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Varnost

EasyFlow za ve~jo
varnost uporabnika FFS
Uporabnik fitofarmacevtskih sredstev
(FFS) mora biti pri svojem delu ~im
manj izpostavljen {kropivom.
Nepravilna uporaba FFS lahko {koduje
samemu uporabniku FFS, drugim
ljudem in okolju. V diplomi Zastrupitve
s pesticidi v Republiki Sloveniji v
obdobju 1999–2008 navajajo, da je
zaradi zastrupitev umrlo 59 ljudi (od
tega je bilo 66 % samomorov). Bilo je
tudi 316 bolni{ni~nih obravnav
zastrupitev in 728 ambulantnih
obravnav zastrupitev. Dr`avna
sekretarka na kmetijskem ministrstvu
mag. Tanja Strni{a je junija 2016 na
posvetu »Varnost pri delu na slovenskih
kmetijah« povedala, da imamo po
podatkih iz registra od 20 do 30
zastrupitev s FFS letno.

T

EasyFlow adapter, ki ga privijemo na posodo (kanister) s koncentriranim – nerazred~enim teko~im FFS.

veganje, da bo uporabnik FFS izpostavljen pesticidom, je zlasti veliko med samo pripravo {kropiva – {kropilne brozge. Tveganje za izpostavljenost {kropivom se pojavlja `e
pri odpiranju embala`e s koncentriranim oziroma nerazred~enim
FFS, prelivanju v {kropilnico ali v merilne vr~e, me{anju FFS z vodo,
spiranju (pranju) prazne embala`e, rokovanju s kontaminiranimi pokrov~ki od embala`e itd. Ob vsem teh aktivnostih pri pripravi {kropilne brozge lahko pride do nehotenega onesna`enja uporabnika in
(ali) okolja. Pri takem onesna`enju okolja s FFS pravimo, da je to to~kovno onesna`enje okolja.

Taka tveganja je potrebno zmanj{ati kolikor je to mogo~e. Ena izmed re{itev so razli~ne konstrukcijske izbolj{ave (dopolnitve) strojev
za nana{anje FFS. Razvoj gre v dve smeri. Prva je uporaba polnilnih
posod, druga pa je uporaba CTS sistemov. CTS pomeni »Closed
Transfer System« ali po doma~e zaprt sistem odvzema koncentriranega – nerazred~enega {kropiva iz originalne embala`e. Oba sistema
omogo~ata la`je rokovanje in polnjenje {kropilnice, zmanj{ajo se te`ave s pranjem embala`e, zmanj{a se tveganje za onesna`enje (kontaminiranje) uporabnika FFS, zmanj{a se nevarnost za razlitja (kon-

Na levi je adapter EasyFlow, ki je name{~en na {kropilnico
ali pr{ilnik. Na adpapterju je cevni nastavek za povezavo z
vodovodno cevjo. S to vodo se opere ali samo adapter, ki se
nahaja na posodi (ob delno izpraznjeni posodi), ali pa se
spere (o~isti) celotna posoda.

Rde~o ro~ico je potrebno izvle~i in nato zasukati, da se odpre ventil in teko~ina lahko ste~e iz posode v rezervoar {kropilnice (pr{ilnika).
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centriranega) FFS, izbolj{a se natan~nost polnjenja {kropilnice. Zmanj{a se tveganje za
onesna`enje podtalnice in povr{inskih voda,
zmanj{ajo se tudi te`ave s prazno embala`o.
Seveda moramo pri obeh sistemih upo{tevati navodila proizvajalca, sicer lahko pride ob
nepravilni uporabi tudi do onesna`enja.
CTS sistemi ne potrebujejo ve~ ro~nega
pretakanja (koncentriranih) FFS v {kropilnico. S tem se bistveno zmanj{a tveganja zaradi brizganja ali razlitja {kropiva. Nekaj CTS sistemov je `e na tr`i{~u ali pa se {e razvijajo.
Obstajajo sistemi, ki so kompatibilni s standardnimi embala`ami FFS, so pa tudi sistemi,
kjer morajo biti FFS dobavljeni v specialnih
embala`ah, ki omogo~ajo delovanje CTS sistema. CTS sistemi naj bi bili predpisani v Kaliforniji za dolo~eno kategorijo pesticidov.
Na tr`i{~u so tudi navadni sistemi za odvzem koncentriranega {kropiva iz originalne
embala`e. Ti sistemi niso zaprti sistemi.

Adapter za posodo ima tudi rezilo za
avtomatsko odstranitev za{~itne folije
na posodi. Odstranitev folije se dogaja
avtomatsko brez stika z uporabnikom
FFS
Eden izmed predstavnikov CTS sistema je
tudi EasyFlow, ki je rezultat skupnega razvoja podjetij BayerCropscience in Agrotop-a.
EasyFlow predstavlja sistem, ki omogo~a zaprt odvzem (koncentriranega) teko~ega fitofarmacevtskega sredstva iz manj{ih posod
(»kanistrov«). Gre za zaprt sitem pretakanja
(koncentriranega) fitofarmacevtskega sredstva brez kontaminacije uporabnika FFS in
okolja s FFS. EasyFlow sistem omogo~a tudi
~i{~enje (pranje) samega sistema. Sistem
EasyFlow je namenjen za odvzem FFS iz posod, ki imajo odprtino premera 63 mm in
prostornino 1, 5, 10 ali 15 litrov. Pri uporabi
tega sistema ne potrebujemo ve~ merilnega
vr~a (menzure).
Sistem EasyFlow je dobil priznanja na razli~nih sejmih. Tako so lani na Agritechnici v
Hannovru dobili srebrno medaljo, leta 2013
so dobili Bayer CropScience Award. Na sejmu EIMA v Bologni ta mesec so dobili priznanje za »tehni~no novost«.
Namestitev adapterja na {kropilnico ali pr-
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Povezava obeh adapterjev Easyflow-a je enostavna in hitra. Posoda s privitim
adapterjem se le potisne v odprt adapter name{~en na {kropilnici ali pr{ilniku.
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{ilnik je relativno enostavna. Z nakupom
EasyFlow-a dobimo tudi {ablono s pomo~jo
katere si zari{emo pozicijo adapterja. Nato se
napravi odprtina premera 95 do 97 mm. To
napravimo s kronsko `ago ali z vbodno `ago, kjer pa moramo {e prej izvrtati luknjo za
vstop lista `age. Robove odprtine je potrebno pobrusiti. Za pritrditev adapterja je potrebno zvrtati {e 6 lukenj premera 5,5 mm.
Znotraj rezervoarja je ob teh delih potrebno

EasyFlow sistem v delovanju, ko sta
oba adpaterja zdru`ena. To predstavlja
CTS sistem – zaprt sistem odvzema teko~ega koncentriranega FFS iz posode.
Na posodi je merilna skala, ki omogo~a
dolo~itev potrebne koli~ine FFS.
podstaviti posodo, v katero padajo opilki –
okru{ki zaradi rezanja in vrtanja. Tako potem
nimamo te`av pri filtriranju {kropiva. Namestitev adapterja mora biti na ravni povr{ini
oziroma je ta lahko nagnjena do 5 stopinj.
Prav tako pod predvideno pozicijo v rezervoarju ne sme biti ovir. Pri adapterju mora
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biti tudi dovolj prostora, da lahko nemoteno
priklopimo vodovodno cev. Za izravnavo
nagiba sta na voljo dve podlo`ni plo{~i, s katerima lahko izravnavamo nagib cisterne.
Tudi na notranjo stran pride poseben del
adapterja, v katerega se privijejo vijaki. ^e so
po namestitvi vijaki predolgi, jih je potrebno
skraj{ati. EasyFlow se lahko namesti na glavni rezervoar na {kropilnici ali pa tudi na polnilno posodo, ~e jo {kropilnica ima.
Uporaba EasyFlow-a je enostavna. Posodi
s (koncentriranim) {kropivom odvijemo pokrov~ek. ^e ima posoda {e folijo na odprtini,
te ni potrebno odstraniti. Na odprtino posode oziroma na navoje se potem privije EasyFlow adapter za posodo. Pri EasyFlow adapterju na {kropilnici ali pr{ilniku pa potegnemo ro~ico navzven in nato v smeri urinega
kazalca obrnemo, tako da je adapter popolnoma blokiran oziroma zaprt. Nato pritisnemo rde~o tipko (ro~ico) in odstranimo pokrov~ek adapterja. V odprtino na adapterju,
ki se nahaja na {kropilnici, vtaknemo posodo z adapterjem. Posodo je potrebno potisniti navzdol, da se adapter »usede« na svoje
mesto in prere`e (odstrani) za{~itno folijo na
posodi. Nato moramo izvle~i ro~ico in jo zavrteti v smeri urinega kazalca. S tem se odpira ventil in (koncentriran) FFS za~ne te~i iz
posode v rezervoar {kropilnice.
Pretok {kropiva, hitrej{e ali po~asnej{e
pretakanje, se nastavlja z vrtenjem ro~ice.
Posode imajo ob strani tudi merilno skalo,
tako da vemo koliko {kropiva smo izto~ili.
Ko smo odvzeli potrebno koli~ino (koncentriranega) FFS, ro~ico zavrtimo v levo (nasprotno od vrtenja ure). S tem zapremo pretok teko~ine.
Nato sledi ~i{~enje. Na adapter na {kropilnici pritrdimo vodovodno cev s hitro spojko.
V kolikor smo porabili iz posode le del FFS,
potem speremo le adapter na posodi. To napravimo tako, da pritisnemo na rde~i gumb

(ro~ico) in odpremo vodo za pribli`no 5 sekund. S tem speremo adapter na posodi. Nato je potrebno odstraniti posodo. Najprej se
prepri~amo, ~e je adapter na {kropilnici blokiran (zaprt). Nato pritisnemo ro~ico, povezava se sprosti in odstranimo posodo. Posodo z delno porabljenim FFS nato skladi{~imo
skupaj s privitim adapterjem. Ta ostane na posodi, dokler jo popolnoma ne izpraznimo.
V primeru, da posodo popolnoma izpraznimo sledi njeno pranje. Na EasyFlow moramo priklju~iti vodovodno cev. Sistem mora
biti odprt, odpreti moramo tudi vodo, ki pride preko posebne {obe v posodo in jo spira.
Pri tem je dobro, da posodo obra~amo, da so
sprani – o~i{~eni vsi koti. Nato sledi {e ~i{~enje adapterja na posodi (kot smo ga opisali
prej). Potem je potrebno {e lo~iti povezavo
tako, da posodo zavrtimo v desno. S tem se
adapter na posodi povrne v osnovni polo`aj
(se raztegne). Rezilo za folijo se premakne
navznoter v sam adapter. Nato pa se oba
adapterja lo~ita. Adapter iz posode se odvije
in je pripravljen za naslednjo uporabo.

Ob pripravi {kropilne brozge obstaja
tveganje, da se bo uporabnik FFS kontaminiral ali pa da bo pri{lo do to~kovnega onesna`enja okolja.
Sistem Easy Flow omogo~a doziranje koncentriranega FFS glede na potrebe. Za odvzem FFS ne potrebujemo dodatne ~rpalke,
ampak se FFS pretaka gravitacijsko in hitro.
Namestitev in delo z adapterjem je hitro in
enostavno. Podlo`ne plo{~e omogo~ajo namestitev tudi na nagnjenih stenah rezervoarja {kropilnice. V adaptru na posodi je integrirana {oba za pranje posode. Rezalnik folije
na pokrovu onemogo~a kontaminacijo uporabnika. Uporabljamo lahko ve~ adapterjev
za posode z enim adapterjem na {kropilnici.
Pretok {kropiva se nastavlja brezstopenjsko.
^istimo lahko adapterje na delno izpraznjeni
posodi. Operemo pa lahko tudi popolnoma
prazne posode. Ni ve~ kontaminacije in pranja merilnih vr~ev za {kropivo.
Agrotop ponuja EasyFlow posami~no,
lahko pa kupimo tudi Set 1 v katerem so trije adapterji za posode in en adapter za {kropilnico. V Setu 2 je 5 adapterjev za posode
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in eden za {kropilnico. Cena je od 190 EUR navzgor. EasyFlow prodajajo tudi na spletu (vsaj po Nem~iji).
EasyFlow so vklju~ili tudi v {tudije izpostavljenosti uporabnika
FFS. Za primerjavo je bil uporabnik FFS, ki je delal z rokavicami. Meritve izpostavljenosti so pokazale, da je bila pri uporabi CTS sistema
EasyFlow kar za 96 % manj{a onesna`enost uporabnika s FFS.
Ne glede na to, da uporaba EasyFlow-a predstavlja bistveno manj{e tveganje, da se bo uporabnik FFS kontaminiral, proizvajalci navajajo, da je tudi ob EasyFlow-u potrebno uporabljati osebno varovalno opremo kot so za{~itna o~ala, rokavice, za{~itna obleka itd.
Toma` Poje

www.kmeckiglas.com
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