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Umerjanje – kalibracija škropilnic
ToTT maž Pojo e

■
Ob vprašanju lastnikom škropilnic, ali umerjajo svo-
jo škropilnico, veliko ljudi pove: »Ja, seveda! Poglej-
te, saj ima škropilnica nalepko.« Uporabniki fiff tofaff r-rr

macevtskih sredstev (FFS) povečini zamenjujejo dva postop-
ka: eno je redni pregled naprav za nanašanje FFS, ki jih iz-
vajajo pooblaščene institucije na vsake tri leta in drugo je
umerjanje ali kalibracija naprave za nanašanje FFS, ki naj
bi jo lastniki izvedli sami.

NAMEN KALIBRACIJE
Namen umerjanjn a – kalibraciji e je, da imamo ob škropljl enjn u

optimalen nanos škropiva. Z umerjeno napravo je tudi manjn še
tvtt eganjn e za samo rastltt ino, ljl udi in okoljl e za nevarnosti, ki jih
prinaša nepravilna raba (aplikaciji a) FFS. Umerjanjn e škropilnic
je potrebno pred sezono škropljl enjn a in ob menjn avi šob, nove-
mu škropilnemu odmerku, novi vozni hitrosti traktorja, novih
pnevmvv atikah na traktorju ali vlečeni škropilnici, spremembi tltt a-
ka v pnevmvv atikah, novemu tltt aku škropljl enjn a, spremembi na
opremi škropilnice in če se stanjn e na poljl u spremeni.

Pravilno odmerjanjn e škropiva pomeni, da imamo medsebojno
usklkk ajeno velikost šobe, vozno hitrost in tltt ak škropljl enjn a. Z
umerjanjn em škropilnice uporabnik dobi infoff rmaciji o o tem, ali
so šobe že delno obrabljl ene tako, da je treba spremeniti tltt ak
škropljl enjn a, ali so šobe že tako izrabljl ene, da jih je treba zame-
njn ati, ali je hitrost traktorja pravilna, ali je padec tltt aka škropljl e-
njn a od manometra pa do šob že tako velik, da je to treba upo-
števati. Skratktt a eden izmed namenov umerjanjn a škropilnice je
zagotoviti precizno nanašanjn e škropiva, tako da bo količina

škropilne brozge v rezervoarju natančno ustrezala površini, ki
jo bomo poškropili.

Ob umerjanjn u oziroma pred njn im moramo pogledati stanjn e
šob (zamašenost, poškodovanost), filtre, cevi, manometer, gla-
vne regulaciji ske ventile in splošno tehnično stanjn e škropilnice,
o čemer je pisal Martin Mavsar v KmKK ečkem glasu, ki je izšel
18. aprila. Umerjanjn e škropilnice se izvaja z očiščeno škropilni-
co, tako od zunaj kot od znotraj. V rezervoar moramo naliti či-
sto vodo. Zaradi manjn šega tvtt eganjn a za okoljl e je treba preverja-
njn e šob izvajati na travnatih površinah. Ob stiku s škropilnico
moramo uporabljl ati ustrezne rokavice (ki pa jih moramo sneti,
ko gremo v traktor). Umerjanjn e škropilnice moramo izvesti pra-
vočasno oziroma vnaprej. Ko je treba škropiti, ni časa za umer-rr
janjn e, saj lahko zamudimo optimalne razmere za aplikaciji o
škropiva. Umerjati pa je treba tudi najsodobnejše škropilnice,
opremljl ene z merilniki dejanske hitrosti traktorja in merilniki
pretoka škropiva.

DELOVNE FAZE PRI KALIBRACIJI
Umerjanjn e škropilnice je relativno enostaven postopek sesta-

vljl en iz nekaj faff z. Za izvedbo pa potrebuju emo nekaj pripomoč-
kov.vv Prva faff za je meritev dejanske hitrosti traktorja s škropilni-
co, potem sledi meritev pretoka posameznih šob in/ali celotne
škropilnice, preračuni in usklk aditev hektarskega odmerka. Na
etiketi ali v navodilih za uporabo izbranega FFS je infoff rmaciji a,

kako je treba nanašati FFS.
Škropilnico pa je treba nasta-
viti tako, da bomo dosegli iz-
brani škropilni odmerek, vo-
zno hitrost, tltt ak škropljl enjn a in
pretok šobe. Pogosto najprej
določimo škropilni odmerek
in vozno hitrost. Nato pa iz-
beremo ustrezne šobe iz tabe-
le s šobami.

DOLOČITEV VOZNE HITROSTI TRAKTORJA
Kot prvo moramo izmeriti pravo hitrost traktorja s škropilni-

co. VoVV zna hitrost traktorja s škropilnico mora biti taka, kot jo
imamo pri pravem škropljl enjn u (z enakim prestavnim razmer-rr
jem – prestavo, enakimi vrtltt jl aji motorja in tltt akom v pnevmvv ati-
kah itd.). VoVV zna hitrost se običajno meri na razdaljl i 100 me-
trov,vv pravilno pa je, da je to na taki podlagi, kot bo kasneje iz-
vajano pravo škropljl enjn e (njn iva). V praksi prihaja ob enakih na-
stavitvtt ah traktorja do različne dejanske hitrosti ob vožnjn i trak-kk
torja navzgor po nagibu ali pa navzdol (kar je sicer še boljl iz-
razito v vinogradih). Odmeriti moramo testno dolžino 100 me-
trov in jo označiti s palicami (trasirkami). Pred prvo merilno
palico (trasirko) mora biti tudi dovoljl velika razdaljl a, da s trak-kk
torjem že pred merilno palico vzpostavimo želeno vozno hi-
trost. Ob prehodu testne dolžine je treba izmeriti čas, potreben
za prehod od začetne do končne palice. ToTT lahko stori sam
traktorist, še boljl e pa je, da to izvedeta dva človeka ob palicah,
ki pa se morata dogovoriti o merilni točki na traktorju (npnn r.
vertikalna izpušna cev,vv začetek ali konec kabine itd.). Iz izmer-rr
jenega časa in izbrane dolžine (npnn r. 100 metrov) se potem izra-
čuna dejanska hitrost traktorja s škropilnico. Dobimo sicer hi-
trost v metrih na sekundo, ki jo moramo z ustreznim faff ktorjem

(3,6) spremeniti v kilometre na uro. Prav pa je, da tudi te me-
ritvtt e parkrat ponovimo in da dobimo boljl še povpvv rečje.

v = s/s t//
hitrtt ost (m(( /s// )s = razdaljl a (m(( ) / čas (s(( )s
hitrtt ost (k(( mkk /h// ) = razdaljl a (m(( ) × 3,6 / čas (s(( )s

Če izmerjena vozna hitrost ni ustrezna, potem mora trakto-
rist izbrati drugo prestavno razmerje ali pa spremeniti število
vrtltt jl ajev motorja. Ob tem moramo upoštevati tudi vrtltt jl aje pri-
klkk jl učne gredi, ki poganjn a škropilnico. Ti vrtltt jl aji ne smejo biti
večji od nazivnih 540 vrt./min. VrVV tltt jl aje priklkk jl učne gredi pa lah-hh
ko spustimo do 400 vrt./min (–25 %), če je mešanjn e škropiva še
zadovoljl ivo.

novivv vrvv tltt jl aja ijj motorjr a (v(( rvv t./m// in) = [vrvv tltt jl aja ijj motorjr a (v(( rvv t./m// in) ×
željl ena hitrtt ost (k(( mkk /h// )] / izmerjr ena hitrtt ost (k(( mkk /h// )

Ob spremembi prestavnega razmerja ali vrtltt jl ajev motorja mo-
ramo ponovno izmeriti dejansko vozno hitrost. Dobro je, če si
prestavno razmerje, vrtltt jl aje motorja in vozno hitrost nekjkk e za-
beležimo in jih lahko ponovno uporabimo.

UGOTAVLJANJE PRETOKA
Pretok lahko ugotavljl amo na dva načina. Prvi način je merje-

njn e skozi posamezno šobo, kar je relativno natančna metoda.
Drug način pa je merjenjn e volumna iztočene vode iz celotne
škropilnice v treh minutah. TaTT metodo ocenjn uju ejo kot dobro
oceno pretoka. Možno pa je tudi ugotavljl anjn a volumna iztoče-
ne vode iz škropilnice med vožnjn o po njn ivi z enako hitrostjtt o
vožnjn e, enakimi vrtltt jl aji priklkk jl učne gredi ter enakim tltt akom
škropljl enjn a, kot bi jih imeli pri resničnem škropljl enjn u.

MERJENJE PRETOKA SKOZI POSAMEZNO ŠOBO 
S PRESTREZANJEM TEKOČINE

V škropilnici mora biti natočena čista voda. Škropilnica mo-
ra biti za ta preizkus temeljl ito oprana tudi z notranjn e strani.
Za meritev pretoka šob moramo odpreti škropilne letvtt e. Delo-
vanjn e šob lahko vizualno preverimo že pred samim merjenjn em
pretoka. Ob dobri svetltt obi, najboljl e je, da je sonce za šobami,
se hitro opazi, ali so curki tekočine pravilni in enakomerni ali
pa je kakšna šoba poškodovana ali zamašena. TaTT ke šobe očisti-
mo s ščetktt o ali po potrebi tudi zamenjn amo. Priklkk jl učna gred
traktorja se mora vrteti z enakimi vrtltt jl aji kot pri določevanjn u
vozne hitrosti. Za meritev pretoka posamezne šobe moramo
imeti merilni vrč (menzuro) in štoparico za merjenjn e časa. Ne-
kateri imajo pri teh meritvtt ah tudi krajše cevi, ki jih nataknejo
na šobo in je zajem vode na drugem koncu enostavnejši. Lah-hh
ko pa vodo brez težav zajamemo tudi brez teh cevi, samo me-
rilni vrč moramo podstaviti dokaj blizu pod šobo. Tlak nastavi-
mo na 3 bare (to je nazivni tltt ak). Ob tem tltt aku imajo šobe svoj
nazivni pretok. Z merilnim vrčem (menzuro) izmerimo pretok
posamezne šobe v določenem času (npnn r. v eni minuti, kajti po-
tem imamo že takoj vrednosti pretoka v litrih na minuto in ni
potrebno dodatno preračunavanjn e). TaTT ko izmerimo vse šobe. TeTT
meritvtt e lahko izvajamo za več šob hkrati, če imamo na voljl o
dovoljl ljl udi in merilnih vrčev.vv V preglednico potem vpvv išemo re-
zultate za vsako šobo.
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PrPP edldd og preglgg edndd ice za vpvv is pretott kakk posameznzz e šošš be inii izii rzz a-
čunuu povpvv rečnčč ega pretott kakk . Štett vivv lii o šošš b ozizz rii oma zapa oredndd ihii
štett vivv lii kll šošš b siss prirr rii edidd mii o glgg ede na deje anskss okk štett vivv lii o šošš b, kikk so na
škšš rkk opo ilii nll i letvtt ivv .

Zaporedna številka šobe Izmerjen pretok (l/min)
1.
2.
3.
…
n
Vsota
Povpvv rečje

Grafa :ff Potrtt eben čas za škšš rkk opo ljl enjn e 100 metrtt ov prirr izbrani vovv -
znzz i hitrtt ostitt

MeMM rjr enjn e pretott ka posameznzz ihii šob z merirr lnll imi vrvv čičč v določe-
nem časovnvv em obdobjb u (v(( eni minii utitt )i . Za tatt kokk merirr tett v potrtt e-
buju emo merirr lnll i vrvv č inii štott po arirr co.

MeMM rjr enjn e pretott ka posameznzz e
šobe se lahkokk izvevv de tudidd z
didd gigg tatt lnll imi merirr lnll ikii ikk pretott -
ka, kikk pa so relatitt vnvv o drdd agigg .



Potem ko imamo izmerjene pretoke vseh šob, izračunamo
povpvv rečni pretok vseh šob. S temi meritvtt ami ugotavljl amo obra-
bo šob in izenačenost pretokov posameznih šob. Meja za ize-
načenost pretokov je ±5 % od povpvv rečnega pretoka vseh šob.
Če pretok posamezne šobe odstopa več kot ±5 % od povpvv re-
čnega pretoka vseh šob, je treba tako šobo najprej očistiti. Po-
novno preverimo njn en pretok. Če je odstopanjn e še vedno večje
od ±5 % od povpvv rečnega pretoka, je treba šobo zamenjn ati. No-
va šoba mora biti istega tipa in nazivnega pretoka. TuTT di ko
imamo novo šobo, moramo preveriti njn en pretok. Meja za me-
njn avo obrabljl enih šob pa je takrat, ko je izmerjen in izračunan
povpvv rečni pretok šob za 10 % večji od nazivnega pretoka (no-
ve) šobe.

MERJENJE IZTOČENEGA VOLUMNA VODE 
IZ ŠKROPILNICE V 3 MINUTAH Z DOLIVANJEM

Drugi način je meritev iztočene količine vode iz celotne
škropilnice v 3 minutah. TaTT rezultat je sicer boljl ocena preto-
ka. Rezervoar škropilnice napolnimo do vrha ali do izbrane
točke na kazalniku nivoja tekočine. Nato pa škropimo tri minu-
te ob tltt aku in vrtltt jl ajih priklkk jl učne gredi, kot jih bomo imeli pri
dejanskem škropljl enjn u. Nato pa je treba izmeriti količino – vo-
lumen vode, ki ga je treba dodati v rezervoar, da nivo tekočine
doseže prej določeno začetno točko.

Izmerjeno dolito vodo v litrih lahko delimo s časom v minu-
tah in dobimo iztok celotne škropilnice, izražen v litrih na mi-
nuto (l/min). Nato izračunamo pretok na eno šobo, tako da ce-
lotno količino iztočene vode delimo s časom in številom šob.

pretok na eno šobo (l(( /ll m// inii )n = kolill čičč nii a vovv de (l(( )l / [č[[ as škšš rkk opo ljl enjn a
(m(( inii )n × števivv lii o šob]b

IZRAČUN ŠKROPILNEGA ODMERKA – PORABE VODE 
V LITRIH NA HEKTAR

kropilni odmerek je količina škropiva v litrih, poškropljl ena
na hektar površine. Strokovnjn aki v Sloveniji i uporabljl ajo še izra-
ze: poraba vode v l/ha, volumen vode v l/ha, hektarski odme-
rek (poraba škropiva na 1 ha površine).

poraba vovv de (l(( /l h// a)a = [p[[ ovpv rečnčč i pretok šobe (l(( /l m// in) × 600] /
[r[[ azmak med šobami (m(( ) × hitrtt ost (k(( mkk /h// )]

Do enakega rezultata pridemo tudi z adaptaciji o prejšnjn e
enačbe.

poraba vovv de (l(( /l h// a)a = [p[[ ovpv rečnčč i pretok šobe (l(( /l m// in) × 600 ×
števivv lo šob] / [š[[ išš rirr na škšš rkk opilnll ih letev (m(( ) × hitrtt ost (k(( mkk /h// )]

PRILAGODITEV ŠKROPILNEGA ODMERKA – PORABE
VODE V LITRIH NA HEKTAR

Škropilni odmerek (poraba vode) mora ustrezati priporočeni
količini vode na hektar, ki pa je odvisna tudi od gostote rast-tt
lin, višine rastltt in itd. Prilagajanjn a škropilnega odmerka (porabe
vode) so lahko manjn ša ali pa večja. Škropilni odmerek lahko
prilagodimo s spreminjn anjn em tltt aka, spreminjn anjn em vozne hitro-
sti traktorja ali menjn avo šob.

SPREMINJANJE TLAKA
anjn ša prilagajanjn a škropilnega odmerka (porabe vode) dose-

žemo s spreminjn anjn em tltt aka na šobah. Za vsako šobo proizva-
jalci podajajo tudi podatktt e o njn enem pretoku glede na tltt ak.
Tlak lahko torej spreminjn amo v območju, ki ga navaja proizva-
jalec šobe. S spreminjn anjn em tltt aka pa tudi vpvv livamo na velikost
kapljl ic v curku šobe. VeVV likost kapljl ic pa vpvv liva tudi na zanaša-
njn e škropiva (driftff ). Driftff se pojavljl a pri premajhnih kapljl icah.
Ob prevelikih kapljl icah pa lahko pride do razlivanjn a škropiva.

novivv tltt ak (b(( ar)r = [(ž(( eljl eni pretok (l(( /l m// in) / izmerjr en pretok
(l(( /l m// in)]2]] × izmerjr en tltt ak (b(( ar)r

SPREMINJANJE VOZNE HITROSTI TRAKTORJA
Količino škropilnega odmerka (porabe vode) se lahko poveča

z manjn šo vozno hitrostjtt o traktorja in zmanjn ša z večjo vozno hi-
trostjtt o traktorja.

novavv vovv zna hitrtt ost (k(( mkk /h// ) = [s[[ tara poraba vovv de (l(( /l h// a)a / novavv
poraba vovv de (l(( /l h// a)a ] × stara vovv zna hitrtt ost (k(( mkk /h// )

ZAMENJAVA ŠOB
Z zamenjn avo šob lahko dosežemo večje spremembe škropil-

nega odmerka (porabe vode v litrih na hektar). Na osnovi iz-
brane vozne hitrosti traktorja in določitvtt i škropilnega odmerka
(porabe vode) izračunamo nov pretok šobe. Po opravljl enem iz-
računu v katalogu šob izberemo ustrezno velikost šobe. VeVV liko-
sti šob so po standardu za šobe označene z barvo. Izberemo si
lahko isti tip šobe, vendar drugačne barve (velikosti), ki ima
željl en pretok. Lahko pa izberemo tudi drug tip – model šobe z
ustreznim pretokom.

novivv pretok šobe (l(( /l m// in) = [h[[ itrtt ost (k(( mkk /h// ) × razmak med
šobami (m(( ) × poraba vovv de (l(( /l h// a)a ] / 600
novivv pretok šobe (l(( /l m// in) = [h[[ itrtt ost × šišš rirr na letev (m(( ) × poraba
vovv de (l(( /l h// a)a ] / [š[[ tevivv lo šob × 600]

Sedaj ima večina sodobnejših škropilnic trojne nosilce šob,
tako da lahko izberemo ustreznejšo šobo samo z obračanjn em
nosilca šob (seveda če imamo vgrajene ustrezne šobe). Sicer pa
moramo za izbor nove šobe pogledati v kataloge proizvajalcev
šob. Izbor določenega tipa šobe je odvisen od predvidene vo-
zne hitrosti, porabe vode na hektar in želenega spektra kapljl ic.
Proizvajalci šob ponuju ajo tudi umeritvtt ena ravnila – kalibraciji -
ske diske – računala, pa tudi spletne aplikaciji e računala (kal-
kulatorja) za izbor ustreznih šob glede pretoka, vozne hitrosti,
škropilnega odmerka itd. TeTT aplikaciji e so dostopne danes tudi
na pametnih mobilnih telefoff nih. O tem smo pisali v KmKK ečkem
glasu feff bruarja letos.

PREVERJANJE PORAZDELITVE ŠKROPIVA
Porazdelitev škropiva se preverja z vodno občutltt jl ivimi lističi.

ToTT so rumeni lističi, ki v stiku s kapljl icami vode spremeniji o
barvo – pomodriji o. TeTT lističe pritrdimo na liste rastltt in, ki jih
škropimo, ali pa po površini tal. TaTT k preizkus pride zlasti prav,vv
ko moramo poškropiti zelo gost posevek in potrebuju emo dobro
vnašanjn e škropiva.

IZRAČUN ODMERKA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA
– ODMERJANJE KOLIČINE FFS

Ob pripravi škropilne brozge moramo izračunati, koliko fi-
tofarmacevtskega sredstva moramo dodati v rezervoar. V na-
vodilih za uporabo FFS ali na njegovi etiketi so napotki, koli-
ko litrov oziroma kilogramov FFS je potrebnih za en hektar
površine.

Za površine, večje od 1 hektarja, predpisan odmerek FFS za
en hektar pomnožimo s površino, na katero želimo nanašati
FFS. Enako veljl a, če je odmerek FFS podan v litrih ali kilogra-
mih na hektar.

potrtt eben odmerek FFFF SFF (k(( gk )gg = predpd isan odmerek FFFF SFF (k(( gk /gg h// a)a
× povrvv šišš na (h(( a)a

Če je v navodilih za FFS napotek, da se uporabi x litrov na
hektar oziroma x kilogramov na hektar, potem se potrebna ko-
ličina FFS izračuna po naslednjn i foff rmuli:

kolill čičč na FFFF SFF v rezervovv arjr u (l(( alill kgk )gg = [p[[ redpd isan odmerek FFFF SFF
(l(( /l h// a alill kgk /gg h// a)a × kolill čičč na vovv de v rezervovv arjr u (l(( )l ] / poraba
vovv de (l(( /l h// a)a
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Motokultivator Maestral
4 taktni motor, HODNA alill SUBARU,
moč 9 kM, 3.600 obr/r min, 7 prestav
(4 napreje , 3 nazaja ), hitri priklop za
prikljll učke, kolesa 4.00x12,
hitrost do 12 km/h

KOSILNI
GREBEN

MAESTRAL
130 cm

KOSILNI
MEHANIZEM

MAESTRAL

GGOORRSSSKKAAAKKK

5

2.099,00

1.994,05
ZA IMETNIKE KARTICE

5

389,00

369,55
ZA IMETNIKE KARTICE

5

399,00

379,05
ZA IMETNIKE KARTICE

Kosilnica rotaciji ska
MAESTRAL 80 Štruc Muta

Prirr kolill ca KIP Štruc Muta

5

599,00

569,05
ZA IMETNIKE KARTICE

5

729,00

692,55
ZA IMETNIKE KARTICE

001.990,

Rotaciji skikk zgrabljll alnik FPM 627.035
3,2 m -9/4, za traktorjr e 20 KM/15kW, teža

343 kg

Rotaciji skikk zgrabljll alnik FPM 627.169
4,1 m -11/4, tandem podvozjz e, za traktorjr e

45 KM/33kW t ž 560 k

003.099,
CeCC na brerr z kakk rdrr ana!

Rotaciji ska kosilnica FPM 627.726
4 diski, širina košnjn e 1,6 m, hidravlill čni dvig,

za traktorjr e 29 KM/21kW, teža340 kg
dolgoletna tradiciji a IMT

002.999,002.399,
ov

CeCC ne brerr z
kakk rdrr ana!

Rotaciji ska kosilnica FPM 627.136
7 diskov, širina košnjn e 2,7 m, hidravlill čni dvig,

za traktorjr e 52 KM/38 kW, teža 530 kg

004.899,
CeCC na brerr z kakk rdrr ana!

5

1.999,00

1.899,05
ZA IMETNIKE KARTICE
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NaNN mestu prirr trtt didd tvtt evv šob lahkokk izmzz erirr mo tudidd tltt ak škšš rkk opo ljl enjn a,
tatt kokk da vivv didd mo, kakškk en je padec tltt aka v sistett mu.

KaKK kokk vovv st depe ozizz cicc ji e škšš rkk opo ivavv se lahkokk ugotatt vlvv jl a tudidd z vovv dndd o
občutltt jl ivivv mi lill stitt čičč . Rumeni lill stitt čičč se obarvavv ja o modrdd o, kokk na-
njn e pade kapa ljl ica škšš rkk opo ivavv .

PrPP oizvavv ja alcicc škšš rkk opo ilnll ic moraja o imetitt škšš rkk opo ilnll e preglgg edndd ice v
navovv didd lill hii za upu orabo. MaMM rsrr ikii atett rirr proizvavv ja alec pa ima tudidd
na škšš rkk opo ilnll icicc nalepe kokk s škšš rkk opo ilnll o preglgg edndd ico, tatt kokk kokk t tatt le
Gasps ardovavv škšš rkk opo ilnll ica.


