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Nanos fitofarmacevtskih sredstev

Tehnične možnosti za varstvo visokih sadnih dreves
Tomaž Poje

�
Varstvo rastlin je eno najbolj zahtev-
nih delovnih postopkov v trajnih na-
sadih. Škropljenje je potrebno opti-

mizirati tako, da ob tem nastane čim manj
zanašanja škropiva (drifta), nanos fitofarma-
cevtskih sredstev (FFS) pa mora biti kakovo-
sten. Te zahteve oziroma težave so še bolj iz-
raziti pri visokih sadnih drevesih. Med naj-
višja sadna drevesa sodijo orehi, vendar so
tudi druge vrste lahko dokaj visoke (npr.
češnje, kostanji, visokodebelne jablane itd.)

V prispevku predstavljamo tehnične rešitve
predvsem za škropljenje orehov. Po podatkih
Statističnega urada smo imeli lani pri nas
378 ha (intenzivnih) nasadov oreha, kjer naj
bi bilo dobrih 53 tisoč dreves. Povprečen pri-
delek je bil dve toni na hektar. Imamo pa tu-
di orehe v ekstenzivnih sadovnjakih. SURS
za leto 2018 navaja 211.921 dreves, na kate-
rih so pridelali 3922 ton orehov oziroma 18,5
kg orehov na drevo.

NAPRAVE ZA VARSTVO OREHOV
Izbor naprave za nanašanje fitofarmacevt-

skih sredstev je pri orehih odvisen od tega,
ali gre za intenzivni ali ekstenzivni nasad
oziroma posamična drevesa. V tujini, kjer
imajo pod orehi velike površine, uporabljajo
posebne pršilnike z visokimi stolpnimi usmer-
niki zračnega toka in škropiva v vegetacijo
orehov. Nekaj proizvajalcev ima take pršilni-
ke v svojem programu. Med njimi je na pri-
mer tudi italijanski Martignani.

Pridelovalci orehov pri nas za varstvo upo-
rabljajo pršilnike z aksialnimi ventilatorji,
pršilnike s pršilnim topom, motorne nahrbtne
pršilnike itd.

PRŠILNIKI Z AKSIALNIMI VENTILATORJI
Za varstvo orehov oziroma drugih visokih

sadnih dreves nekateri proizvajalci ponujajo
pršilnike, ki imajo vgrajene večje (zmogljivej-
še) aksialne ventilatorje. Od velikosti oziroma
premera ventilatorja in števila vrtljajev je od-

visna zračna kapaciteta ventilatorja (zračni
tok), ki mora biti ustrezno velika, da zračni
tok s škropilno brozgo prodre v bujno vege-
tacijo oreha. Eden izmed takih ponudnikov
je tudi nemški Hans Wanner GmbH, ki ima v
proizvodnem programu tudi serijo pršilnikov
N. To so vlečeni pršilniki. Vgrajene imajo vi-
soko zmogljive batno-membranske črpalke s
pretokom 140 ali 170 l/min pri 50 barih. S
122 ali 143 cm širokimi aksialnimi ventilator-
ji, ki proizvedejo vse do 130.000 m3/h zraka,
pa po podatkih proizvajalca ponesejo škropi-
vo do 14 ali celo 20 metrov visoko. Italijan-
ski Caffini v prospektu za svoj aksialni pršil-
nik Reverse Plus navaja, da lahko z 900 mm
ventilatorjem škropimo tudi 12 do 14 metrov
visoka drevesa. Tu priporočajo tudi tako ime-
novani »AVOCADO kit« – posebno pršilno
ustje, namenjeno škropljenju orehov, sliv,
avokada itd. Nekateri proizvajalci imajo v po-
nudbi tudi posebna pršilna ustja za škroplje-
nje visokih dreves, kar naj bi zadoščalo za
drevesa, ki segajo do višine sedem metrov.

Proizvajalec šob Agrotop za visoka drevesa
ponuja poseben set injektorskih (antidriftnih)
šob Turbo Drop. Na vsaki strani pršilnega
venca z ustrezno velikim aksialnim ventilator-
jem je nameščenih sedem Turbo Drop šob ra-
zličnih velikosti. Imajo dve različici – v prvi
so šobe, ki omogočajo škropljenje visokih dre-
ves s 500 do 800 litri škropiva na hektar, v
drugi pa je hektarski odmerek 900 do 1000
l/ha. Ta sistem šob je nemški JKI uvrstil na li-
sto šob, ki povzročajo manjše zanašanje škro-
piva oziroma drift. Izgube škropiva se lahko
zmanjšajo do 90 %. Za škropljenje se priporo-
ča optimalen tlak od 25 do 30 barov, ob
ustreznem ventilatorju imajo kapljice škropiva
relativno veliko hitrost in domet, dobro pa je
tudi prodiranje kapljic v krošnjo drevesa.

PRŠILNIKI S PRŠILNIM TOPOM
Ena izmed možnosti varstva orehov je upo-

raba pršilnikov s pršilnim topom. Izvedbe so
lahko nošene ali vlečene. Namenjeni so var-
stvu visokih sadnih ali parkovnih dreves, var-

stvu trte in trsnih cepljenk, uporabljajo pa se
tudi za varstvo v rastlinjakih. Lahko bi jih
uporabljali tudi za varstvo pred odraslim ko-
ruznim hroščem julija in avgusta v takrat že
visoki koruzi.

Taki pršilniki so opremljeni z ventilatorjem
radialne izvedbe. Za pogon ventilatorja je
pršilnik opremljen z multiplikatorjem, ki po-
veča število vrtljajev ventilatorja glede na
vrtljaje priključne gredi. Multiplikator ima
dve prestavni razmerji. Za te ventilatorje sta
značilna velika izstopna hitrost in tlak zraka.
Iz ventilatorja se nadaljuje cev, na koncu ka-
tere so že lahko nosilci s šobami. Bolj kom-
pleksne izvedbe pa imajo na koncu te osno-
vne cevi še pregibni gumijasti kotni element
in nato ponovno kovinsko cev z ustjem, na
katerem so nameščeni šobni venci. Na ustju
je lahko tudi manjša nastavljiva cev z nosilci
šob, ki omogoča škropljenje pod drugim ko-
tom. Bočni izpusti za zrak in škropivo pa so
lahko tudi že na glavni cevi.

Glede na opremljenost pršilnika so možne
različne variante gibanja celotnega topa, cevi
in samega ustja. Gre za prečno, vzdolžno in
vertikalno nastavitev teh sklopov glede na
smer vožnje traktorja. Nekatere od teh nasta-
vitev so lahko še ročne (v osnovni ponudbi).
V večini primerov pa se nastavitev nagiba to-
pa in smeri delovanja izvede s pomočjo hi-
dravličnih cilindrov in hidromotorjev. Glede
na veliko raznolikost možnih tehničnih reši-
tev mora kupec dobro premisliti, kakšne so
njegove potrebe ob škropljenju visokih dreves.

Proizvajalci ponujajo ventilatorje z razli-
čnim premerom rotorja. Radialni ventilator je
velik porabnik moči, zato mora biti nošen
pršilnik pripet na ustrezno močan in stabilen
traktor z dovolj dvižne sile za dviganje in no-
šenje polnega rezervoarja škropilne brozge,
še posebno, če imamo stroj z večjim volum-
nom rezervoarja (npr. s 1000-litrskim rezer-
voarjem. Ventilator pri velikih vrtljajih pov-
zroča visok hrup in zato proizvajalci predpi-
sujejo tudi uporabo glušnikov za ušesa.

Med proizvajalci pršilnikov s pršilnim to-

pom najdemo kar precej italijanskih proizva-
jalcev, ki proizvajajo pršilnike tako s pnev-
matsko kot s hidravlično dezintegracijo škro-
pilne tekočine. Tudi naša domača proizvajal-
ca Zupan d. o. o. in Agromehanika ponujata
tovrstne stroje. Seveda moramo tudi pri izbiri
teh strojev dobro poznati svoje potrebe in pa
potrebno tehnično opremljenost teh naprav.

PRŠILNIKI Z ELEKTROSTATIČNIM
NANAŠANJEM ŠKROPIVA

Tako navadni pršilniki z aksialnimi ventila-
torji kot pršilniki s pršilnim topom imajo lah-
ko za večjo učinkovitost nanašanja FFS vgra-
jen elektrostatični sistem. Ta omogoča naelek-
trenost kapljic škropiva, kar omogoča boljše
oprijemanje na rastlino, ki ima nasprotni pol.
Kapljice se tudi ne združujejo v večje kaplji-
ce. Pri nas ima domači proizvajalec Zupan
že vrsto let v proizvodnem programu elektro-
statične pršilnike.

MOTORNI NAHRBTNI PRŠILNIKI
Manjši pridelovalci orehov ali celo posa-

meznih dreves za varstvo pogosto uporabljajo
tudi motorne nahrbtne pršilnike. To so pnev-
matski pršilniki, pri katerih glavno delo opra-
vlja ventilator. Vgrajene imajo manjše radial-
ne ventilatorje, ki povzročajo zračni tok, ki
razprši škropivo v pršilni oblak in nosi kaplji-
ce na ciljno površino. Motorji so bencinski. 
Z ventilatorjem vred povzročajo velik hrup
[>98 dB(A)], tako da proizvajalci priporočajo
in predpisujejo uporabo glušnikov.

Radialni ventilator omogoča izstopno hi-
trost zračnega toka 50 do 90 m/s, pretok zra-
ka pa je med 400 do 800 m3/h. Tak pršilnik
ni opremljen s šobo, ampak se curek škropi-
va razprši v ustju pršilne cevi s pomočjo zra-
čnega toka, ki ga povzroča ventilator. Ustje
pršilne cevi je venturijeva cev, ki poveča uči-
nek razprševanja. Večina proizvajalcev takih
motornih pršilnikov ima v ponudbi tudi op-
cijsko črpalko, ki ne glede na položaj pršilne
cevi omogoča enak pretok škropiva. Tako je
ta zagotovljen tudi takrat, ko menjamo

Serija N pri nemškem proizvajalcu Wanner omogoča škropljenje dreves, visokih vse do 14
(20) m. Vir slike: Wanner.

Zupan d. o. o. iz Malečnika pri Mariboru že nekaj let ponuja pršilnik s pršilnim topom VP
TORNADO, ki ima možnost različnih nastavitev položaja pršilnega topa. Vir slike: Zupan.

Zupan VP 600 TORNADO ima domet škropi-
va 20 (23) metrov. Cev topa pa se s pomočjo
hidravlike nastavlja po višini in lahko vrti po
vertikalni osi za 360 stopinj. Vir slike: Zupan. Vlečena izvedba pršilnika s pršilnim topom.



Novosti podjetja Fendt

Sprednja kosilnica Slicer FQ
Kristijan Hrastar

�
Podjetje Fendt že dalj časa sledi za-
stavljenim ciljem, eden od njih je ce-
lovita ponudba (Full-Liner) kmetij-

skih strojev. Današnja vrhunska kmetijska
tehnika je tako sofisticirana, da trgovci po-
trebujejo stalno podporo proizvajalca, in to
je mogoče le, če se osredotočijo na eno bla-
govno znamko. Posebej bo to prišlo do izra-
za v prihodnosti, ko bodo stroji na kmetiji
povezani v sistem takega in drugačnega
elektronskega krmiljenja in upravljanja. Na
novinarski konferenci v Nemčiji so v začet-
ku julija predstavili novo sprednjo kosilnico
Slicer FQ.

Nova sprednja kosilnica Fendt Slicer FQ je
namenjena srednjim in večjim kmetijam, saj
v povezavi z bočnima kosilnicama ponuja ta-
ko imenovano kombinacijo »metuljček«. Delo-
vna širina kosilnice Slicer FQ znaša 3,10 ali
3,6 metrov in je na voljo kot samostojna ali z
gnetilnikom. Zahvaljujoč edinstvenem vpetju,
ki dopušča gibanje kosilnice 20 cm navzgor
ali navzdol na obeh straneh, se dobro prilega
valovitemu terenu. Poleg tega pa ima tudi sa-
mo vpetje možnost samodejnega prilagajanja
navzgor ali navzdol od -6 to +15 stopinj. Na
ta način je omogočen kakovosten odkos tudi
v težjih pridelovalnih pogojih.

Fendt je tako predlani razširil svojo ponud-
bo še na stroje za spravilo krme s travinja, in

sicer z nakupom programa Le-
ly. Tako ima Fendt po novem
v ponudbi različne stroje za
spravilo krme, kot so kosilni-
ce, obračalniki in zgrabljalniki,
silažne prikolice ter balirke, ki
so jih še nadgradili s Fendtovi-
mi novostmi, kot je na primer
bočna kosilnica Fendt Slicer z
delovnimi širinami od 2,5 do
9,3 metra. Sprednje kosilnice
Fendt Cutter so delovne širine
od 2,86 do 3,26 metra. Obra-
čalniki Fendt Twister imajo
delovno širino od 4,3 do 12,7
metra, zgrabljaniki Former pa
od 3,6 do 14 metrov delovne
širine. Balirke Fendt Rotana

imajo fiksno in variabilno ko-
moro, prve izdelujejo bale s
1,25 metra premera, druge pa
od 70 do 180 centimetrov pre-
mera. V ponudbi so še nakla-
dalne prikolice Fendt Tigo s
prostornino od 26 do 54 ku-
bičnih metrov.
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usmerjenost oziroma položaj škropilne cevi.
Je pa pretok odvisen od nastavitve dozirnega,
regulacijskega gumba – stikala. Na koncu
pršilne cevi imajo proizvajalci različne va-
riante ustnikov (mrežice), ki omogočajo npr.
širokokotni curek škropiva, deljen curek škro-
piva itd., nekateri imajo tudi posebne ustnike
za škropljenje visokih dreves. Storilnost – ka-
paciteta pretoka ventilatorja, izražena v m3/h,
je odvisna od števila vrtljajev motorja oziro-
ma od dodanega plina. Potrebna količina zra-
ka, ki ga povzroča ventilator, pa je odvisna
od vrste rastlin, njihovega razvojnega stadija,
olistanosti itd. Če imamo preveč zraka, lahko
pride do poškodb listov, ki pa so lahko po-
škropljeni samo na eni strani. Listje se mora
premikati. Ozaveščeni uporabniki uporabljajo
vodno občutljive lističe, da vidijo kakovost
nanosa. Priporoča se, da ima tak motorni na-
hrbtni pršilnik tudi blokado plina, s čimer
vzdržujemo enake pogoje škropljenja.

Med proizvajalci motornih nahrbtnih pršil-
nikov je prav gotovo najbolj znan nemški
Stihl. Martignani, italijanski proizvajalec na-
prav za varstvo rastlin, pa ima v ponudbi na-
hrbtni motorni pršilnik, ki deluje po principu
elektrostatike, kar naj bi prispevalo k bolj ka-
kovostnemu delu pršilnika.

Švicarski Birchmeier pa je letos predstavil
baterijski nahrbtni pršilnik z zračno podporo
AS 1200. V osnovi se uporablja njihova klasi-
čna baterijska nahrbtna škropilnica, poseb-

nost pa je sklop AS 1200. V tem sklopu je in-
tegriran električno gnan ventilator, ki povzro-
ča zračni tok. Na koncu škropilnega ustja se
nahaja antidriftna šoba. Intenzivnost delova-
nja ventilatorja se nastavlja stopenjsko, venti-
lator pa povzroča zračni tok, ki ga pri maksi-
malni hitrosti nese do 13 metrov daleč. Venti-
lator je tudi dokaj tih. Šobe so antidriftne. Iz-
biramo lahko med tremi velikostmi in barva-
mi. Pretok zraka je do 1200 m3/h, domet do
13 metrov, omogočenih je pet stopenj hitrosti
vetra, tlak škropljenja je do deset barov, bate-
rija pa zadošča do 3,5 ur delovanja, odvisno
od stopnje hitrosti vrtenja ventilatorja.

ZA KONEC
Pridelovalci orehov so pred težko odločitvi-

jo, kakšno napravo kupiti za varstvo orehov.
Predvsem cena ob tem ne bi smela igrati gla-
vne vloge, a ponavadi jo. Pri varstvu visokih
dreves bi uporabniki zaradi bujne vegetacije
morali še bolj opravljati tudi umerjanje – ka-
libracijo naprave – in zanašanje škropiva kar
se da zmanjšati, kajti vse te naprave zaradi
načina delovanja potencialno povzročajo veli-
ko zanašanje škropiva. Škropivo pa tudi sta-
ne, tako da ne smemo »špricati« malo mimo,
malo pa zraven. Škropivo, ki ne pristane na
ciljni površini, prav tako po nepotrebnem
obremenjuje okolje (ozračje, tla, podtalnico,
sosednje parcele, odprte vodotoke), pa tudi
samega uporabnika FFS.

Tifonejev pršilnik s pršilnim topom deluje tu-
di po principu elektrostatike.

Nahrbtni motorni pršilnik Stihl je pri nas
precej razširjen.

Švicarski Birchmeier ima baterijski nahrbtni pršilnik 
z dometom škropiva do 13 metrov.

Italijanski Martignani ponuja motorni nahrbtni pršilnik z
elektrostatiko.


