
Podatki o pregledanih napravah 
za nanašanje FFS se zbirajo v bazi 
Uprave RS za varno hrano, veteri-

narstvo in varstvo rastlin. Lastnik nove 
naprave mora pred prvo uporabo napra-
ve oziroma najpozneje v šestih mesecih 
od nakupa pri pregledniku podati pre-
dlog za pridobitev znaka o rednem pre-
gledu ter potrdila o pravilnem delovanju 
naprave. Za nove naprave velja potrdilo 
pet let, vse ostale pa morajo biti pregle-
dane na vsaka tri leta.

Pregledane naprave
V letu 2019 je bilo tako pregledanih 7278 

naprav. Od tega je bilo 5087 škropilnic, 2190 
pršilnikov in ena naprava za kemično obde-
lavo semenskega materiala. Zaradi prehoda 
na testiranje naprav na tri leta je bilo v letu 
2018 pregledov precej manj. Pregledali so le 
486 pršilnikov in 850 škropilnic. V letu 2017 
so pooblaščeni izvajalci opravili 8302 pregle-
dov.

Starostna struktura pregledanih naprav 
v letu 2019 kaže, da imamo stare oziroma 
zastarele naprave. Če so te naprave ustre-
zno vzdrževane in pravilno uporabljene, 

lahko tudi z njimi korektno izvajamo varstvo 
rastlin. Najstarejša pregledana škropilnica je 
bila izdelana leta 1967, najstarejši pregledani 
pršilnik pa izhaja iz leta 1964. S slike 1 je raz-
vidno, da so škropilnice v povprečju starejše 

od pršilnikov. Največ škropilnic, pregledanih 
leta 2019, je imelo leto proizvodnje od 1986 
do 1990. Največ pregledanih pršilnikov je 
izhajalo iz obdobja med letoma 2001 in 2005.

Analiza vseh pregledanih naprav v letu 
2019 glede na proizvajalce pri škropilnicah 
postavlja Agromehaniko na prvo mesto s 
75,9-odstotnim deležem. Metalna Rau (pod-
jetje, ki ga dejansko že desetletja ni več) je 
na drugem mestu z 11,3-odstotnim dele-
žem. Tretji je Zupan, ki ima 2,8-odstotni 
delež. Tudi na področju pršilnikov je prva 
Agromehanika s 45,5-odstotnim deležem, 
Zupan je drugi z 22,8-odstotnim deležem, 
tretji pa je Unigreen s 3,9-odstotnim dele-
žem. Skratka, vsaj na področju škropilnic in 
pršilnikov so Slovenci lokalpatrioti in kupu-
jejo domače proizvode.

Nove škropilnice in pršilniki
Iz podatkov o pregledanih napravah iz 

leta 2019 lahko razberemo tudi to, kakšne 
naprave so ljudje na novo kupili v letu 2019. 
Kmetje so kupili 43 pršilnikov in 79 škro-
pilnic. Pri obeh vrstah naprav ima slovenski 
proizvajalec Agromehanika največji delež. 
Pri pršilnikih ima 60,5-odstotni delež ozi-
roma 26 kosov. Pri škropilnicah  je njihov 
delež 62,0-odstoten oziroma to pomeni 49 
škropilnic. Na drugem mestu pri pršilnikih 
je Zupan z 11,6-odstotnim deležem. Tretja  

Pregledane škropilnice in pršilniki v letu 2019

Prodaja in subvencije novih naprav

Delež škropilnic in pršilnikov glede na leto njihove izdelave

Škropilnice so pri nas že relativno stare, zato jih je potrebno ustrezno vzdrževati. 
Menjava dotrajanih – preperelih cevi z navadno cevjo za zalivanje vrta ni primerna 
rešitev.
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je Agricolmeccanica z 9,3-odstotnim dele-
žem. Na četrtem mestu med novimi pršilni-
ki v letu 2019 je Hans Wanner s tremi novi-
mi pršilniki, nato pa sledi še pet italijanskih 
proizvajalcev pršilnikov (Caffini, Dragone, 
Europiave, Florida in Ideal), ki imajo vsak 
po en pršilnik.

Kupci so leta 2019 kupili škropilnice dva-
najstih različnih proizvajalcev. Kot rečeno je 
na prvem mestu Agromehanika. Na drugem 
mestu je JAR-MET z 21,5-odstotnim dele-
žem (17 škropilnic), Kverneland je prodal tri 
škropilnice, Amazone pa dve. Ostali proizva-
jalci so zastopani z eno škropilnico.

V letu 2018 je bilo 31 novih pršilnikov in 
58 novih škropilnic. Tudi v letu 2018 je bila 
Agromehanika pri obeh skupinah naprav 
v izraziti prednosti glede na delež novih 
naprav.

Pri novih pršilnikih iz leta 2019 je bil volu-
men rezervoarja od 100 pa do 3000 litrov. Pri 
škropilnicah je bil volumen od 200 do 2500 
litrov. Najbolj pogost volumen (modus) pri 
pršilnikih je bil 400 litrov, pri škropilnicah 
pa 600 litrov. 

Subvencionirane nove naprave
Iz podatkov Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano je razvidno, da je 
bilo v letu 2019 subvencioniranih 16 škro-
pilnic v skupni vsoti 58.942 evrov ali pov-
prečno 3.684 evrov na škropilnico. Delež 
podpore je znašal od 30 do 50 odstotkov, 
odvisno od tega, ali je vlagatelj mladi kmet 
in ali je kmetija v OMD ali HGO območju. 

Subvencioniranih je bilo tudi pet pršilnikov 
v skupni vrednosti 8.783 evrov. Podporo v 
skupni vrednosti 98.615 evrov so dobile tudi 
štiri namenske škropilne naprave za vrtnine 
in zelenjadnice. Tudi nakup dveh naprav za 
škropljenje s herbicidi na mulčerjih je dobil 
podporo v skupni vrednosti 1.152 evrov. 
S 1.188 evrov je bil podprt tudi tudi nakup 
ene škropilnice in škropilne armature za 

škropljenje pod krošnjami in med vrstami. 
Subvencijski podatki kažejo na to, da vsaj 
posamezniki lahko kupijo tudi škropilnice 
s popolno opremo, pri tem pa gredo cene 
tudi preko 60 tisoč evrov. To pa je samo za 
pozdravit, saj take škropilnice omogočajo 
bistveno bolj natančno in do okolja prija-
znejše škropljenje.

Za konec
Strukturna analiza pregledanih naprav v 

letu 2019 kaže, da so naprave za nanašanje 
FFS stare, kar velja še zlasti za škropilnice. 
Domači proizvajalci imajo tako pri škro-
pilnicah kot pri pršilnikih velik delež, ki 
ga ohranjajo tudi pri prodaji novih naprav. 
Nekateri nakupi so tudi subvencionirani, 
vendar bi kazalo nakup novih naprav pod-
preti še v večjem deležu, še zlasti nabavo do 
okolja in uporabnika prijaznejših naprav 
(npr. reciklažni pršilnik).

Tomaž Poje

Starejše naprave in še zlasti pršilniki lahko povzročajo tudi veliko neželenega drifta 
– zanašanja škropiva. 

Mali oglas
KUPIM TRAKTOR 40-80KS
OD LASTNIKA 
Dobro plačilo!
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Dokazano vodilna znamka 
škropilne tehnike v Sloveniji.

Pršilniki AGP PRO
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