
Tudi vinogradniki želijo (ali pa mora-
jo) povečati površinsko storilnost 
pri varstvu svoje trte. Razlogov za 

to je več, eden je večanje vinogradov, 
drug je pravočasno in pravilno varstvo, 
tretji pa tudi prihranek časa, ki ga vino-
gradnik lahko uporabi za kakšne druge 
dejavnosti (npr. prodaja vina, marketing 
itd.).

Površinsko storilnost lahko vinogradnik 
zviša na več načinov. Lahko poveča vozno 
hitrost škropljenja (pršenja), lahko škropi 
(prši) v vsaki drugi vrsti, lahko pa uporablja 
pršilnike, s katerimi se nanaša škropivo na 
več vrst trte istočasno. Prvi dve možnosti 
povečanja storilnosti vinogradniki sicer kar 
uporabljajo, vendar se zaradi tega (lahko) 
poslabša kakovost škropljenja (kakovost 

nanosa FFS). Ob vožnji pršilnika v vsaki 
drugi vrsti je kakovost nanosa škropiva v 
drugi vrsti bistveno slabša kot v prvi vrsti. 
Nanos lahko nekoliko izboljšamo z odstra-
njevanjem listov v območju grozdov.

Za nanašanje škropiva istočasno na več 
vrst trte so na voljo različne naprave, ki 
delujejo preko vrste oziroma nad vrsto trte. 
Proizvajalci za to ponujajo raznolike kon-
strukcije pršilnikov oziroma njihovih usmer-
nikov zraka (cevnih usmernikov – škro-
pilnega ogrodja). Škropivo se lahko nanaša 
samo na eno stran trte (vrste) ali pa na 
obe strani trte (vrste). Uveljavili so se zlasti 
(cevni) usmerniki zraka s prečno usmerjeni-
mi zračnimi tokovi. V nekaterih državah, na 
primer v Franciji, take naprave uporabljajo 
že vrsto let. Njihova uporaba je vezana tudi 
na nižjo vzgojno obliko trte. Škropljenje več 

vrst vinograda omogočajo tudi reciklažne 
(tunelske) izvedbe pršilnikov, vendar v tem 
prispevku ne bomo pisali o njih.

Večvrstne naprave z enim ventilatorjem 
za proizvodnjo zraka temeljijo na radialnih 
ventilatorjih. Z ventilatorjem povzročeni 
zračni tok se vodi preko gibljivih in fiksnih 
cevi do zunanjega škropilnega ogrodja, 
kjer zrak izstopa skozi izstopna ustja in 
nato ponese škropivo do ciljne površine. 
Škropilno ogrodje mora biti lažje konstruk-
cije, število vrst, ki jih škropimo, pa je lahko 
tudi pri traktorskih pršilnikih do šest, pri 
samovoznih napravah (na osnovi kombajna 
za grozdje) pa tudi do osem ali celo deset. 
Zračna podpora je lahko z enim večjim ven-
tilatorjem ali pa z več manjšimi ventilator-
ji. Radialni ventilatorji potrebujejo za svoje 
delovanje kar veliko pogonske moči, zato 

Ventili za upravljanje se nahajajo na levi strani pršilnika na 
tako imenovanem BERLOGIC panelu.

Pogled od zadaj na dvovrstni pršilnik Berthoud Win'Air. S tem 
škropilnim ogrodjem škropimo naenkrat dve vrsti trte in to iz 
obeh strani vrste (štiri stene).

Varstvo vinogradov

Povečati storilnost in zmanjšati drift
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moramo imeti tudi dovolj močan traktor. 
Tudi pri večvrstnih pršilnikih, kjer je vgra-
jenih več manjših ventilatorjev, prevladuje-
jo radialne izvedbe, nekateri proizvajalci pa 
ponujajo pršilnike tudi z aksialnimi venti-
latorji. Obstajajo tudi izvedbe večvrstnih 
pršilnikov s tangencialnimi ventilatorji (npr. 
Weber).

Kapljice škropilne brozge se lahko proizve-
dejo na pnevmatski ali na hidravlični način. 
Pri pnevmatskem načinu se škropilna bro-
zga spremeni v kapljice s pomočjo močnega 
zračnega toka, nastanejo pa nekontrolirane, 
delno tudi zelo drobne kapljice. Tak spekter 
kapljic pa veča nevarnost za drift – zanašanje 
škropiva. Hidravlično razprševanje pa je z 
uporabo ustreznih šob. 

Za uporabo večvrstnih pršilnikov moramo 
imeti ustrezne razmere v vinogradu. Imeti 
moramo tudi dovolj prostora za obračanje 
takih strojev. Za večjo stabilnost in mirno 
vožnjo pršilnika se priporoča še tandem 
podvozje. 

V Sloveniji prevladujejo navadni pršilniki. 
Pojavljajo se tudi specialne izvedbe, tako da 
imamo že nekaj pršilnikov z reciklažnim sis-
temom (tunelski pršilniki). Tudi ti so lahko 
večvrstni. 

Na predstavitvah vinogradniške mehani-
zacije v tujini med napravami za nanašanje 
škropiva prevladujejo večvrstne naprave. 
Med proizvajalce večvrstnih pršilnikov spa-
dajo Martignani, Cima, Europiave, Florida, 
Ideal, Nobili, Projet, Ricosma, VMA. V 

Franciji je Berthoud priznan proizvaja-
lec takih naprav. Kljub temu da nimamo v 
Sloveniji zastopnika za tega proizvajalca, se 
je zanj odločil vinogradnik iz Primorske. 

Berthoud
Francosko podjetje Berthoud je bilo usta-

novljeno leta 1895. Začeli so z izdelovanjem 
nahrbtnih škropilnic za vinogradništvo. Leta 
1913 so proizvedli prvo s konji vlečeno škro-
pilnico za aplikacijo škropiva na dve vrsti 
trte. V petdesetih letih prejšnjega stoletja 
so proizvedli prvi nošeni traktorski pršilnik 
SPEDOTOM, kjer sta bila črpalka in venti-
lator gnana preko priključne gredi traktorja. 
Leta 1987 so se pridružili EXEL Industries 
Group, znotraj katere so tudi drugi proi-
zvajalci naprav za varstvo rastlin (Hardi, 
Tecnoma, Agrifac itd.).

Sedaj Berthoud proizvaja poljedelska škro-
pilnice in pršilnike za sadjarstvo in vinogra-
dništvo. Njihove nahrbtne škropilnice proi-
zvaja Hozelock – Exel. Berthoud ima danes 
okrog dvesto zaposlenih, na leto imajo pov-
prečno 50 milijonov evrov prometa, od tega 
skoraj 40 % realizirajo doma v Franciji. Za 
razvoj namenjajo 5 % od letnega prometa. 
Svoje proizvode prodajajo v več kot petdese-
tih državah s pomočjo skoraj šeststo distri-
buterjev.

Pršilnik Berthoud WIN'AIR
Za vinogradništvo je namenjena serija 

WIN'AIR. Naprave s takim imenom delajo 
od leta 2000, vendar so vseskozi podvržene 
izboljšavam, tako da danes lahko govori-
mo o popolnoma novi generaciji WIN'AIR. 
Serija WIN'AIR ima štiri modele oziroma 
štiri velikosti rezervoarjev (600, 800, 1000 ali 
1500 litrov) in veliko različic glede opreme. 
Rezervoarji so nameščeni na izredno kom-
paktnem podvozju iz U profilov, pobarvanih 
s posebnim lakom na osnovi smole. Podvozje 
je nagnjeno naprej proti traktorju, kar omo-
goča lažji prehod preko kotanj oziroma bre-
žin oziroma tudi minimalne tehnične ostan-
ke škropiva. Rezervoarji imajo za 5 % večjo 
prostornino, kot je njihov nazivni volumen 
kot varovanje, da ne prihaja do prelivanja 
škropilne brozge preko roba. WIN'AIR so 
vlečeni pršilniki. Lahko so opremljeni samo 
z eni osjo ali pa imajo tandem os. Tandem os 
ni pomembna samo zaradi manjšega tlače-
nja tal, ampak omogoča tudi večjo stabilnost 
pršilnika pri vožnji preko neravnin. Vlečno 
oje je pregibne izvedbe, kar omogoča manjši 
radij obračanja pršilnika in sledenje traktor-
skim kolesom. Naš testirani model ima na 
voljo standardne pnevmatike velikosti 185 
R14. Kot opcija so možne še pnevmatike 

velikosti 215/75R15, 235/80R15, 10,0/75 x 
15,3 in 31/15,5–15. Proizvajalec priporoča 
relativno visok tlak v pnevmatikah, in sicer 
od 2,1 do 3,5 bara v odvisnosti od velikosti 
pnevmatike. Nastavljiv je tudi kolotek. Pri 
modelu WIN'AIR 800 znaša lahko od 1100 
mm do 1800 mm v odvisnosti od izbrane 
velikosti pnevmatike. Kolotek se nastavlja 
z razširitvijo (zožitvijo) osi na pršilniku. 
Seveda moramo razširiti os enako na obeh 
straneh pršilnika. 

Pršilnik se upravlja preko ročnih ventilov 
in s pomočjo daljinskih komand (električ-
nega upravljalnega modula). Ročni ventili se 
nahajajo na tako imenovanem Berlogic upra-
vljalnem panelu, ki se nahaja na levi stra-
ni pršilnika. Funkcije ventilov so razločno 
označene, kar olajša upravljanje. Daljinske 
komande pa se namestijo v kabino traktorja.

Zanimiv je tudi pokazatelj nivoja tekočine 
v glavnem rezervoarju. Dejansko je na vrhu 
rezervoarja pritrjena prosojna cev, v kateri 
plava pokazatelj nivoja (plovec). Nivo teko-
čine je preko tega pokazatelja odlično viden. 
Taki pokazatelji nivoja pri nas niso običajni. 

Daljinske komande Berthoud 
EC-display omogočajo zagon pršilnika, 
aktiviranje škropljenja ali zaustavitev 
škropljenja, odpiranje ali zapiranje 
posameznih sekcij, nastavitev tlaka, 
izbor hidravličnih cilindrov, ki jih 
aktiviramo.

Na zadnji strani rezervoarja za škropivo 
je omarica, v kateri je gumb za izklop/
vklop ventilatorja.

V nalivnem situ je tudi mešalnik 
»Pulver«, ki omogoča vmešavanje 
prašnatih FFS.

1/2019

9

Vinogradništvo



Njihova odlika je tudi, da so vidni iz vseh 
strani (360°). 

Mešanje škropiva je na hidravličnem prin-
cipu s pomočjo neodvisnega visokotlačnega 
kroga (hydro-injector). Za mešanje škropiva 
skrbi črpalka APS 96, ki ima sicer 96 litrov 
na minuto pretoka. 

Na nalivnem situ je montiran tudi mešal-
nik »Pulver«. Po podatkih proizvajalca naj 
bi 20 kg prašnatih FFS umešali v manj kot 
dveh minutah. V nalivnem situ je kot opcija 
možna tudi šoba za spiranje praznih kani-
strov, v katerih je bilo fitofarmacevtsko sred-
stvo. 

Na sprednjem delu glavnega rezervoarja 
sta integrirana še dva rezervoarja, eden z 
volumnom 16 litrov za pranje rok in drugi 
z volumnom 100 litrov za pranje notranjo-
sti glavnega rezervoarja, cevi za škropivo in 
šob. Do pokrova na glavnem rezervoarju se 
vzpnemo s pomočjo pregibne stopnice.

Uporabnik lahko izbira med serijsko DPM 
regulacijo – ročna regulacija, kot opcija pa 
je možna električna regulacija DP Elec in 
regulator pretoka (EC Control). Serijsko sta 
vgrajena 2 VEc električna zaporna ventila 
za vsako vrsto, ki jo škropimo. Opcija pa sta 
še dva dodatna ventila, ki se uporabljata za 
zapiranje zunanjih strani škropilne armatu-
re. 

Sistem ima trojno filtriranje, in sicer preko 
nalivnega sita, sesalnega filtra in filtra na 
povratnem vodu. Tudi pred šobami so filtri.

Na pršilnik WIN'AIR je vgrajen radial-
ni ventilator, ki ima lahko premer 560 mm 
(Speedair) ali pa 630 mm (Supair). Manjši 
ventilator ima 16 lopatic, večji pa dvajset. 

Ohišje ventilatorja je iz polietilena in tako 
odporno na korozijo. Izhodi so nameščeni 
tangencialno na zgornji strani ohišja in tako 
zmanjšujejo izgubo tlaka. Sesalna odpr-
tina ventilatorja je spredaj, kar zmanjšuje 
možnost sesanja škropilne brozge. Tako se ne 
vpliva na kakovost nanosa škropiva, bistveno 
manjše je tudi nastajanje oblog zaradi škro-
piva v samih ceveh ventilatorja. Pogon ven-
tilatorja poteka preko Poly V jermena. Čisto 
zadaj na pršilniku je še posebna omarica, 
v kateri se nahaja gumb za izklop oziroma 
vklop ventilatorja. Radialni ventilatorji so 
načeloma dokaj veliki porabniki moči za 
pogon. Proizvajalec navaja, da je maksimal-
na potrebna moč za pogon manjšega venti-
latorja 34 KM, za pogon večjega ventilatorja 
pa 40 KM. Pri nazivnih vrtljajih priključne 
gredi traktorja ventilator povzroča relativno 
velik ropot (hrup).

Za pršilnike WIN'AIR so možne različne 
konstrukcije usmerjeval zračnega toka ozi-
roma različna škropilna (pršilna) ogrodja. 
Izbiramo lahko med VITIFIRST, VITISET, 
hidravlično VITIFLEX, mehansko AB Most 
in hidravlično teleskopska AB Most kon-
strukcijo. Na našem pršilniku smo imeli 
hidravlično teleskopsko AB Most konstruk-
cijo. To je izvedba, ki trto poškropi z obeh 
strani vrste. Iz samega ventilatorja so nape-
ljane fleksibilne cevi najprej navzgor, potem 
pa vodoravno in nato navzdol. Ta cev nav-
zdol ni fleksibilna, ampak je trdna in izde-
lana iz poliuretana. Je relativno lahka in 
odporna na udarce. Ob naletu na oviro se 
tudi odmakne (omogočeno je izmikanje). 
Na teh vertikalnih ceveh so nameščena preč-

na specialna ustja, iz katerih prihaja prečno 
usmerjen zrak (zračni tok), ki ga povzro-
ča ventilator. Ta ustja so lahko samo na eni 
strani cevi (tako kot na našem pršilniku) 
ali pa na obeh straneh cevi. Konstrukcija je 
na voljo v dveh variantah. Prva varianta je 
za vinograde z medvrstno širino od 1,8 do 
2,5 metra. Druga varianta je za vinograde z 
medvrstno širino od 2 do 3,2 metra. Ta večja 
izvedba ima tri možnosti prilagoditve kon-
kretni medvrstni širini vinograda: prva od 2 
do 2,7 metra, druga od 2,3 do 3,0 metre in 
tretja od 2,5 do 3,20 metra medvrstne razda-
lje. Prečno teleskopsko premikanje nosilnih 
vodoravnih konzol je do 700 mm, dviganje 
po vodilih s pomočjo hidravličnega cilindra 
pa standardno 340 mm, v opcijski opremi pa 
500 mm. Višina do vodoravne prečne nosil-
ne konzole je do 2,6 metra (temu bi lahko 
tudi rekli klirens). Enostavno je tudi premi-
kanje iz delovnega v transportni položaj. 

Preizkušan pršilnik je imel vgrajene zele-
ne Lechler-jeve IDK90-015 šobe. To so 
Lechlerejeve antidriftne šobe, ki delujejo 
s pomočjo zraka. Izdelane so iz keramike, 
delujejo pa v območju od 2 do 20 barov 
(uporabne so tako za poljedelstvo kot za sad-
jarstvo in vinogradništvo). Proizvajajo velike 
od zelo velike kapljice. Priporočen filter za te 
šobe je 60 M (modro obarvan filter). Lechler 
sicer te šobe izdeluje v velikosti od 0067 do 
03. Z njihovo uporabo je deklarirana razli-
čen odstotek znižanja drifta (99/95/90/75/50 
%), kar je odvisno od velikosti šobe, tlaka in 

Šobe Lechler IDK90-015 in usmerjena zračna podpora omogočajo škropljenje 
skoraj brez drifta v primerjavi z običajnimi pršilniki.

Nastavljivo izstopno ustje za usmerjeno 
zračno podporo in antidriftna šoba 
Lechler IDK90-015 omogočata 
kakovosten nanos škropiva. 
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zakonodajnih pravil. So ene najbolj kompak-
tnih antidriftnih šob s podporo zraka. Po 
končanem delu s pršilnikom se šobe operejo 
z vodo iz rezervoarja za čisto vodo, namenje-
no za pranje pršilnika.

Za pogon pršilnika se uporablja priključna 
gred traktorja. Pred prvo uporabo pršilnika 
moramo tudi pravilno skrajšati kardansko 
gred, ki prenaša moč s traktorja na pršil-
nik. Proizvajalec navaja, da morata biti cevi 
kardanske gredi prekriti 25 do 30 cm, ko sta 
traktor in pršilnik v ravni liniji. Ko je kar-
danska gred v svoji najkrajši poziciji, mora 
imeti vsaka cev na kardanu še 10 cm proste-
ga hoda. Če so koti zavijanja večji od 5 sto-
pinj, moramo uporabljati kardansko gred s 
širokokotnim kardanskim zglobom, ki mora 
biti nameščen na strani pršilnika. Berthoud 
v navodilih piše, da se škropi s 540 vrt./min, 
izpiranje (pranje) rezervoarja in škropilne-
ga ogrodja ter priprava (mešanje) škropilne 
brozge pri 300 vrt./min. Za samo čiščenje fil-
trov ni potrebno delovanje priključne gredi. 

V kabino traktorja se namesti daljinske 
komande. To je električni upravljalni modul 
(omarica), ki omogoča zagon pršilnika, 
aktiviranje škropljenja ali zaustavitev škro-
pljenja, odpiranje ali zapiranje posameznih 
sekcij, nastavitev tlaka, izbor hidravličnih 
cilindrov, ki jih aktiviramo. Pri izboru delu-
jočih hidravličnih cilindrov lahko izbiramo 
med tistimi, ki odpirajo/ zapirajo levo roko, 
odpirajo/zapirajo desno roko, istočasno 
odpiranjezapiranje obeh rok, ter dviganje 
oziroma spuščanje rok. Na vrhu komandne 
omarice je display, kjer se prikazuje škropilni 
odmerek (l/ha), pretok (l/min), vozna hitrost 
(km/h), tlak škropljenja (bar), poškropljeno 
površino (ha) in delovne ure (h). Ti para-

metri se prikazujejo posamično, do njih pa 
pridemo s pritiskom na gumb.

Mnenje našega uporabnika 
Vinogradnik ima 15 hektarov vinogradov 

(27 GERK-ov). Vinogradi so tudi precej 
oddaljeni od kmetije, zato je precej tran-
sporta po cestah. Za vleko in pogon pršilni-
ka uporablja traktor Massey Ferguson 374 F 
z močjo 46 kW. Škropi s hitrostjo 4,8 km/h. 
Vrtljaji traktorskega motorja so okrog 1300 
vrt./min, priključna gred pa se vrti s 400 vrt./
min. Škropilni odmerek je nastavljen na 400 
l/ha pri 10 barih. Ventilator povzroča zračni 

tok s hitrostjo 12,4 m/s. Pri pripravi škropil-
ne brozge s prašnatimi FFS izkušnje uporab-
nika kažejo na to, da ob vmešavanju nastane 
(in ostane) tudi nekaj grud. Največja pred-
nost tega pršilnika pa je, da dejansko ni več 
drifta – zanašanja škropiva. Dejansko trta res 
dobi tisti potreben hektarski odmerek škro-
piva, kot je navedeno v navodilih za FFS. 
Izgube zaradi drifta so namreč pri nepra-
vilnem škropljenju z »navadnimi« pršilniki 
lahko tudi do 50 %. Druga velika prednost 
je, da so vinogradi tudi hitreje poškropljeni. 
V letošnjem letu so bili kar 15-krat. Zaradi 
škropljenja dveh vrst istočasno je prihranil 
15 delovnih dni, ki jih je lahko uporabil za 
kaj drugega, npr. prodajo vina. Škropljenje 
se izvaja lahko tudi na tisti strani vrste, kjer 
sicer z navadnim pršilnikom ne bi mogli 
škropiti (npr. vrsta ob kanalu, terase).

Zaključek
Z ustreznimi pršilniki in pravilnim delom 

lahko v vinogradništvu bistveno zmanjša-
mo drift – zanašanje škropiva. S pršilnikom 
Berthoud Win'Air škropimo naenkrat dve 
vrsti trte in to obojestransko (štiri stene). 
Škropljenje vinograda opravimo hitreje, 
okolje in traktorist pa sta bistveno manj 
obremenjena (manjši drift, manjša poraba 
goriva, manj emisij izpušnih plinov). Poveča 
se kakovost nanosa FFS, poveča se površin-
ska storilnost, stroški za varstvo vinograda 
pa se zmanjšajo.

Tomaž Poje

Vlečno oje je pregibne izvedbe, kar omogoča manjši radij obračanja pršilnika in 
sledenje traktorskim kolesom.

i n S R E Č N O N O V O L E T O

želimo vam

Radio Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, Koper, Foto: www.freepik.com
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