nastanejo zaradi drobljenja
škropilnega filma v zračnem toku pri veliki hitrosti) in
pršilniki z rotacijskim diskom (kapljice nastanejo na robu
diska zaradi centrifugalne sile).
V EU se za zmanjšanje zanašanja najbolj uporabljajo
hidravlične šobe. Obstaja več različnih modelov, s
katerimi je mogoče ustvariti različne spektre kapljic.
Ker jih lahko zlahka zamenjamo, je pravilna izbira šob
glavni ukrep za zmanjšanje zanašanja škropilne brozge.
Ventilatorske pnevmatske pršilnike uporabljajo v glavnem
v trajnih nasadih (v sadovnjakih, vinogradih itd.) južne

18

Evrope. S tehnologijo, ki je danes na voljo, je v običajnih
pogojih težko spreminjati spekter kapljic. Če se hitrost
zraka zmanjša, nastanejo večje kapljice. Po drugi strani,
pa sta hitrost zraka in količina sproščenega zraka
pomembna za prenos kapljic do cilja in za učinkovito
prodiranje škropilne brozge v notranjost ciljnih rastlin.
Naprav z rotacijskim diskom se v Evropi skoraj ne
uporablja. V tem primeru je mogoče povečati velikost
kapljic z zmanjševanjem hitrosti vrtenja diska.
V nekaterih državah EU so šobe za zmanjšanje zanašanja
razvrščene v kategorije. Klasifikacija se razlikuje od
države do države in še ni usklajena, lahko pa vpliva na
širino predpisanega varnostnega pasu.

Dobra
kmetijska
praksa
številka:

9

Vrsta
dejavnika:

Nastanek
zanašanja

Potrebni ukrepi:

Uporabite šobe z
majhnim deležem
drobnih kapljic (< 100
µm) in uporabite nizek
tlak

Načini izvedbe:

•
•

Uporabite šobe s spektrom kapljic, ki je primeren za napovedano
tveganje zanašanja ob nizkem tlaku (šobe za zmanjšanje zanašanja antidrift).
Šobe za zmanjšanje zanašanja so potrebne, ko je veter MOČAN (3,15,0 m/s) in/ali ko je hitrost nanašanja visoka (> 8 km/h).

Večina držav razvrsti šobe v kategorije glede obsega zmanjševanja
zanašanja glede na primerjavo s standardno šobo (npr. ploski pahljačasti
curek pod kotom 110 stopinj, velikost 03, obratovalni tlak 3 bari).
• Šobe izberite glede na vašo lokalno klasifikacijo.
• Če klasifikacije šob ni na voljo/se ne izvaja v vaši državi, si lahko pri
izbiri najustreznejše šobe pomagate z naslednjimi informacijami:
Nozzle type

10

Nastanek
zanašanja

Uporabite šobe, ki so
razvrščene v kategorijo
šob za zmanjševanje
zanašanja (antidrift)

Working
parameters
Delovno
območje

Ozkokotna
šoba
s
Narrow
angle
ploščatimflat
ali fan
votlim
or
curkom
hollow cone

1 – 4 bar
1 - 4 bar

10 – 20%
10 - 20 %

– 5 bar
2 - 52 bar

30
30 –- 50%
50 %

2 - 8 bar
2 – 8 bar

70 - 90 %
70 – 90%

Hkratna uporaba indukcijskih
Air induction
šob in prilagoditev
višine
end
boom
škropilne
letve

– 1,5
1- 11,5
barbar
– 2,5
2 -22,5
barbar
bar
4 4- 8– 8bar

90%%
90
75%%
75
50%%
50

Šoba z votlim
Air curkom
inductionin
vsesavanjem zraka
hollow(indukcija)
cone

– 10
3-310
barbar
10 -1015– 15
barbar

75%
75 %
50%
50 %

Flat fan
Šobe s ploščatim curkom in
pre-orifice
predkomoro pred izstopnim
ustjem

Šobe s ploščatim curkom
Flat fan
in vsesavanjem zraka
air induction
(indukcijo)

11

Nastanek
zanašanja

Pri njivskih škropilnicah
uporabite šobe za
zmanjšanje zanašanja

Potential drift
Zmanjšanje
zanosa
reduction vs.
glede
na refer.
reference
nozzlešobo

Vrsta šobe

V primerjavi s konvencionalnimi šobami, šobe za zmanjšanje zanašanja
(antidrift šobe) z indukcijo oz. vsesavanjem zraka zmanjšajo zanašanje
škropilne brozge za od 50 do 90 %. Oba tipa šob, šoba s ploskim
pahljačastim curkom in šoba z votlim stožčastim curkom, tvorita z
vsesavanjem zraka večje kapljice, ki so manj podvržene zanašanju.
• Pri izbiri šobe vedno preverite, ali je tlak pravilen (glejte navodila za
uporabo).
• Večina FFS deluje enako dobro pri nanosu s šobami z indukcijo oz.
vsesavanjem zraka kot pri uporabi standardnih šob. Če ste v dvomu,
se obrnite na proizvajalce FFS oz. na proizvajalce šob.
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12

13

14

20

Nastanek
zanašanja

Nastanek
zanašanja

Nastanek
zanašanja

V trajnih nasadih
uporabite šobe za
zmanjšanje zanašanja

V primerjavi s konvencionalnimi šobami, šobe za zmanjšanje zanašanja
(antidrift šobe) z indukcijo oz. vsesavanjem zraka zmanjšajo zanašanje
škropilne brozge za 50 do 90 %. Oba tipa šob, šoba s ploskim pahljačastim
curkom in šoba z votlim stožčastim curkom, proizvajata z vsesavanjem
zraka večje kapljice, ki so manj podvržene zanašanju.
• V izogib prekrivanju sosednjih curkov, uporabite šobe z indukcijo/
vsesavanjem zraka, ki imajo ozek kot škropljenja.
• V primeru kratke razdalje (manj kot 50 cm) med šobami in rastlinskim
pokrovom, izberite šobe z indukcijo/vsesavanjem zraka s širšim kotom
nanašanja.
• Nastavite šobe tako, da razdalja do ciljne površine omogoči dobro
prekrivanje rastlinskega pokrova.
• Šobe z votlim stožčastim curkom in z indukcijo/ vsesavanjem zraka se
priporočajo zlasti za pršilnike brez usmernikov zraka v sadovnjakih/
vinogradih.
• Uporabite šobe z votlim stožčastim curkom z indukcijo/vsesavanjem
zraka tudi v primeru, ko je razdalja med rastlinskim pokrovom in
šobami kratka (kratka razdalja med vrstami).
• Uporabite šobe z indukcijo/ vsesavanjem zraka za škropljenje v zgodnji
rastni dobi, ko je še malo listja, v kombinaciji z zmanjšanjem volumna
zraka, hitrosti zraka in/ali prilagoditvijo smeri zraka.
• Večina FFS deluje enako dobro pri nanosu s šobami z indukcijo/
vsesavanjem zraka kot pri uporabi standardnih šob. Če ste v dvomu,
se z vprašanji obrnite na proizvajalce FFS oz. na proizvajalce šob.

Zmanjšajte hitrost
zraka pri ventilatorskih
pršilnikih

Pri večini pnevmatskih pršilnikov v uporabi je v
praksi težko prilagajati spekter kapljic.
• Ena možnost je, da zmanjšate hitrost zraka.
(Pnevmatski pršilnik: tanke plasti tekočine se mešajo z zračnim tokom
pri veliki hitrosti (80-120 m/s). Na ta način nastane škropilna brozga iz
drobnih kapljic (100 do 150 µm). Hitrejši kot je zračni tok, bolj drobne
so kapljice).
• Zmanjšanje hitrosti zraka je potrebno prilagoditi prodiranju škropilne
brozge v rastlinski pokrov.
• Druga možnost zmanjšanja hitrosti zračnega toka je sprememba
velikosti cevnih usmernikov: večji kot je izhodni del usmernika,
počasnejši je zračni tok in večje so kapljice škropilne brozge.

Zmanjšajte hitrost diska
rotacijskega pršilnika

Pri rotacijskih pršilnikih pride tekočina pod nizkim tlakom do centra
vrtečega se diska, pri čemer zaradi velike hitrosti vrtenja nastanejo drobne
kapljice. Večja kot je hitrost rotacije, drobnejše kapljice nastajajo.
V praksi je pogosto težko spremeniti velikost kapljic, saj to lahko vpliva na
učinkovitost prodiranja brozge v notranjost rastlinskega pokrova.
• Za podrobnejše informacije preverite navodila za uporabo tovrstnih
naprav.
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Nastanek
zanašanja

Uporabite odobrene
adjuvante za
zmanjšanje zanašanja

Adjuvanti za zmanjšanje zanašanja spremenijo fizikalne lastnosti škropilne
brozge.
Spremembe v viskoznosti škropilne brozge lahko vplivajo na spekter
kapljic in na pretok šobe.
• Pravilna koncentracija adjuvanta je kritični dejavnik za zmanjšanje
zanašanja.
• Pri nizki zračni vlagi lahko higroskopska snov zmanjša izparevanje
tekočine iz majhnih kapljic in s tem upočasni zmanjševanje njihove
velikosti.
•
Preverite etiketo FFS in priporočila proizvajalca glede uporabe
adjuvantov.
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Oprema za nanašanje
Za zmanjšanje zanašanja so poleg pravilne uporabe
FFS ključnega pomena naprave za nanašanje. Zlasti pri
napravah za nanašanje, ki delujejo z zračno podporo,
je treba oceniti potencial, ki ga imajo za zmanjševanje
zanašanja. Pomembno je, da upoštevamo naslednje tri
vidike:
a) spekter kapljic,
b) tehnike nanašanja in enostavnost prilagajanja naprave
za nanašanje (vključno z nastavitvami zraka),
c) spremembo parametrov naprave za nanašanje glede na
okoljske dejavnike in značilnosti vegetacije.
Nekatere države so začele razvrščati naprave za
zanašanje glede na njihov potencial zmanjšanja zanašanja

Dobra
kmetijska
praksa
številka:

Vrsta
dejavnika:

Potrebni ukrepi:
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Naprave za
nanašanje

Preverite nacionalne
klasifikacije tehnologij
SDRT in lokalna
priporočila

Naprave za
nanašanje

Preglejte svojo
napravo in ocenite
njene možnosti za
zmanjševanje zanašanja

Naprave za
nanašanje

Uporabljajte tehnike
nanašanja, ki
omogočajo zmanjšanje
porabe FFS, če je to
ustrezno

Naprave za
nanašanje

Uporabite naprave
za nanašanje, ki
so razvrščene med
naprave za zmanjšanje
zanašanja (SDRT)

17

18

19

22

škropilne brozge (znan kot tehnologije za zmanjšanje
zanašanja, SDRT - Spray Drift Reducing Technology).
Naprave za zanašanje so razvrščene v razrede glede na
stopnjo preprečevanja zanašanja, npr. 25 %, 50 %, 75 %,
90 %, 95 % ali 99 % (glejte ISO 22369-1).
Tehnologije SDRT so razvrščene posebej glede na
tretirane rastline npr. poljščine, sadovnjake (v obdobju
mirovanja in v polni rasti), hmelj, vinograde in drevesnice.
V nekaterih državah uporaba tehnologij SDRT vpliva na
pripravo predpisov o varnostnih pasovih pri škropljenju.
Če država nima klasifikacije tehnologij SDRT, je
potrebno spoštovati lokalna priporočila glede ukrepov za
zmanjševanje zanašanja.

Načini izvedbe:

•
•
•
•

Svojo napravo za nanašanje opremite in prilagodite glede na zahteve
tehnologij SDRT in vaše pogoje nanašanja.
Preverite nacionalna priporočila za zmanjševanje zanašanja.
Ugotovite, v kateri razred tehnologij SDRT sodi vaša naprava za
nanašanje.
Še posebej preverite: šobe, možnosti prilagoditve naprave za
nanašanje, zračno podporo (hitrost, volumen, smer zraka) in druge
lastnosti (npr. obstoj in delovanje ščitnikov, senzorjev itd.).

•

Razmislite, ali je mogoče zmanjšati zanašanje FFS in uporabite
ustreznejšo tehniko nanašanja (npr. točkovni nanos, nanašanje v
pasovih, nanašanje s senzorjem, naprave za zatiranje plevela itd.).

•

Kupite takšno napravo za nanašanje, ki je razvrščena v razred naprav
s tehnologijo SDRT.
Posodobite obstoječo napravo za nanašanje s šobami, komponentami
in tehnikami, ki izboljšujejo možnosti za zmanjšanje zanašanja.

•
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Naprave za
nanašanje

Uporabite naprave za
nanašanje, ki so redno
pregledane
(redno testiranje je
predpisano v vseh
državah članicah)

V vseh državah članicah EU je testiranje naprav za nanašanje predpisano
z Direktivo EU 2009/128 ES Posebno pozornost namenite pregledu delov
opreme, ki omogočajo zmanjševanje zanašanja (npr. šobe, usmerniki,
regulatorji pretoka zraka, stabilizator škropilne letve itd.).

Uporabite/kupite
naprave za nanašanje,
ki ustrezajo standardom
EN

Spoštovanje standardov EN je obvezno. Vedeti morate, da so bili veljavni
standardi EN nedavno harmonizirani in so postali obvezni.
• Če kupujete novo napravo za zanašanje zagotovite, da je v skladu z
novimi harmoniziranimi standardi.
• Oprema brez znamke, ki se uporablja za nanašanje FFS, mora ne
glede na to ali je bila kupljena ali narejena doma ali spremenjena,
ustrezati enakim standardom kot oprema z oznako standarda EN, ki jo
dobavi proizvajalec opreme.

Naprave za
nanašanje

Uporabljajte uradno
certificirane naprave za
nanašanje

Po možnosti kupite naprave za nanašanje, ki so bile certificirane v skladu
s protokolom testiranja Evropske mreže za testiranje kmetijskih strojev
ENTAM - European Network for Testing of Agricultural Machines, www.
entam.net), ki v glavnem upošteva mednarodne standarde.
• Ko kupujete novo napravo za nanašanje, upoštevajte in uporabite
ukrepe za zmanjšanje zanašanja iz smernic dobre kmetijske prakse.
• Pozorni bodite, da so naprave za nanašanje okolju prijazne. Za presojo
uporabite orodje TOPPS – EOS (www.TOPPS-life.org).

Naprave za
nanašanje

Uporabite naprave
za nanašanje, ki so
opremljene z možnostjo
delne kompenzacije
tlaka

Kadar je treba zaradi oblike njive zapreti del škropilne letve, mora tlak v
preostalem delu škropilne letve ostati stabilen.
• Enote za kompenzacijo tlaka na ventilih posameznih delov skrbijo
za to, da je tlak stalen v vseh delih škropilne letve (ni sprememb v
spektru kapljic).
• Enote za kompenzacijo tlaka v posameznih delih morajo biti
nastavljive glede na velikost šob, ki so v uporabi.

Naprave za
nanašanje
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Enota z nastavki za več vrst šob omogoča izbiro šob z različnimi spektri
kapljic. Šobe se lahko zamenja ročno ali avtomatsko. Na voljo so nosilci
za šobe, ki so namenjeni hkratni vgradnji največ petih šob. Opremite svoje
naprave z večpotnimi vrtljivimi glavami za enostavnejše preklapljane med
različnimi šobami in hitro prilagajanje velikosti kapljic za zmanjšanje
zanašanja škropilne brozge.
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Oprema za
nanašanje

Uporabite napravo za
nanašanje z možnostjo
uporabe več šob
vgrajenih v vrteče se
šobne glave (nosilce),
ki omogočajo hitro
menjavo tipa šobe v
uporabi

Opomba:
Barve večine šob (razen šobe z votlim stožčastim curkom Albuz ATR) so v
skladu z ISO standardi glede na stopnjo pretoka in tlak. ISO barve določajo
značilnosti šob glede na odnos med pretokom (l/min) in tlakom (bar).
Omenjen sistem specifikacije z barvnimi kodami ni primeren za
pnevmatske pršilnike.
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Prilagoditev naprave za nanašanje
Prilagoditev naprave za nanašanje je v glavnem odvisna
od ravnanja uporabnika in možnosti nastavitve naprave.
V skladu z direktivo EU 2009/129/ES o trajnostni rabi
pesticidov, morajo poklicni uporabniki svoje naprave za
nanašanje redno uravnavati. Uravnavanje oz. kalibriranje
omogoča pravilno delovanje v skladu z zahtevami dobre
kmetijske prakse.
a) Parametri naprave za nanašanje morajo biti nastavljeni
in preverjeni, tako da omogočajo nanos pravilne količine
FFS na ciljno površino.

b) Pravilna nastavitev naprave za nanašanje pomeni, da
so potencialne izgube FFS v okolje minimalne in da tako
preprečimo zanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
Napravo je treba zaradi rasti in spreminjanja vegetacije
tekom sezone večkrat pregledati in prilagoditi
vegetacijski fazi. Naprave in šobe se med uporabo tudi
kvarijo.
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Dobra
kmetijska
praksa
številka:

Vrsta
dejavnika:

Potrebni ukrepi:

Načini izvedbe:

•

Pred škropljenjem napravo za nanašanje redno umerite/kalibrirajte
z vodo.
• Posebej upoštevajte okoljska vprašanja: npr. ukrepe za zmanjšanje
zanašanja škropilne brozge; nizek tlak; šobe s spektrom velikih
kapljic (šobe za velike kapljice) za vetrovne pogoje in/ali za hitrejšo
vožnjo.
Njivske škropilnice
• Če uporabljate standardne šobe, hitrost vožnje ne sme presegati 6
km/h.
• Za hitrejšo vožnjo (> 6 km/h) uporabite šobe za večje kapljice (šobe
z indukcijo/vsesavanjem zraka), škropilnice z zračno podporo ali
drugo tehniko za zmanjševanje zanašanja.
• Višina škropilne letve ne sme presegati 50 cm.
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Prilagoditev
naprave za
nanašanje

Pri umerjanju/
kalibriranju naprave za
nanašanje upoštevajte
zmanjšanje zanašanja

Pršilniki:
• Pršilnik opremite tako, da izberete najustreznejšo število in
konfiguracijo šob, ki ustrezajo ciljni površini.
• Zračni tok, usmeritev in hitrost zraka je treba prilagoditi velikosti in
obliki ciljne površine (Slika 5).
Izguba zraka

40 %

Škropljenje z aksialnim
ventilatorjem brez uporabe
usmernikov zraka

Izkoristek
zraka 60 %
Škropljenje z aksialnim
ventilatorjem z uporabo
usmernika zraka

Izkoristek zraka 100 %

Slika 5: Prilagoditev usmerjenosti zraka z usmerniki zraka in brez
njih
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•

Pravilno delovanje (umerjenost zračnega toka) prašilnika je
potrebno vizualno preveriti na mestu samem z nanašanjem čiste
vode v sadovnjaku/vinogradu (Slika 6).

Slika 6: Test pravilne prilagoditve naprave za nanašanje
•
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Prilagoditev
naprave za
nanašanje

Uporabite najnižjo
učinkovito razdaljo med
šobami/pršilnikom in
ciljno površino

Vizualno ocenite prodiranje, razporeditev in pokrivnost škropilne
brozge z lističi, ki so občutljivi na vodo in jih postavite v, pod in nad
zeleno steno.

Njivske škropilnice:
Ko pahljačasta zavesa škropilne brozge natančno pokrije celotno
širino ciljne površine s popolnim prekrivanjem škropilnih curkov, je
razdalja med šobami s ploščatim curkom optimalna. Bližje kot so šobe
razvrščene na škropilni letvi, krajša je učinkovita razdalja do ciljne
površine.
• Ustrezna razdalja do ciljne površine je odvisna od kota pahljače
škropilnega curka, (npr. pri kotu šobe 110 stopinj je razdalja do
ciljne površine 50 cm, pri kotu šobe 80 stopinj pa je potrebna
razdalja 70 cm).
• Razdaljo med škropilno letvijo in ciljno površino lahko nadzirate
pred in med nanašanjem tudi s pomočjo indikatorjev - merilnikov
položaja (saj je z voznikovega sedeža težko presojati višino škropilne
letve).
• V primeru škropljenja v pasove oz. v vrste prilagodite šobe tako, da
prekrivajo pas/vrsto in hkrati ohranjajo najnižjo možno razdaljo do
ciljne površine.
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Pršilniki:
• Nanašanje škropilne brozge optimirajte z zmanjšanjem razdalje
med šobami ali usmerniki zračnega toka in ciljno površino (še
posebej v zgodnji vegetacijski fazi).
•
Upoštevajte značilnosti razvoja vegetacije in nastavite pršilnik za
vsako nanašanje posebej.
• V zgodnji vegetacijski fazi (npr. trte) lahko zmanjšate zanašanje
z zmanjšanjem števila škropljenih vrst pri enem hodu (opustite
pršenje preko več vrst hkrati).
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Prilagoditev
naprave za
nanašanje

Uporabite najnižjo
učinkovito vozno hitrost
naprave za nanašanje

Pri višji vozni (delovni) hitrosti se poveča razdalja kapljic škropilne
brozge do ciljne površine (kapljice so dlje časa izpostavljene vetru).
Povečanje hitrosti poveča čelni veter (upor zračne gmote) in povzroči več
turbulence okoli naprave za nanašanje. Na ta način ostane v zraku za
napravo več kapljic, kar lahko opazimo kot „meglico (oblak) škropilne
brozge“. Prizadevajte si, da je ta meglica/oblak čim manjši. Če želite
povečati hitrost, lahko zmanjšate negativne učinke še z drugimi ukrepi:
Za njivske škropilnice:
• Povečajte velikost kapljic (šoba za zmanjšanje zanašanja).
• Znižajte višino škropilne letve od tal.
• Uporabite zračno podporo.
• Uporabite ščitnike na škropilni letvi ali elemente za upogibanje
sestoja poljščin.
Za pršilnike:
• Povečajte velikost kapljic.
• Previdno prilagodite jakost zračnega toka; če je to težko (npr. pri
pnevmatskih pršilnikih), z opazovanjem oblaka za napravo uskladite
vozno hitrost, z možnostmi spreminjanja jakosti toka in smeri
zračnega toka.
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Prilagoditev
naprave za
nanašanje

Pri nanosu s
hidravličnimi šobami
uporabite najnižji
učinkovit tlak

•
•

Preberite priporočila proizvajalca šob.
Uporabite najnižji možni tlak (pri nižjem tlaku nastajajo večje
kapljice, zelo majhnih kapljic je manj in posledično se tveganje za
zanašanje zmanjša).

Pravilna uporaba naprave za nanos FFS
Pri škropljenju je potrebno preprečiti zanašanje škropilne
brozge izven ciljne površine. Posebej pozorno naj bo
škropljenje ob robu njive/nasada.
Dobra
kmetijska
praksa
številka:

Vrsta
dejavnika:

Potrebni
ukrepi:

Načini izvedbe:

•
•
•
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Delovanje
naprave za
nanašanje

Ne škropite
varnostnih pasov
in drugih neciljnih
območij

•
•

•

Pred uporabo FFS preberite navodila za uporabo in preverite
predpisane odmike od vodnih teles in drugih občutljivih območij.
Ko v sadovnjaku/vinogradu škropite zunanjo vrsto, zaprite šobe na
zunanjem obodu škropilnice, kjer ni rastlinskega pokrova.
Ne škropite po ozarah. Pri obračanju naprave pravočasno prenehajte s
škropljenjem. Ko obračate na ozarah, nehajte škropiti.
Pri njivskih škropilnicah ugasnite tiste šobe na škropilni letvi, ki
škropijo izven ciljne površine.
Pri pršilnikih za vinograde/sadovnjake, zlasti v primeru večvrstnih
pršilnikov, mora armatura naprave biti razdeljena na toliko razdelkov,
da lahko škropilni profil dobro prilagajamo obliki in višini zelene
stene, oziroma ga prilagajamo nesimetričnim zaključkom parcel (na
primer parcele trikotne oblike).
Pri škropljenju ob robu tretirane površine upoštevajte ukrepe za
preprečevanja zanašanja škropilne brozge.
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Ukrepi za zmanjšanje zanašanja škropilne brozge za
njivske škropilnice
Dobra
kmetijska
praksa
številka:
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Vrsta
dejavnika:

Potrebni
ukrepi:

Oprema
škropilnice

Uporabite
škropilnice z
učinkovitim
sistemom
stabilizacije
škropilne letve

Prilagoditev
škropilnice

Prilagodite hitrost
zračnega toka
pri škropilnicah
z zračno podporo
glede na pogoje
nanašanja

Načini izvedbe:

Škropilne letve brez učinkovite stabilizacije pogosto zanihajo zaradi
neravne površine tal. Višje kot škropilna letev zaniha, večje je tveganje
za zanašanje.
• Uporabite škropilne letve z amortizerji, blažilniki gibanja ali katerim
koli sistemom preprečevanja nihanja.
• Za boljše blaženje posledic neravne površine zemlje znižajte tlak
gum. Preverite priporočila proizvajalca gum.
•
•
•

•
•
•
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Prilagoditev
škropilnice

Prilagodite šobe/
smer zračnega toka
(spremenite
kot škropljenja)
glede na pogoje
nanašanja

•

•
•
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Pri škropljenju gole ali slabo poraščene površine s škropilnico na
zračno podporo, zmanjšajte hitrost zračnega toka (zmanjšajte
turbulenco in prašenje).
Zračni tok povečajte le takrat, ko je potrebno zagotoviti večje
prodiranje škropilne brozge v rastlinski pokrov.
V tehničnih navodilih škropilnice preverite, kako prilagodite zračni
tok pogojem škropljenja.
Pri čelnem vetru prilagodite kot (smer) škropljenja v smeri vožnje.
Pri vetru, ki piha s hrbtne strani v smeri vožnje, prilagodite kot (smer)
škropljenja proti smeri vožnje.
Če piha veter s strani ali v brezvetrju, naj bo kot (smer) škropljenja
navpična ali proti smeri vožnje. Samo v primeru hitre vožnje naprej,
je primerna smer (kot) škropljenja v smeri vožnje.
Priporočilo za določitev smeri škropljenja oz. nastavitve kota šob za
njivske škropilnice je naslednje:
Gola tla/nizka vegetacija: kot/smer škropljenja/kot šob obrnite
nazaj, da se prepreči odboj škropilne brozge.
S spreminjanjem smeri/kota šob opazujte gibanje rastlinskega
pokrova. Pri določenih nastavitvah se bo rastlinski pokrov razprl,
kar omogoča dobro prodiranje škropilne brozge in zmanjšanje
zanašanja.
Če se hitrost vetra, smer vetra ali vozna hitrost spremenijo, se zelo
verjetno spremeni tudi optimalni kot šob. Zato vedno posvečajte
veliko pozornost navedenim pogojem med škropljenjem.
V tehničnih navodilih škropilnice preverite podrobnejši opis
postavitve optimalnega kota v določenih pogojih škropljenja.

Ukrepi za zmanjšanje zanašanja za pršilnike
Dobra
kmetijska
praksa
številka:
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Vrsta
dejavnika:

Okoljski
dejavniki

Oprema za
nanašanje

Potrebni
ukrepi:

Načini izvedbe:

Za preprečevanje
zanašanja
uporabite mreže
proti toči

Mreže proti toči lahko zmanjšajo zanašanje, ker preprečujejo širjenje oblaka
škropilne brozge izven območja tretiranja.

V bližini občutljivih
območij ne
uporabljajte
pršilnikov s
turbinskim
puhalom (pršilnih
topov)

Pršilniki s turbinskim puhalom s pršilnim topom proizvajajo oblak škropilne
brozge, ki ga ni mogoče nadzorovati in je izpostavljen vetru, zaradi česar je
tveganje za zanašanje veliko.
Pršilnikov s topom (turbinskim puhalom) se ne sme uporabljati povsod tam,
kjer zanašanje škropilne brozge lahko povzroča tveganje za okolje in ljudi.
Če se uporabi teh pršilnikov ne morete odpovedati, upoštevajte navodila
dobre kmetijske prakse in preprečite zanašanje na občutljiva območja.
Vrste pršilnikov, pri katerih lahko natančneje usmerjamo smer zračnega
toka na ciljno površine:
Pršilniki s prečnim tokom z usmerniki zračnega toka ali s cevnimi usmerniki
zračnega toka (Slika 7);
Pršilniki z usmerjenimi zračnimi curki z upogljivimi cevmi in prilagodljivimi
usmerniki zraka (Slika 8).
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Oprema za
nanašanje

Uporabite
pršilnike z
možnostjo
usmerjanja
zračnega toka
(usmerjenost na
ciljno površino)

Slika 7: Pršilnik
s prečnimi usmerniki
zračnega toka

Slika 8: Pršilnik
s cevnimi usmerniki zračnega toka
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Izrabite možnosti opreme in nastavitev pršilnika za natančen nanos glede
na velikost, geometrijo in gostoto rastlinskega pokrova (zelene stene).
• Preprečite izgubo škropilne brozge s škropljenjem izven ciljne površine
(škropljenje nad ali pod rastlinskim pokrovom).
• Uporabite pršilnike, ki omogočajo ustrezno nastavitev položaja in
usmeritev šob, prilagoditev usmeritve in hitrosti zračnega toka in
izhoda škropilne brozge (odpiranje/zapiranje ustreznega števila
šob/usmernikov zračnega toka). Da bi s tovrstnimi pršilniki dosegli
prostorsko izenačenost depozita in zmanjšanje zanašanja, je treba
upoštevati naslednja pravila:
• Odprite ustrezno število šob, da preprečite škropljenje nad in pod
rastlinskim pokrovom (zeleno steno).
• Nastavite položaj in usmerjenost šob tako, da dosežete enotno
porazdelitev škropilne brozge vzdolž profila rastlinskega pokrova.
• Prilagodite odklon in hitrost zračnega toka glede na širino in gostoto
rastlinskega pokrova (zelene stene), s čimer preprečite, da bi prevelik
delež škropilne brozge zaneslo izven rastlinskega pokrova.
Pravilno prilagojena usmerjenost zračnega toka omogoča, da škropilna
brozga v celoti prodre v rastlinski pokrov, v sosednji vrsti pa ni mogoče
opaziti oblaka škropilne brozge.
• Pred škropljenjem prilagodite zračni tok in v poskusu s čisto vodo
preverite prodiranje škropilne brozge v rastlinski pokrov.
• Pri pršenju v zgodnjih vegetacijski fazi v nasadih z redkim rastlinskim
pokrovom in ko je vetra malo, povečajte odklon zračnega toka v smeri
nazaj.
• Zračnega toka ne usmerjajte povratno nazaj pri pršenju v višjih in
gostejših zasaditvah, pri uporabi višje hitrosti izstopnega zraka ali pri
močnejšem vetru.
• Če veter piha bočno, vozite bližje vrsti rastlin, izpostavljeni vetru (proti
vetru).
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Oprema za
nanašanje

Uporabite
pršilnike z
nastavljivo
hitrostjo zračnega
toka

Prilagodite hitrost zračnega toka glede na velikost, geometrijo in vegetacijsko
dobo.
To lahko storite z:
• Ustrezno postavitvijo kota lopatic ventilatorja;
• Prilagoditvijo hitrosti vrtenja (RPM – obrati na pogonski gredi naprave)
ventilatorja z ustrezno nastavitvijo menjalnika naprave za nanos;
• Prilagoditvijo vrtljajev na pogonski osi traktorja (prilagoditev prestavnega
razmerja med vrtljaji motorja in pogonske gredi traktorja).
• Hitrost zračnega toka prilagodite z vozno hitrostjo pršilnika. Na ta način
omogočite celovito prodiranje zraka in s tem škropilne brozge v rastlinski
pokrov, tako da v sosednji vrsti ni mogoče opaziti njenega oblaka.
• Uporabite nižje hitrosti zračnega toka v zgodnji vegetacijski dobi in v
redkem rastlinskem pokrovu.
• Uporabite višje hitrosti zračnega toka za večje in bolj goste rastlinske
pokrove, ko je hitrost pršilnika večja in ko piha močnejši veter.
• Pri bočnem vetru vozite bližje vrsti rastlin, ki je izpostavljena vetru
(proti vetru).

•
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Oprema za
nanašanje

Za preprečitev zanašanja škropilne brozge skozi rastlinski pokrov, to
je izven ciljne površine, je priporočljiva uporaba pršilnika, na katerem
je mogoče zapreti odprtine za zrak na obeh straneh (desno in levo) (Sl.
9).

Uporabite
pršilnike, ki
so opremljeni
s sistemom
zapiranja odprtin
za zračni tok na
obeh straneh

Slika 9: Pršilnik zapira odprtine za zrak na obeh straneh škropilne
armature
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•

38

Oprema za
nanašanje

Uporabite
pršilnike, na
katerih je mogoče
nastavljati vsako
posamezno šobo

•
•
•

•
•
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Prilagoditev
naprave za
nanašanje

Prilagodite profil
škropilne brozge
značilnostim cilja

•
•

•
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Prilagoditev
naprave za
nanašanje

Prilagodite
hitrost/smer
zračnega
toka pogojem
nanašanja

•
•
•
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S prilagajanjem števila aktivnih šob prilagodite nastavitve pršilnika
razvoju rastlinskega pokrova (zlasti v zgodnji vegetacijski dobi).
Zaprite šobe, ki niso obrnjene proti tretirani rastlini ali ciljni površini
(ročna, avtomatska prilagoditev).
Zapiranje šob lahko uporabimo tudi za nanašanje v vertikalnih pasovih
(na določeni ravni rastlinskega pokrova).
Upoštevajte, da zapiranje šob spremeni uporabljeni odmerek in zahteva
nove meritve/ali izračune za pripravo pravilne koncentracije FFS v
škropilni brozgi.

Poskušajte najti profil škropljenja, ki kar najbolj ustreza obliki
rastlinskega pokrova.
Učinkovitost prodiranja škropilne brozge v rastlinski pokrov zagotovite
s prilagajanjem šob/cevnih usmernikov/izhodov zraka in učinkovitost
preverite z lističi, ki so občutljiv na vodo. Namestite jih v rastlinskem
pokrovu, izven njega in na njegovem navpičnem profilu.
Za izbiro/prilagajanje najustreznejšega profila škropljenja lahko
uporabite vertikalni paternator.
Obliki rastline in rastni dobi rastline prilagodite nastavitve šob/
usmernikov zračnega toka (njihov položaj in smer) naprave za
nanašanje.

Bodite še posebej pozorni na delovno hitrost in zračni tok v zgodnji
vegetacijski dobi, ko imajo rastline še malo listja, saj je takrat tveganje
za zanašanje večje.
Hitrost izstopnega zraka spremenite, tako da z nastavitvijo menjalnika,
zmanjšate hitrost vrtenja ventilatorja.
Spremenite kot usmernikov toka zraka pri napravi z aksialnim
ventilatorjem in jih nastavite tako, da zračni pretok ustreza profilu
rastlinskega pokrova.
Razmislite o možnosti izključitve zračne podpore v zgodnji vegetacijski
dobi (rastline brez listov).
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Prilagoditev
naprave za
nanašanje

Prilagodite vozno
hitrost volumnu in
hitrosti zračnega
toka

Delovanje
naprave za
nanašanje

Med škropljenjem
robov nasada ali
blizu občutljivih
območij zaprite
ali zmanjšajte
zračni tok, ki piha
navzven

Količina zraka, ki doseže cilj, naj bo prilagojena čim boljšemu prodiranju
škropilne brozge v rastlinski pokrov in čim manjšemu zanosu škropilne
brozge skozi škropljene vrste.
• Upoštevajte osnovno usmeritev: v vinogradih naj hitrost zraka na cilju
doseže 6-8 m/s (v času polne rasti)) in v sadovnjakih 10-12 m/s (v času
polne rasti).
• Hitrost zračnega toka je treba prilagoditi vozni hitrosti naprave za
nanašanje.
Škropilna brozga naj v celoti prode v rastlinski pokrov, na drugi strani
vrste škropljenih rastlin se oblaka škropilne brozge naj ne opazi.
Upoštevajte tudi priporočila dobre kmetijske prakse št. 36

•
•
•

Ko se približujete zunanjemu robu tretirane površine ali občutljivim
območjem, zaprite izstop zračnega toka, da kapljice ne bi zašle izven
območja nanašanja.
Priporočamo uporabo pršilnika, ki ima avtomatski sistem za ločeno
upravljanje zračnega toka na obeh straneh naprave za nanašanje
(zaprto/odprto).
Ko škropite zunanje vrste sadovnjaka/vinograda, zmanjšajte hitrost
ventilatorja. Upoštevajte tudi priporočila dobre kmetijske prakse št.
38.
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Dodatni predlogi za zmanjšanje zanašanja škropilne
brozge za njivske škropilnice
Dobra
kmetijska
praksa
številka:

Vrsta
dejavnika:

Potrebni ukrepi:

Načini izvedbe:

•
A1

Nastanek
zanašanja

Uporabite twin-fluid
šobe (šobe z dvojnim
tokom) s potisnimi
sistemom zrak - voda

A2

Nastanek
zanašanja

Za nanašanje na golo
zemljo uporabite
odbojno šobo

•
•

Uporabite šobe s potisnim sistemom zrak - voda, ki omogočajo ločeno
spreminjanje zračnega toka in velikosti kapljic.
Ob zunanjem robu njive, poleg občutljivih območij, povečajte velikost
kapljic.
V primeru, ko je v šobah s potisnim sistemom zrak - voda nastavljena
prevelika velikost kapljic, je lahko porazdelitev škropilne brozge
neenakomerna. Pazljivo upoštevajte tehnična navodila proizvajalca
šob.

Pri nanašanju na golo zemljo (škropljenje pred vznikom), razmislite o
uporabi odbojnih šob, ki proizvajajo velike kapljice.
Odbojne šobe imajo široko škropilno sliko. Zagotavljajo dobro prekrivanje
škropilnih curkov, kar omogoča znižanje višine škropilne letve.
•

A3

Oprema za
nanašanje

Na vzniklih rastlinah
uporabite škropilnice
za nanašanje z zračno
podporo

Zračna podpora zmanjša vpliv vetra in gibanja zraka, ki je posledica
vožnje.
• Zračno podporo lahko uporabite za podaljšanje obdobja sprejemljivih
pogojev škropljenja.
• Naprave za zanašanje z zračno zaveso imajo na škropilni letvi
ventilator in izvode za izstop zraka, ki ustvarjajo navzdol obrnjen
zračni tok s kapaciteto 1400 do 2000 m³/h/m, ki prenaša kapljice do
ciljne površine in blaži sunke vetra.
Opomba: V kombinaciji z injektorskimi šobami znaša potencialno
zmanjšanje zanašanja do 75 %; v kombinaciji standardnimi šobami s
ploskim pahljačastim curkom pa 50 %.
•

A4
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Oprema za
nanašanje

Uporabite škropilno
letev s ščitniki

•
•

Uporabite škropilno letev s ščitniki (kapljice so pred vetrom zaščitene
na določeni razdalji, na kateri je učinek vetra zmanjšan).
Ščitniki so lahko oblikovani tako, da odbijajo zračni tok in usmerjajo
kapljice proti tlom.
Drug način zaščite pred zanašanjem omogoča vzgoja rastlin v tunelih
iz umetnih mas.

•
A5

Oprema za
nanašanje

Uporabite naprave za
nanašanje, ki imajo
„element za upogibanje
sestoja poljščin“

„Elementi za upogibanje sestoja poljščin“ so zlasti koristni pri
škropljenju žit, kadar je potreben nanos FFS v globje plasti posevka. Te
naprave upognejo rastline pod škropilno letvijo tako, da nastane razmik,
ki omogoči boljše prodiranje škropilne brozge v globje plasti sestoja.
Opomba: Naprave z drsnico za upogibanje poljščin (Släpduk) lahko v
kombinaciji z uporabo injektorskih šob zmanjšajo zanašanje do 90 % in v
kombinaciji s standardnimi šobami do 75 %. Pazljivo upoštevajte tehnična
navodila proizvajalca naprave.
Če je primerno, uporabite napravo za nanašanje, ki škropi v pasovih.
Opomba: Naprave za nanašanje, ki škropijo v pasovih, lahko uporabite
za zmanjšanje potrebne količine FFS. Običajno te naprave za nanašanje
uporabljamo v kombinaciji s sejalnicami ali pripomočki za mehansko
zatiranje plevela. Na napravah za nanašanje, ki škropijo v pasovih, običajno
uporabljamo posebne šobe (šobe za enakomerno škropljenje; škropilni kot
60-80 °).

A6

Oprema za
nanašanje

Uporabite napravo za
nanašanje v pasovih

A7

Oprema za
nanašanje

Za poljščine, ki rastejo
v vrstah, uporabite
naprave za nanašanje s
ščitniki.

•
•

Naprave za nanašanje s ščitniki lahko uporabite za zmanjšanje uporabe
FFS, saj z njimi škropimo ciljno med vrstami.
Uporabljamo jih za neselektivno zatiranje plevela med vrstami, pri
čemer ščitnik ščiti rastlino v vrsti.

Uporabite njivske
škropilnice s senzorji
(sistem identifikacije
cilja)

Škropilnice s senzorji, ki so opremljene s sistemom za identifikacijo cilja,
kot je npr. Green Seeker, lahko zaznajo ciljne rastline/površine z listi.
Senzorji odpirajo posamezne šobe, ko zaznajo vegetacijo.

A8

Oprema za
nanašanje

A9

Oprema za
nanašanje

Uporabite avtomatski
sistem nadzora višine
škropilne letve

Zlasti pri širokih škropilnih letvah, senzorji za avtomatsko prilagajanje višine
zagotavljajo, da je nastavljena višina škropilne letve v skoraj vseh pogojih
dela nespremenjena.

A10

Oprema za
nanašanje

Uporabite napravo
za nanašanje z
globalnim sistemom
pozicioniranja (GPS
- Global Positioning
System)

Uporaba sistema GPS dovoljuje:
• Avtomatsko zapiranje šob na ozarah (pri obračanju).
• Avtomatsko prilagajanje določenih nastavitev naprav za nanašanje (npr.
tlak, vrsta šobe, število aktivnih šob, jakost zračnega toka) glede na
položaj njivske škropilnice (npr. bližina občutljivih območij).
Opomba: Predvideva se, da bodo v prihodnje na področju varstva rastlin
vse bolj uporabljali tehnologije preciznega kmetovanja; uporabnikom/
svetovalcem priporočamo, da spremljajo razvoj na tem področju.

A11

Oprema za
nanašanje

Za selektivno zatiranje
plevela uporabite
premazovalnik plevela

Če je plevel višji od poljščin, lahko uporabite za zatiranje plevela
premazovlanik plevela. Ob uporabi premazovalnika plevela ne pride do
zanašanja, ker ni nastanka kapljic.
Opomba: primerno le za nekatera vrste nanašanja.
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Dodatni predlogi za zmanjšanje zanašanja za pršilnike
Dobra
kmetijska
praksa
številka:

B1
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Vrsta
dejavnika:

Oprema za
nanašanje

Potrebni ukrepi:

Uporabite pršilnike
z možnostjo
zbiranja zanosa oz.
recikliranja zanosa
(tunelske naprave za
nanašanje)

Načini izvedbe:

Naslednje vrste pršilnikov, ki so opremljeni s ščitniki, zmanjšajo zanašanje
škropilne brozge, tako da med škropljenjem zmanjšajo učinek vetra na
kapljice:
a) standardni tunelski pršilniki,
b) tunelski pršilniki z lamelnimi filtri,
c) naprave za nanašanje nad vrstami z lovilci za škropilno brozgo, ki ni bila
deponirana na ciljnih rastlinah (lamelni filtri),
d) pršilniki za nanašanje nad vrstami z odbojnimi ščitniki.
Te naprave za nanašanje so lahko opremljene s sistemi za ponovno kroženje
(recikliranje) škropilne brozge in s tem zmanjšajo izgube FFS v tla in tako
zmanjšajo količino potrebnih FFS.
Pri uporabi reciklažni pršilnikov s ščitniki, upoštevajte, da
1) se največ škropilne brozge lahko ujame v filtre in reciklira v zgodnjih
dobah rasti.
2) je mogoče v filtre ujeti škropilno brozgo, ki je bila sproščena
na odsekih z manjkajočimi rastlinami.
• S tunelskimi napravami za nanašanje ali napravami za nanašanje
z odbojnimi ščiti lahko poleg zmanjšanja zanašanja, zagotovimo
tudi zmanjšanje količine škropilne brozge. Priporočljiva je uporaba
indukcijskih šob, še posebej šob s sploščenim curkom.
• Pri uporabi tunelskih naprav za nanašanje upoštevajte, da težko
ocenimo potrebno količino škropilne brozge, kar ima za posledico večji
preostanek škropilne brozge v rezervoarju.
• Za uporabo tunelskih naprav za nanašanje je potrebno predvideti
učinkovito ravnanje s preostankom škropilne brozge in preprečiti, da bi
se zmanjšanje zanašanja sprevrglo v točkovno onesnaževanje.

B2

Oprema za
nanašanje

Uporabite večvrstne
naprave.

Za zmanjšanje zanašanja in enakomeren nanos škropilne brozge
upoštevajte pri uporabi večvrstnih naprav naslednje:
• Uporabite večvrstne naprave, ki škropijo po celi vrsti (t.j. nanos na dve
celi vrsti je boljši kot nanos na štiri polovice vrst).
• Na obeh straneh vrste uporabite enako število šob z enako
usmerjenostjo.
•
Vzdolž celotne ploskve zelene stene (višine) rastlinskega pokrova
vzdržujte enakomerno razdaljo med šobami in rastlinskim pokrovom.
• Če škropite hkrati na obeh straneh vrste, prilagodite šobe in zračne
tokove, da bi znotraj rastlinskega pokrova ustvarili turbulenco in
izboljšali nanos škropiva.
• Pazite, da škropilne brozge ne odpihne skozi rastlinski pokrov, ali da
pride do dvigovanja odbitih tokov.

•
B3

B4

Oprema za
nanašanje

oprema za
nanašanje

Uporaba senzorja za zaznavo cilja (prisotnost/odsotnost listja)
preprečuje, da bi škropili v prazno in ustvarili oblak škropilne brozge,
ki ga raznaša veter.
S prilagajanjem volumna škropilne brozge dejanski strukturi
rastlinskega pokrova, tehnološko dobro razviti senzorji, ki zaznajo
geometrijo in gostoto rastlinskega pokrova, omogočajo dodatno
zmanjšanje zanašanja.

Uporabite pršilnike,
ki se krmilijo s
senzorji

•

Uporabite napravo
za nanašanje s
sistemom GPS

Uporaba sistema GPS omogoča:
• avtomatsko zapiranje šob na robovih pri obračanju,
• avtomatsko prilagajanje določenih nastavitev pršilnika (npr. tlak,
vrsta šobe, število aktivnih šob, jakost zračnega toka) glede na položaj
pršilnika na tretirani površini (npr. bližina občutljivih območij).
Opomba: Pričakuje se, da bodo v prihodnje vedno bolj uporabljali tehnologije
preciznega kmetovanja; priporočamo, da pazljivo spremljate razvoj te
tehnologije.
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Glosar
Adjuvant = snov brez primarne biološke aktivnosti, ki
lahko izboljša biološko učinkovitost aktivnih snovi. S
stališča preprečevanja zanašanja so adjuvanti snovi, ki
povečajo viskoznost škropilne brozge (povečajo velikost
kapljic) in s tem zmanjšajo zanos.
Direktiva EU = predstavlja zakone, uredbe in upravne akte
Evropske unije. Cilji direktive so za vse članice
zavezujoči, vendar pa se države članice svobodno
odločajo, KAKO bodo dosegle te cilje (načelo
subsidiarnosti). Direktiva daje članicam možnost,
da pri njenem uvajanju upoštevajo svoje naravne
in družbenoekonomske posebnosti. Zaradi tega
prihaja do lokalnih, regionalnih ali nacionalnih
različic v njenem izvajanju.
Element za upogibanje sestoja poljščin = kompakten
drsen element, nameščen pod škropilno letev
njivske škropilnice (Sl. 10), ki razpre sestoj
rastlin, ko se naprava pelje čeznje.

Slika 10. Element za upogibanje sestoja poljščin
razpre sestoj poljščine. Uporablja se za boljši prodor
škropilne brozge v notranjost sestoja rastlinskega
pokrova.
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Etiketa FFS = informacije in tehnični podatki o kemijski
sestavi, priporočenih odmerkih, navodilih
za uporabo in varnostnih ukrepih, ki morajo
biti navedeni na embalaži FFS. Informacije
so običajno povzetek podrobnejših tehničnih
podatkov, navedenih v varnostnem listu, ki ga
mora proizvajalec predložiti skupaj s FFS.
Gojitveni sistem = način, na katerega so v drevesnih
nasadih poganjki/veje postavljeni in obrezani
v vrstah. Primeri za vinograde so: Alberate,
kordonska vzgoja, Guyot, Sylvoz, Tendone, špalir
v obliki črke T, špalir v obliki črke V. Primeri za
sadovnjake so: palmeta, Spindelbusch, oblika
vaze, oblika Y.
Hidravlična šoba = šoba, iz katere je tekočina potisnjena
pod tlakom, tako da se razprši (ISO 5681). Višji
kot je tlak in manjša kot je odprtina, drobnejše
so kapljice. Obstaja več različnih kategorij
hidravličnih šob: šobe s ploskim pahljačastim
curkom, šobe z votlim stožčastim curkom
(konvencionalne in z vsesavanjem zraka),
odbojne šobe, šobe s polnim stožčastim curkom
(glej posamezne definicije).
Kapljica = skoraj okrogel, sferičen delček tekočine s
premerom, ki je običajno manjši od 1000 µm (ISO
5681).
Količina škropilne brozge = volumen ali masa škropilne
brozge nanesene na škropljeno površino (ISO
5681). Običajno je izražen v L/ha.
Konfiguracija naprave za nanašanje = kombinacija parametrov nanašanja za posamezno nanašanje. Na
primer, pri njivskih škropilnicah je to kombinacija
vrste in velikosti šob, obratovalnega tlaka, višine
škropilne letve in vozne hitrosti; pri pršilnikih, pa
kombinacijo vrste šob, pretoka šob in usmeritve
zračnega toka.
Mreža proti toči = mreža, običajno narejena iz najlona, ki jo
zlasti v južni Evropi prekrijejo čez sadovnjake in
vinograde, da bi preprečili škodo zaradi toče. Pri
nanašanju škropilne brozge lahko mreža deluje
kot zračna zavesa, ki preprečuje raznašanje
razpršenih kapljic izven škropljene površine.

Naprava za nanašanje v pasovih = naprava, ki nanaša
škropilno brozgo v pasovih ali vrstah (ISO 5681).
Običajno se uporablja za nanos herbicidov pod
vrstami v vinogradu/sadovnjaku ali tam, kjer
škropimo le posamezne vrste.
Naprava za nanašanje s škropilno letvijo = njivska
škropilnica.
Naprava za nanašanje s ščitnikom = naprava za nanašanje
z varovalnimi ščitniki, ki preprečujejo zanašanje
kapljic iz območja šob/ ventilatorja. Ščitniki
so lahko nameščeni na njivske škropilnice
(Sl. 11a) ali na škropilnice, ki se uporabljajo
za nanašanje herbicidov pod krošnje v trajnih
nasadih (vinogradi in sadovnjaki, Sl. 11b), ali pri
obojestranskih vrstnih pršilnikih z odbojnimi
usmernimi ščiti (Sl. 11c).

a

b

c

Nasad = v drevesnih nasadih prostorska razporeditev
rastlin (npr. v sadovnjaku s tlorisom 4,5 x 1,5
m je razdalja med vrstami 4,5 m, razdalja med
drevesi v vrsti pa 1,5 m).
Nastavitev kota šobe = nastavitev šob v določeno smer
(npr. na njivski škropilnici): nastavitev šob nazaj
ali naprej ali v kombinaciji z zračno podporo in
glede na smer vetra.
Njivske škropilnice = naprava za nanašanje, ki ima
vodoravno škropilno letev opremljeno s šobami,
primernimi za nanašanje FFS na nizke posevke
(npr. ozimno pšenico, ječmen, koruzo, krompir,
paradižnik, vrtnine itd.); škropilna brozga se
nanaša navzdol iz vodoravne ravnine.
Njivska škropilnica z zračno podporo = glej škropilnica z
zračno zaveso.
Odbojna/deflektorska šoba = hidravlična šoba (glej
definicijo), pri kateri je za izstopnim ustjem
ukrivljena odbojna ploskev, ki razprši tekočino
in nastale kapljice usmeri proti tlom. Te šobe
ustvarjajo velike kapljice z nizko kinetično
energijo in se najpogosteje uporabljajo za
nanašanje na golo zemljo (Sl. 12)
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Pnevmatski pršilnik = Pri pnevmatskih pršilnikih se
kapljice ustvarijo z vbrizgavanjem tekočine v tok
zraka, ki razprši škropilno brozgo v kapljice. Po
navadi sestoji iz enega ali več usmerjevalnikov
zračnega toka, v katere prehaja zrak iz ventilatorja z visoko hitrostjo (> 100 m/s). V usmernike se pod nizkim tlakom (1 - 2 bara) vbrizgava
tekočina. Kapljice nastanejo zaradi prečnega
strižnega delovanja zraka na tekočino. Višja kot
je hitrost zraka, manjše so kapljice (Sl. 14).

Slika 12: Odbojna deflektorska šoba
Občutljivo območje = območje v neposredni bližini
škropljene površine, kjer se v primeru morebitne
onesnaženosti s FFS lahko pojavi toksikološko
tveganje za okolje in ljudi (npr. naravni parki,
otroška igrišča, urbana naselja, vodni viri za
pridobivanje pitne vode, vodna telesa, itd.).
Obojestranski vrstni pršilnik = pršilnik za sadovnjake,
opremljen z armaturo, ki jo med vožnjo vodimo
nad vrsto in ima nameščene navpične elemente,
ki držijo šobe in usmernike zraka. Z njo je mogoče
hkrati škropiti obe strani vrste (Sl. 13).

Zrak

Tekočina

Slika 14: Element za razpršitev tekočine pri pnevmatskih
pršilnikih

Pokrivnost nanašanja = razmerje med ciljno površino, ki
jo pokrijejo kapljice škropilne brozge in celotno
ciljno površino (ISO 5681).
Porazdelitev škropilne brozge = porazdelitev kapljic,
nanesenih na ciljno površino; vidimo jih lahko s
pomočjo vodno občutljivih lističev (angl. water
sensitive papers - glejte posamezno definicijo).

Slika 13: Naprava za obojestransko nanašanje z
armaturo, ki potuje nad vrstami
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Prečna razporeditev škropilne brozge = vzorec nanosa, ki
ga dobimo z njivskimi škropilnicami. Izmerimo ga
lahko na t.i. ad hoc testnih mestih, kjer se zbere
tekočino izpod škropilne letve (Sl. 15).

nahajajo na obeh straneh naprave. Opremljena
je s šobami, ki so primerne za nanašanje FFS
na nasade dreves, vinske trte in grmov (npr.
sadovnjaki jabolk/hrušk/breskev/sliv, drevesa
citrusov, oljčna drevesa, vinogradi, itd.); škropimo
vzdolžno proti rastlinski zeleni steni.
Pršilni top = naprava za nanašanje, ki se večinoma
uporablja za nanašanje na visoka drevesa (visoke
kulture), včasih tudi za nanašanje na poljščine, na
primer na visoko koruzo. Sestoji iz ventilatorja,
ki potiska zrak do samega usmernika zraka;
hidravlične šobe se nahajajo vzdolž obrobja
usmernika zraka, pri čemer zračni tok velike
hitrosti požene škropilno brozgo tako, da kapljice
pristanejo nekaj deset metrov stran od naprave
za nanašanje. Ta vrsta opreme za nanašanje
naredi oblak škropilne brozge, ki ga ni mogoče
nadzorovati in ga zelo pogosto zanaša (Sl. 16).

Slika 15: Oprema za merjenje prečne porazdelitve nanosa
škropilne brozge
Prilagoditev naprave za nanašanje = glejte umerjanje
naprav (kalibracija).
Prodiranje škropilne brozge = Škropilna brozga, ki vstopi
v notranji del rastlinskega pokrova in se nanese
nanj (ISO 5681).
Pršilniki = naprava za nanašanje v sadjarstvu in
vinogradništvu. Običajno ima ventilator in
polkrožne ali navpične škropilne vence, ki se

Slika 16: Pršilni top pogosto povzroča zanašanje

Razpršeno onesnaženje = zanos škropilne brozge izven
ciljnega območja škropljenja in površinsko
odtekanje škropilne brozge. Vključuje izpiranje
v tla, drenažo, erozijo zemlje in/ali površinsko
odtekanje, prav tako pa tudi zanašanje oz. drift.
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Razredi zmanjšanja zanašanja = V skladu s standardom
ISO 22369-1 opremo za nanašanje razvrstimo
glede na stopnjo zmanjšanja tveganja za
zanašanje. Razvrstitev temelji na primerjalnih
meritvah obsega zanosa pri standardni opremi
in pri opremi, ki jo želimo klasificirati kot opremo
za zmanjšanje zanašanja. Razredi zmanjšanja
zanašanja so:
Razred a
b
c
D
E
F
% zmanjšanja zanašanja
>99 95-99 90-95 75-90 50-75 25-50
V številnih državah članicah EU so v skladu z
razredi iz ISO standarda 22369-1 nekatere šobe
in naprave za nanašanje uradno razvrščene v
kategorijo naprav, ki „zmanjšujejo zanašanje“.
Reciklažna naprava za nanašanje = večvrstna škropilnica
ali naprava za nanašanje skozi vrste z armaturo,
ki potuje nad vrstami (glej posamezni definiciji).
Običajno se uporablja v vinogradih in sadovnjakih.
Opremljena je s ščitniki ali tunelskimi ohišji,
ki preprečujejo, da kapljice, ki se niso ujele na
strukturah zelene stene, ne morejo zapustiti
območja tretiranja. Naprava
zbira škropilno
brozgo, ki priteče skozi zeleno steno in jo usmeri
v rezervoar naprave, tako da jo je mogoče ponovno
uporabiti (koncept recikliranja brozge).
Rotacijski pršilnik = Osnovni del naprave za nanos se
sestoji iz vrtečega se diska, katerega zunanji obod
je profiliran. Električni motor poganja disk, ki se
vrti z veliko hitrostjo, tekočina pa v središče diska
priteka pod nizkim tlakom (1 - 2 bara). Centrifugalna
sila vpliva na tekočino na zunanjem obodu diska,
kjer se razprši v kapljice. V tem primeru je spekter
kapljic enakomeren, ker so vse kapljice enake
velikosti in jo določa hitrost vrtenja diska: višja kot
je hitrost, manjše so kapljice. Tovrstne atomizerje
lahko namestimo na armaturo njivske škropilnice
ali na pršilnike. Omogočajo tudi nanašanje zelo
majhnih volumnov brozge (Sl. 17).
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Magnetni ventil
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Slika 17: Rotacijski element za centrifugalno razpršitev
tekočine pri rotacijskih pršilnikih in škropilnicah
Scenarij nanašanja = kombinacija konfiguracije naprave
za nanašanje, nastavitev naprave, značilnosti
tretirane rastline in lastnosti območij, ki mejijo na
tretirano površino, kar določa stopnjo tveganja za
zanašanje.
Spekter kapljic = porazdelitev velikostnih razredov kapljic
v škropilni brozgi.
Standard = Standard je dokument, ki nastane s konsenzom
in ga odobri priznani organ in ki določa pravila,
smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove
rezultate. Uporablja naj se dosledno kot pravilo,
smernica ali definicija na nacionalni ravni
(nacionalni standard), evropski ravni (standard
EN), ali mednarodni ravni (ISO standard). Standard
v večini primerov NI pravno zavezujoč. „Direktiva“
(glejte direktiva EU) opredeljuje objektiven splošen
cilj, ki je zavezujoč. Povezava med „direktivami EU“
in nekaterimi harmoniziranimi „standardi EN“ je
posredna. Uporaba harmoniziranih standardov EN
predpostavlja domnevo o skladnosti. To pomeni,
če oprema izpolnjuje določene standarde EN ali
standarde ISO, EU predpostavlja, da je obravnavan
primer v skladu s pravnimi zahtevami.
Stopnja pretoka zraka = volumen zraka, ki teče skozi
napravo na enoto časa (ISO 5681), najpogosteje
izražen v m3/h ali cm3/s. V glavnem je odvisna od
velikosti ventilatorja, hitrosti vrtenja ventilatorja

in kota lopatic v ventilatorju: večja kot sta velikost
ventilatorja in kot lopatic in/ali višja kot je hitrost
vrtenja, večji je pretok zraka skozi ventilator.
Škropilni kot = kot škropilne brozge po iztoku iz šobe (ISO
5681). Izražen je v stopinjah.
Škropilnica z zračno zaveso = njivska škropilnica,
ki je opremljena s hidravličnimi šobami in
ventilatorjem, od koder se zračni tok po
usmernikih prenaša do šob vzdolž škropilne
letve (Sl. 18). Zrak je usmerjen navzdol proti ciljni
površini. Ima dve vlogi: prenos kapljic do cilja, pa
tudi funkcijo zmanjšanja zanašanja kapljic izven
predvidene smeri oziroma območja med letvijo
in ciljem.

in tekočine nastajajo kapljice, ki vsebujejo zračne
mehurčke in so večje od kapljic, ki nastanejo pri
standardnih šobah brez vsesavanja zraka. Na
tržišču so na voljo injektorske šobe s ploskim
pahljačastim curkom kot tudi z votlim stožčastim
curkom (glej definiciji).
Tekočina
Zrak

Zrak

Kaplijce škropiva
Slika 19: Šobe z vsesavanjem zraka

Slika 18: Škropilna letev z zračno podporo
Šoba = sestavni del naprave za nanašanje. Proizvaja
kapljice, iz katerih nastane oblak škropilne brozge
usmerjen proti cilju. Glede na način ustvarjanja
škropilnega curka ločimo tri glavne vrste šob: 1)
hidravlične šobe; 2) različni razpršilni elementi
pri pnevmatskih pršilnikih ; 3) različni rotirajoči
razpršilni elementi (npr. hitro vrteče se plošče)
pri rotacijskih napravah (glejte posamezne
definicije).
Šoba z indukcijo zraka (vsesavanjem zraka) = injektorska
hidravlična šoba (glej definicijo). Ima majhne
odprtine na ohišju, ki omogočajo, da se vsesani
zrak meša s tekočino (Sl. 19); z mešanjem zraka

Šoba s ploskim pahljačastim curkom = hidravlična šoba
(Sl. 20), ki ima ovalno odprtino iz katere prihaja
ploščat trikoten curek; običajno se uporablja na
njivskih škropilnicah, včasih tudi na pršilnikih v
trajnih nasadih. Kot nanašanja šobe s ploskim
pahljačastim curkom je običajno od 80° do 120°;
ožji kot nanašanja se uporablja za posebne
primere nanašanja (npr. nanašanje v pasovih).

Slika 20: Šoba s ploščatim curkom
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šoba s polnim stožčastim curkom = hidravlična šoba (Sl.
21) z okroglo odprtino, iz katere prihaja stožčast
curek, ki pušča odtis zapolnjenega kroga.

Slika 21: Šoba s polnim stožčastim curkom
šoba z dvojnim tokom = naprava, ki proizvaja škropilno
brozgo v obliki kapljic, z uvajanjem zračnega toka
velike hitrosti v posebej prilagojeno šobo (ISO
5681) (Sl. 22)

Stisnjen zrak

Stisnjena tekočina
Ključno:
Stisnjen zrak,
škropivo

Slika 22: Šoba z dvojnim tokom (angl. tween fluid)

šoba z votlim stožčastim curkom = hidravlična šoba (Sl.
23) z okroglo odprtino, ki ima vrtinčno komoro,
kjer se tekočina zvrtinči preden komoro zapusti.
Nastane prazen stožčast curek, ki pušča okrogel
odtis (notranjost kroga je prazna). Kot škropljenja
je običajno 80°. Tovrstne šobe se v glavnem
uporabljajo na pršilnikih v sadovnjakih, včasih
tudi na njivskih škropilnicah.
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Slika 23: Šoba z votlim stožčastim curkom (za
sadovnjake/vinograde)
Tlačna izravnava = sistem ventilov v hidravličnem
tokokrogu naprave za nanašanje, ki omogoča,
da delovni tlak ostaja stalen, ne glede na število
odprtih hidravličnih razdelkov. Ventile za tlačno
izravnavo je treba prilagoditi glede na velikost
šob, ki se uporabljajo na napravi za nanašanje.
Tehnologije za zmanjšanje zanašanja (SDRT - Spray Drift
Reduction Technology) = naprave, adjuvanti
in deli naprav za nanašanje, ki preprečujejo
nastajanja zanašanja škropilne brozge s tem, da
povečujejo povprečno velikost kapljic (npr. šobe
z vsesavanjem zraka, adjuvanti za zmanjšanje
zanašanja, itd.) ali s preprečevanjem razpršitve
škropilne brozge izven ciljne površine (npr.
naprava za nanašanje z zračno zaveso, ščitniki,
tuneli itd.). Na spletni strani www.sdrt.info je več
informacij.
Tunelska škropilnica / pršilnik = naprava za nanašanje,
ki se v glavnem uporablja v sadjarstvu in
vinogradništvu (Sl. 24). Njena konstrukcija sega
nad vrsto in ima lovilne ščite za lovljene škropilne
brozge ki je prešla skozi škropljeno vrsto. Lovilni
ščiti so opremljeni s sistemom vračanja ujete
tekočine v rezervoar.

običajno pritrjeni na pršilnike. Odvisno od načina
prenosa zraka iz ventilatorja, je lahko (na levi in
desni strani naprave) nameščen en ali več parov
usmernikov zračnega toka.
Škropljena površina

Varnostni pas:
neobdelan

Slika 24: Tunelski pršilnik / škropilnica
Škropljena površina

Ukrepi za zmanjšanje zanašanja = dejanja, namenjena
preprečevanju okoljskega onesnaževanja zaradi
zanašanja škropilne brozge med škropljenjem.
Na primer, uporaba pripomočkov ali prilagajanje
parametrov delovanja naprav za nanašanje, ki
omogočajo zmanjšanje zanašanja (neposredni
ukrepi); vzpostavitev varnostnih pasov, uporaba
naravne ali umetne vetrne zaščite, uporaba
mrež proti toči, z namenom, da bi bila področja
poleg kmetijske površine, na katero se škropilna
brozga nanaša, manj izpostavljena zanašanju
(posredni ukrepi).
Umerjanje / Kalibranje = meritev nanosa naprave za
nanašanje in nastavitev te naprave s pravilnimi
parametri nanašanja (npr. pretok šobe, delovni tlak, vozna hitrost, jakost zračnega toka za
doseganje priporočil dobre kmetijske prakse).
Umerjamo / kalibramo tako, da preverimo funkcionalnost naprave za nanašanje in pravilnost
nastavitev naprave (npr. stopnja pretoka šob,
preverimo puščanje šob in sestavnih delov, funkcionalnosti naprav).
Usmernik zračnega toka oz. deflektor = tanka plastična
ali kovinska nastavljiva plošča, ki je nameščena
pri izhodu iz ventilatorja ali na zaključku
usmernikov zraka. Omogoča prilagoditev smeri
zračnega toka. Usmerniki zračnega toka so

Občutljivo območje

Slika 25: Varnostni pas za varovanje občutljivega območja.
Varnostni pas = predpisana razdalja do občutljivih površin,
ki je navedena na etiketi oziroma v Pravilniku o
pravilni uporabi FFS. Izraz je praktično enakovreden
izrazu varnostni pas. Je neškropljen pas vzdolž
občutljivega območja. Običajno je neobdelan in
preprečuje zanos škropilne brozge na občutljivo
območje (Sl. 25).
Večvrstni pršilnik = vrsta pršilnika, ki lahko nanaša
škropilno brozgo v enem hodu na štiri ali več vrst
(Sl. 26).

Slika 26: a) Večvrstni pršilnik s šobami
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Ventilator z vrtečim se diskom = glej radialni ventilator.
Vertikalni paternator = naprava, ki z zbiranjem škropilne
brozge iz naprav za nanos FFS omogoča oceno
navpičnega škropilnega profila pršilnika (2D ali 3D
distribucije kapljic škropilne brozge) (Sl. 27).

b) Večvrstni pršilnik z usmerniki zraka
Velikost kapljice = parameter za razvrščanje kakovosti
in značilnosti škropilne brozge. Praviloma se
uporabljajo naslednji parametri: 1) povprečni
prostorninski premer kapljic (angl. VMD Volume Median Diameter) je vrednost (izražen
v µm), ki opiše delež sproščenega volumna
tekočine glede na statistično mejno vrednost
velikosti kapljic. 2) D10 premer kapljic (v µm)
- 10 % volumna škropilne brozge je v obliki
kapljic manjših ali enakih neki mejni vrednosti;
3) D90 je statistični premer kapljic (v µm), in
pove da je 90 % volumna sproščene škropilne
brozge v obliki kapljic, ki so manjše ali enake
mejni vrednosti. Višji kot je VMD šobe, večje so
kapljice, ki jih sprošča. Tako VMD 50 praktično
predstavlja statistično vrednost, ki nam pove, da
je 50 % skozi šobe sproščene škropilne brozge
sestavljene iz kapljic, katerih premer je manjši
od vrednosti VDM in drugih 50% iz kapljic
večjih od VMD vrednosti. Čeprav ni določenega
posebnega standarda, je mednarodno priznanih
šest kategorij velikosti kapljic, ki jih je opredelil
Britanski svet za varstvo rastlin (BCPC - British
Crop Protection Council): a) zelo majhne (< 150
µm), b) majhne (150-250 µm), c) srednje (250350 µm), d) velike (350-450 µm), e) zelo velike
(450-550 µm) f) izjemno velike (> 550 µm).
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Slika 27: Oprema za merjenje navpične porazdelitve
tekočine škropilnega oblaka pršilnika
Vodno telo = površinska voda (tekoča ali mirna), ki je
izpostavljena onesnaženju z zanašanjem škropilne
brozge (npr. jezera, ribniki, kotanje, reke, potoki,
jarki, izviri itd.).
Vodno občutljivi lističi = trakovi posebnega papirja, ki
reagirajo in spremenijo barvo, če so v stiku z vodo.
Običajno jih uporabljamo za oceno pokritosti cilja
s škropilno brozgo.
Vodotok = vodno telo, v katerem voda teče (npr. reke,
potoki, jarki itd.)
Vrste naprav za nanašanje = (Sl. 28). Osnovne vrste
naprav za nanašanje so opredeljene glede
na način ustvarjanja zračnega toka in kapljic
(hidravlične naprave za nanašanje, pnevmatske
naprave za nanašanje, centrifugalne naprave za
nanašanje) ali glede na ciljno površino (njivske

škropilnice, pršilnike za sadovnjake in vinograde).
Znotraj posamezne osnovne vrste lahko obstajajo
različne podvrste. Med njivskimi škropilnicami
so: a) škropilnice z zračno zaveso; b) standardne
hidravlične škropilnice s škropilno letvijo; c)
pnevmatske škropilnice s škropilno letvijo (glejte
tudi posamezne definicije). Med pršilniki (nekaj
primerov je na sliki) so: a) standardni pršilniki z
zračno podporo aksialnega ventilatorja; b) pršilniki
z zračno podporo v stolpni obliki; c) pršilniki z
zračno podporo v obliki večcevnih usmernikov; d)
večvrstni pršilniki; obojestranski vrstni pršilniki;
f) tunelski pršilniki; g) pršilni topovi (glejte tudi
posamezne definicije).
Pršilnik z aksialnim
ventilatorjem

Pršilnik z zračno podporo
v stolpni obliki

Pršilnik z večcevnimi usmerniki

Pršilni top

Tunelski pršilnik

Slika 28: Različne naprave za nanašanje, ki se uporabljajo
v sadovnjakih in vinogradih.
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Seznam kratic
ECPA = Evropsko združenje fitofarmacevtske industrije
(ang. European Crop Protection Association)
EN = označuje standarde, ki jih izdaja CEN (Evropski odbor
za normalizacijo)
ENTAM = Evropska mreža za testiranje kmetijskih strojev
(ang. European Network for Testing of Agricultural
Machines)
ISO = označuje standarde, ki jih izda Mednarodna
organizacija za standardizacijo (ang.
International
Standard Organization)
FFS = fitofarmacevtsko sredstvo
SDRT = tehnologije za zmanjšanje zanašanja (ang. Spray
Drift Reducing Techniques)
TOPPS = Usposabljanje uporabnikov FFS in promocija
dobrih, trajnostnih praks varstva rastlin (ang. Train
Operators to Promote Practices and Sustainability)
Prowadis = Varovanje voda pred razpršenim
zanašanjem (ang. Protect water from diffuse sources)
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