PRILOGA 2 – Aplikacija FFS
FFS uporabimo šele takrat, ko drugi ukrepi za obvladovanje škodljivih organizmov ne zadoščajo. O
njihovi uporabi se odločimo na temelju pregleda posevka glede zdravstvenega stanja oz. navzočnosti
škodljivcev in upoštevanja pragov zatiranja, vremenskih razmer in/ali priporočil/opozoril
prognostične službe za varstvo rastlin. Uporabljamo lahko le dovoljena (registrirana) sredstva; kadar
je na voljo več primernih sredstev, izberemo tisto, ki je manj strupeno in ima manj negativnih vplivov
na okolje. Zagotovimo, da bo nanos škropiva enakomeren, v ustreznem (priporočenem) odmerku,
izveden s pravilno vzdrževano in kalibrirano škropilno opremo tako, da bo sredstvo doseglo
škodljivce oziroma učinkovito zavarovalo gojene rastline. Pazimo na zanašanje (drift), zmanjšamo ga
na minimum. Vodimo evidenco o rabi FFS, vključno z namenom (ciljni organizem), datumom in
krajem (ime in velikost njive, št. GERK-a) aplikacije FFS, vrsti FFS (aktivna snov in komercialno ime
pripravka), uporabljeni formulaciji FFS in vremenskih razmerah v času uporabe FFS.
Za nananašanje FFS uporabljamo le naprave (škropilnice), ki imajo potrdilo o rednem pregledu in
znak o rednem pregledu, ki ga prejmejo le naprave, ki delujejo pravilno.
Proizvajalci novih škropilnic s CE znakom in ES-izjavo o skladnosti strojev glede na Pravilnik o
varnosti strojev zagotavljajo, da nove škropilnice izpolnjujejo predpisane pogoje, ki zagotavljajo
varno delo in varujejo okolje, ter pravilno in tehnično ustrezno nanašanje FFS na tretirane površine.
Škropilnice morajo biti na predpisan način redno pregledane vsake tri leta, razen novih naprav, ki se
prvič pregledajo po petih letih od datuma nakupa.
Pred začetkom škropilne sezone je potrebno na škropilnicah:
1. Namestiti odstranjene dele (manometer, šobe, elektronsko opremo itd.)
2. Pregledati cevi za škropivo in hidravlično napeljavo
3. Pregledati stanje osnovnih sestavnih delov škropilnice
4. Namazati mazalna mesta na škropilnici in kardanski gredi
5. Pregled črpalke na škropilnici
6. Pregled filtrov in šob
7. Pregled delovanja senzorja tlaka in ali pretoka, senzorja vozne hitrosti, regulatorjev tlaka
8. Preveriti točnost delovanja (umerjanje škropilnice)
9. Izbrati ustrezen traktor za delo s škropilnico oziroma mu po potrebi namestiti specialne ožje pnevmatike
10. Preveriti hitrost vožnje traktorja
Navodila za uporabo škropilnice morajo vsebovati potrebne podatke in nasvete glede opreme
škropilnice, nastavitve škropilnice, priprave na delo, izvajanje škropljenja, vzdrževanje, čiščenje in
preverjanje funkcionalnosti. Uporabnik FFS mora upoštevati nasvete za izbor šob, delovnega tlaka,
vozne hitrosti in kontrole natančnosti nanosa FFS.
Med škropilno sezono preverjamo pretok na posamezni šobi (ali na več šobah), vodotesnost spojev
na napeljavi. Če spreminjajmo bistvene parametre škropljenja kot je vozna hitrost, tlak in pretok ali
če zamenjamo šobe potem je ponovno potrebno preveriti dejansko hitrost vožnje, pretok na
posamezni šobi (ali na več šobah).
Med nanašanjem FFS je potrebno zmanjšati na minimum zanašanje škropiva (drift). Zanašanje
škropiva predstavljajo izgubljene kapljice škropiva, ki so bile na poti od škropilnice do ciljne površine
zanesene stran. Na zanašanje škropiva vplivajo tudi vremenske razmere (veter, temperatura,
konvekcija zraka, izhlapevanje kapljic). Preden gremo škropit moramo preveriti vremenske razmere.
Še bolje je, če ima uporabnik FFS merilnik vetra, merilnik zračne vlage in temperature. Z njimi

ugotavlja parametre, ki so odločilni za pravilno rabo FFS.

Na izgubo škropiva vpliva tudi nepokritost ciljne površine (razvojna faza rastlin). Na zanašanje
škropiva pa vplivamo tudi z napravami za nanašanje FFS oziroma delovnimi parametri kot je vozna
hitrost, delovni tlak škropljenja in struktura kapljic. Priporoča se uporaba šob, ki povzročajo manjše
zanašanje škropiva (antididriftne šobe – šobe s podporo zraka). Na splošno se priporoča uporaba
šob, ki imajo priznano več kot 50 % stopnjo redukcije zanašanja. Seznami teh šob so dostopni v
Julius Kühn-Institut (JKI) v Nemčiji oziroma na
http://www.jki.bund.de/no_cache/de/startseite/institute/anwendungstechnik/beschreibendeliste/abdriftmindernde-pflanzenschutzgeraete.html ali pri proizvajalcih šob.
Med škropljenjem je potrebno upoštevati varnostne pasove v katerih je prepovedana uporab FFS.
Pri zadnji polnitvi rezervoarja s škropivom moramo oceniti potrebno količino škropiva, da nimamo
ostankov. Po škropljenju je potrebno izvesti čiščenje škropilnice.

