
Tudi vinogradniki želijo (ali pa 
morajo) povečati površinsko storil-
nost pri varstvu svoje vinske trte. 

Razlogov za to je več, od večanja vinogra-
dov, pravočasnega in pravilnega varstva 
vinske trte, pomanjkanja delovne sile, do 
prihranka časa, ki ga vinogradnik lahko 
porabi za kakšne druge aktivnosti (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 klasičnega aksialne-
ga pršilnika v vsaki drugi vrsti je kakovost 
nanosa škropiva v drugi vrsti bistveno slabša 
kot v prvi vrsti. Večvrstni pršilniki

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-
jevalnikov zraka (cevnih usmerjevalnikov 
– škropilnega ogrodja). Škropivo se lahko 
nanaša samo na eno stran vinske trte (vrste) 
ali pa na obe strani trte (vrste). Škropljenje 
več vrst vinograda omogočajo tudi recikla-
žne (tunelske) večvrstne izvedbe pršilnikov.

Večvrstne naprave temeljijo na radialnih 
ventilatorjih. Z ventilatorjem povzročeni 
zračni tok se vodi preko gibljivih in fiksnih 
cevi do zunanjega škropilnega ogrodja 
(usmerjevalnikov zračnega toka), kjer zrak 
izstopa skozi izstopna ustja in nato pone-
se škropivo do ciljne površine. Škropilno 
ogrodje mora biti lažje konstrukcije, šte-
vilo vrst, ki jih škropimo, pa je lahko tudi 
pri traktorskih pršilnikih do šest, pri samo-
voznih 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 
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 večvrstne pršilnike tudi z aksialni-
mi ventilatorji. Obstajajo tudi izvedbe večvr-
stnih pršilnikov s tangencialnimi ventilatorji 
(npr. nemški 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 veča nevarnost za drift – zanašanje 
škropiva. Hidravlično razprševanje pa je z 
uporabo ustreznih šob. 

Za uporabo večvrstnih pršilnikov moramo 
imeti ustrezne razmere v vinogradu in dovolj 
prostora za obračanje takih strojev. Za večjo 

Varstvo vinske trte na terasah

Pršilnik s štirimi usmerjevalniki zraka

Pogled od zadaj na pršilnik Friuli Sprayers Compact 100 T4 s štirimi usmerjevalniki 
zračnega toka za škropljenje 4 sten vinske trte.

Pripravljeno škropivo lahko iz vedra 
prečrpamo direktno v pršilnik s 
pomočjo posebne cevi za prečrpavanja. 
Tako zmanjšamo tveganje za razlitje 
škropiva ob prelivanju iz vedra v 
rezervoar pršilnika. Manjša je tudi 
fizična obremenitev pripravljavca 
škropiva, ker mu ni treba dvigati težkih 
veder.

Pršilnik ima radialni ventilator velikosti 
470 x 2 mm. Ventilator proizvaja 20000 
m3/h zračnega toka. Tak ventilator je 
kar velik porabnik moči.
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stabilnost in mirno vožnjo pršilnika pa pri-
poročamo še tandem podvozje na pršilniku.

V Sloveniji prevladujejo navadni aksialni 
pršilniki – pršilniki z aksialnim ventilator-
jem. Pojavljajo pa se tudi posebne izvedbe, 
tako da imamo že nekaj pršilnikov z reci-
klažnim sistemom (tunelski pršilniki). Tudi 
ti so lahko večvrstni. Tu pa tam lahko vidi-
mo tudi pršilnike z radialnim ventilatorjem. 
Imamo tudi nekaj pršilnikov s pršilnim 
topom za nanašanje FFS na visoka drevesa, 

rastlinjake itd. Tudi ti imajo vgrajene radial-
ne ventilatorje. 

Na predstavitvah vinogradniške meha-
nizacije v tujini, predvsem Italiji, pa med 
napravami za nanašanje škropiva v vino-
gradih prevladujejo večvrstne naprave. Med 
proizvajalce večvrstnih pršilnikov spadajo 
Martignani, Cima, Europiave, Florida, Ideal, 
Nobili, Projet, Ricosma, VMA, Berthoud, 
Friuli Sprayers itd. Italijani imajo kar precej 
proizvajalcev, ki imajo tudi zelo raznolike 

konstrukcijske rešitve za večvrstno škroplje-
nje vinske trte.

Površine vinogradov na terasah
Vinograde na nagnjenih površinah imamo 

lahko zasajene vertikalno, na terasah in po 
plastnicah. Pri vertikalnih vinogradih so trte 
posajene v vrstah vertikalno oziroma nav-
pično v smeri nagiba. Terase z vinsko trto 
urejamo že na nagibih pobočij, večjih od 10 
(15) odstotkov. Terase so značilne predvsem 
za nagnjene terene na Primorskem. Vinsko 
trto po plastnicah sadimo na nagnjenih 
površinah do 15 odstotkov nagiba. 

Terase delamo zaradi nagiba zemljišč, z 
njimi pa preprečujemo erozijo in plazenje 
tal. Na ravnih ploskvah se zadrži več vode, 
trta je dobro osvetljena in zračna. Trto lahko 
strojno sadimo in obdelujemo z navadnimi 
vinogradniškimi priključki in traktorji.

Statistični urad Republike Slovenije v 
Popisu vinogradov, Slovenija, 2020, navaja, 
da so bili skoraj vsi vinogradi zasajeni na 
nagnjenem terenu (na nagibu). Prevladuje 
vertikalna zasaditev vinograda pred terasa-
sto. Kjer je bila strmina prevelika, pa so bili 
zasajeni v terasah. Terasna ureditev vino-
gradov omogoča pridelavo grozdja tudi na 
površinah, kjer je naklon večji od 60 odstot-
kov.

Problematika škropljenja v terasah
Terase so lahko enovrstne, dvovrstne ali 

večvrstne. Enovrstne terase so primerne za 
nagibe nad 40 odstotkov. Večvrstne terase 
za trte so primerne za zemljišča z manjšimi 

Spodnja usmerjevalnika zračnega toka. 
Vsak ima po štiri šobe, ki škropijo trto 
levo in desno od pršilnika.

Dobro vidni pokazatelji nagnjenosti 
zgornjih usmerjevalnikov zračnega 
toka

Zgornji usmerjevalnik zračnega toka s 
štirimi šobami. Naklon usmerjevalnika 
se nastavlja s pomočjo hidravličnega 
cilindra iz kabine traktorja. Za še 
dodatno spremembo možnega nagiba 
usmerjevalnika lahko poskrbimo, da 
hidravlični cilinder vpnemo v drugo 
izvrtino.

Zgornja usmerjevalnika zračnega toka se nastavi glede na konkretne potrebe 
škropljena v tisti vrsti. Usmerjevalnik na desni strani že škropi zunanjo steno robne 
vrste na zgornji terasi. 

Površina vinogradov in naklon zemljišča pred terasiranjem. Podatki so za leto 2020 
za celo Slovenjo in Primorje. Vir podatkov: SURS.

Površina (ha)
nad 15% do 30% nad 30% do 45% nad 45% do 60% nad 60% Skupaj

SLOVENIJA 2713,3 1375,9 198,4 6,7 4294,3
Primorje 2088,7 586,4 18,5 - 2693,6
Primorje - Slovenska Istra 242,1 z z - 242,1
Primorje - Goriška Brda (Brda) 997,2 323,2 10,8 - 1331,2
Primorje - Kras 25,1 5,7 - - 30,8
Primorje - Vipavska dolina (Vipava) 824,3 z z - 824,3
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nagibi oziroma za tiste dele vinogradov, ki 
so manj strmi. Pomanjkljivost teras je vzdr-
ževanje brežin in oskrbovanje vinske trte. 
Varstvo vinske trte je najbolj pereča pro-
blematika. Pri varstvu prihaja do tako ime-
novanega enostranskega škropljenja, kar je 
težava pri eno- in dvovrstnih terasah ter pri 
robnih vrstah vinske trte v večvrstnih tera-
sah. Vinogradniki to v večini primerov rešu-
jejo tako, da enostransko škropljenje pono-
vijo še v drugo smer (ista stena vinske trte 
je poškropljena dvakrat), ali pa zmanjšajo 
vozno hitrost in bolj intenzivno poškropijo 
vinsko trto z enim prehodom. Teoretično bi 
lahko v teh dveh primerih prišlo do lokal-
nega predoziranja škropiva. V praksi pa se 
to ne opaža. Ob ponovnem enostranskem 
škropljenju nekateri svetujejo, da je potreb-
no malo zmanjšati vrtljaje priključne gredi 
in tlak škropljenja. Nekateri uporabljajo za 
škropljenje zunanje vrste na zgornji terasi 
tudi posebno šobo za škropljenje višjih (viso-
kih) dreves (šoba za višji domet). Vendar je 
pri tem težko uskladiti zračni tok za šobe, ki 
škropijo normalno steno, in potreben zrač-
ni tok za trto na zgornji terasi. Za škroplje-
nje teh zunanjih sten se lahko uporabi tudi 
motorni nahrbtni pršilnik (Stihl-arca je naj-
bolj poznana), vendar je delo z njim zamu-
dno in utrujajoče. Prav tako lahko zunanjo 
vrsto škropimo s šobo na škropilni palici, ki 
je nameščena na dolgi odvijajoči cevi. Tudi 
tu je delo utrujajoče, vprašljiv pa je tudi 
nanos škropiva brez podpore zraka. Skratka, 
robne vrste na terasah so lahko dokaj proble-
matične za varstvo vinske trte.

Agricolmeccanica Srl – Friuli 
Sprayers

Italijansko podjetje Agricolmeccanica Srl 
je leta 1960 ustanovil Giuseppe Tosoratti. 
Poznano je po svoji blagovni znamki Friuli 
Sprayers. So specializirani za načrtovanje in 

proizvodnjo pršilnikov in imajo v proizvo-
dnem programu več kot 120 modelov (raz-
ličic).

Podjetje Agricolmeccanica Srl je že od 
nekdaj usmerjeno v raziskave in razvoj 
inovativnih tehnologij. Sodeluje s priznani-
mi univerzami in inštituti. Ta sodelovanja 
so omogočila podjetju, da izstopa v svo-
jih ključnih ciljih: izboljšanje varnosti pri 
delu, spoštovanje okolja, osvojitev številnih 
nagrad in pridobitev pomembnih certifi-
katov, priznanih v Italiji in tujini. Skoraj 
vsi pršilniki Friuli Sprayers so zdaj certifi-
cirani pri italijanski Enami. Te italijanske 
teste priznavajo tudi v nekaterih evropskih 
državah: Španiji, Avstriji, Nemčiji, Franciji, 
Madžarski, Poljski. 

V proizvodnem programu imajo recikla-
žne tunelske izvedbe pršilnikov, aksialne 
pršilnike, radialne pršilnike za večvrstno 
škropljenje s pnevmatskim ali hidravličnim 
razprševanjem škropiva in žvepljalnike. V 
tem prispevku bomo prikazali pršilnik, ki 
se sicer uporablja za večvrstno škropljenje 
vinske trte, je pa uporaben tudi za škroplje-
nje robnih vrst na terasah, tako da so tudi te 
vrste poškropljene z obeh strani.

Pršilnik Friuli Sprayers Compact 
1000 T4

Pršilnik Friuli Sprayers Compact 1000 
T4 je proizvod italijanskega podjetja 
Agricolmeccanica Srl. Ta pršilnik spada v 

serijo Compact T4, kjer imamo štiri vlečene 
modele z velikostjo rezervoarjev 1000, 1500, 
2000 ali 3000 litrov. Compact 1000 T4 ima 
1090 litrov prostornine (nekoliko več od 
nazivnega volumna). Ima tudi rezervoar za 
pranje notranjosti glavnega rezervoarja, cevi 
za škropivo in šob in 15-litrski rezervoar za 
pranje rok. Manjša rezervoarja sta integri-
rana v glavni rezervoar. Ta pa je nameščen 
na enoosnem podvozju. Na pršilniku so bile 
pnevmatike Eurogrip TVS 13.0/55-16. Na 
voljo so tudi pnevmatike drugih dimenzij. 
Kolotek je nastavljiv. Pri modelu Compact 
1000 T4 znaša lahko od 1100 mm do 1400 
mm. Kolotek se nastavlja s razširitvijo (zoži-
tvijo) osi na pršilniku. Seveda moramo raz-
širiti os enako na obeh straneh pršilnika. 
Vlečno oje je pregibne izvedbe, kar omogoča 
manjši radij obračanja pršilnika in sledenje 
traktorskim kolesom. 

Compact 1000 T4 ima vgrajeno visokotlač-
no membransko črpalko Comet IDS 1501, ki 
ima pri 20 barih 147 l/min pretoka. Pršilnik 
ima trojno filtriranje, in sicer preko naliv-
nega sita, sesalnega filtra in tlačnega filtra. 
Preizkušan pršilnik je imel vgrajene dvojne 
nosilce šob z Albuz ATI šobami.

Na pršilnik Compact 1000 T4 je vgrajen 
radialni ventilator 470 x 2 mm. Ventilator 
ima 20000 m3/h pretoka zraka. Radialni ven-
tilatorji so načeloma dokaj veliki porabniki 
moči za pogon. Proizvajalec navaja, da je 
potrebna moč za pogon 60 KM. Pri nazivnih 
vrtljajih priključne gredi traktorja ventilator 
povzroča relativno velik ropot (hrup).

Posebnost Compact T4 pršilnikov je kon-
strukcija usmerjevalnikov zračnega toka, ki 
ga povzroča ventilator. Ta pršilnik spada v 
tako imenovano skupino pršilnikov, ki ima 
več usmerjevalnikov zračnega toka. Ima 
namreč štiri usmerjevalnike. Dva sta spodaj 
in dva sta na vrhu stolpa. Na ustju usmer-
jevalnikov so po štiri dvojne šobe. Se pravi, 
da ima pršilnik skupaj 16 šob (32, če računa-
mo, da so dvojni nosilci šob). Spodnja fiksna 
usmerjevalnika in šobe škropijo steno trte 
levo in desno od pršilnika. Zgornja usmer-
jevalnika pa sta na nameščena na vrhu »stol-
pa« – teleskopske cevi, skozi katero prihaja 
zračni tok, ki ga povzroča radialni ventila-
tor. Zgornja usmerjevalnika sta gibljiva. S 
hidravličnim cilindrom se iz kabine trak-
torja nastavlja njihov kot delovanja. Zgornja 
gibljiva usmerjevalnika zračnega toka in 
šobe škropijo od zgoraj navzdol steno trte v 
naslednjih vrstah levo in desno od pršilnika 
(druga vrsta levo in druga vrsta desno). Ob 
obračanju pršilnika spustimo eno vrsto in 
gremo v drugo vrsto ter škropimo nove vrste 
na eno stran, na drugo stran pa poškropimo 

Nalivno sito opravlja svojo funkcijo. Ne 
spusti skozi večje neraztopljene delce 
fitofarmacevtskega sredstva.

Daljinske komande omogočajo zagon 
pršilnika, aktiviranje škropljenja ali 
zaustavitev škropljenja, odpiranje ali 
zapiranje posameznih usmerjevalnikov 
zraka s šobami, nastavitev tlaka.
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še drugo stran na dveh vrstah trte (tako, da 
je trta obojestransko poškropljena). In tako 
naprej. Tako je, ko so vse škropljene vrste v 
isti ravnini (normalno škropljenje). 

Konstrukcija usmerjevalnikov zračnega 
toka omogoča tudi škropljenje zunanjih 
sten vinske trte na robnih vrstah v terasah. 
Zgornja usmerjevalnika zračnega toka sta 
lahko namreč usmerjena tako navzdol kot 
tudi navzgor. Ko smo s pršilnikom v zadnji 
vrsti na spodnji terasi, lahko zgornji usmer-
jevalnik usmerimo navzgor in škropimo 
zunanjo steno prve vrste trte v zgornji terasi. 
Ko pa smo s pršilnikom v prvi vrsti zgornje 
terase, s spodnjim usmerjevalnikom škro-
pimo notranjo steno prve vrste v tej terasi. 
Tako je tudi ta robna vrsta obojestransko 
poškropljena. Z zgornjim usmerjevalnikom 
škropimo zunanjo steno zadnje vrste v spo-
dnji terasi. Tako je tudi ta robna vrsta v spo-
dnji terasi obojestransko poškropljena. 

Pršilnik upravljamo preko ročnih venti-
lov in s pomočjo daljinskih komand (elek-
tričnega upravljalnega modula). V kabino 
traktorja se namesti daljinske komande. To 
je električni upravljalni modul (omarica), ki 
omogoča nastavitev delovnega tlaka škro-
pljenja, aktiviranje škropljenja ali zaustavitev 
škropljenja, odpiranje ali zapiranje posame-
znih sekcij (usmerjeval). 

Pršilnik je opremljen s tremi hidravlični-
mi cilindri. Eden je za dviganje in spušča-
nje teleskopskega stolpa (teleskopske cevi) 
z možnostjo dviga za 60 cm, druga dva 
cilindra pa sta za spreminjanje nagiba zgor-
njih usmerjevalnikov zraka. Za te hidravlič-
ne cilindre potrebujemo na traktorju šest 
hidravličnih izhodov za zunanje hidravlične 
porabnike.

Mnenje našega uporabnika 
Compact 1000 T4 uporablja pri vinogra-

dniku, ki ima 82 hektarov površine posajene 
z vinsko trto. Za vleko in pogon pršilnika 
uporablja traktor New Holland T 4.100 F 
nazivne moči 73 kW (99 KM) po standar-
du ECE R 120. Škropi s hitrostjo 7 km/h. 
Vrtljaji traktorskega motorja so okrog 1500 
vrt./min, priključna gred pa se vrti s 520 vrt./
min. Škropilni odmerek je nastavljen na 300 
l/ha pri 10 barih. Za tak pršilnik se je vino-
gradnik odločil, ker imajo veliko površin 
in zato potrebujejo zelo storilne pršilnike, 
da trto poškropijo v optimalnih terminih. 
Zmanjšali so porabo delovnega časa in pora-
bo goriva. Gibljivi zgornji usmerjevalniki 
zraka s šobami omogočajo tudi obojestran-
sko škropljenje robnih vrst na terasah, tako 
da je trta popolno in pravilno zaščitena. 
Radialni ventilator v drugi prestavi in polnih 

obratih potrebuje kar precej moči (še zlasti 
zagonske moči). Zaradi visokega stolpa in 
zgornjih usmerjevalnikov ter pljuskajočega 
škropiva v rezervoarju mora biti traktorist 
na obračališčih na terasah malo bolj pozo-
ren. Zato na terenih, kjer so obračališča bolj 
strma, prakticirajo tudi škropljenje z manjšo 
zalogo škropiva v rezervoarju. Vinogradniku 
tak pršilnik omogoča veliko storilnost, na 
terasah pa še obojestransko škropljenje sicer 
problematičnih robnih vrst trte.

Zaključek
Profesionalno vinogradništvo stremi k 

večji storilnosti in boljši kakovosti škroplje-
nja – varstva vinske trte. Ročnega dela, ki je 
najdražje, pa se tudi izogibamo. Zato mora-
mo imeti stroje, ki varstvo ustrezno opravijo. 

S pršilnikom Friuli Sprayers Compact 1000 
T4 naenkrat škropimo enostransko štiri 
stene vinske trte. Za obojestransko škroplje-
nje moramo iti s traktorjem in pršilnikom 
v vsako drugo vrsto. Vinograd poškropimo 
hitreje, porabimo manj goriva, manj je emi-
sij izpušnih plinov. Poveča se površinska 
storilnost, stroški za varstvo vinograda pa 
se zmanjšajo. Konstrukcija Compacta 1000 
T4 oziroma konstrukcija zgornjih usmerni-
kov zračnega toka omogoča tudi škropljenje 
zunanjih sten na robnih vrstah v terasah. 
Skratka, problematiko škropljenja zunanjih 
sten robnih vrst na terasah s tem pršilnikom 
zadovoljivo rešujemo. Škropljenje je hitro in 
dovolj kakovostno. 

Tomaž Poje in Kristijan Simčič

Škropljenje na terasi z dvema vrstama trte. Spodnja usmerjevalnika škropita 
notranji steni trte levo in desno od pršilnika, zgornja usmerjevalnika pa škropita 
zunanjo steno trte na zgornji in spodnji terasi. 

KRANJ (04) 237 13 43 • MARIBOR (02) 331 89 80 • MURSKA SOBOTA (02) 531 18 03 • BREŽICE (07) 499 34 85
www.agromehanika.si

Vrhunski priključki 

Diskaste brane, kultivatorji, riperji, plugi, valji
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