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Varstvo rastlin

Pregledi škropilnic in pršilnikov
Tomaž Poje
V Sloveniji imamo že vrsto let uvedeno testiranje
naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev glede njihovega pravilnega delovanja. Za celoten sistem
nadzora nad napravami skrbi Uprava Republike Slovenije za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Sedaj imamo
osem pooblaščenih preglednikov naprav (med njimi sta obe
kmetijski fakulteti in srednje biotehniške šole ter Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije).

■

NOVI PREDPISI
Junija letos je bil v Uradnem listu RS objavljen »Pravilnik o
zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih
pregledov«. Stari pravilnik iz leta 2013 se še uporablja do konca
letošnjega leta. Novi pa se začne uporabljati 1. januarja 2020 in
upošteva ustrezne evropske direktive, uredbe in standarde.
Kot že sam naslov pravilnika pove, ta pravilnik določa zahteve glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev. Določa tudi podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pregledniki naprav ter način izvajanja pregledov
naprav.
Naprave in vsi njeni sestavni deli morajo delovati brezhibno
in se morajo uporabljati v skladu z navodili proizvajalca, tako
da se pri nanosu fitofarmacevtskih sredstev zagotovi enakomerna porazdelitev škropilne brozge na ciljno površino. Vsi sestavni deli naprav morajo izpolnjevati zahteve, navedene v predpisih, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke
ugotavljanja skladnosti, ter splošne zahteve, ki so opredeljene v
standardih SIST EN ISO 16122 - 1 do 4 iz leta 2015.
Ta pravilnik določa tudi posebne zahteve za:
• naprave za kemično obdelavo semenskega materiala,
• naprave za zamegljevanje,
• vlagalce granulata,
• naprave za zatiranje rastja na železniških progah (škropilni
vlaki, dvopotna vozila).

Graf 1: Pršilniki in škropilnice, pregledani v letu 2019 (do 23.
julija 2019) glede na leto proizvodnje

Graf 2: Delež najbolj zastopanih proizvajalcev novih škropilnic in pršilnikov z letom proizvodnje 2019 in vpisom v register
naprav v letošnjem letu

Grafični prikaz rezultatov meritev prečnega nanosa na škropilnici. Meritev količine tekočine je opravljena na vsakih deset
centimetrov glede na delovno širino škropilnice. Vodoravna črta pri 100 % kaže skupno povprečno vrednost za vse šobe. Količina tekočine, zbrane na vsakem žlebu na merilni mizi, ne sme odstopati več kot ± 20 % od skupne povprečne vrednosti za vse
šobe. Na levem grafu je koeficient variacije 42,42 % (neprimerna prečna porazdelitev), na desnem grafu pa 7,36 % (ustrezna
prečna porazdelitev). Vse to je del rezultatov, ki jih dobi lastnik naprave pri pregledniku Biotehniške šole Rakičan.

Veliko škropilnic ali pršilnikov bi bilo lahko pri pregledu zavrnjenih, saj mora biti kardanska gred nepoškodovana,
ustrezno vzdrževana in z vsemi varovalnimi sklopi (verižice,
zaščitne cevi itd.).

Meritve pretoka črpalke z ustreznim merilnikom. Črpalka
mora zagotavljati najmanj 90 % nazivnega pretoka, ki jo je
določil proizvajalec.

Meritve tlaka v vetrniku (zračni komori) za dušenje nihanj
tlaka. Zračni tlak v komori mora biti enak tistemu, ki ga priporoča proizvajalec naprave ali med 30 do 70 % delovnega
tlaka za šobe, nameščene na napravi.

Vse naprave morajo izpolnjevati varnostne zahteve v skladu
s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Naprava mora biti
pred vsako uporabo redno umerjena in tehnično preverjena,
tudi v skladu z informacijami in navodili, ki jih je imetnik naprave prejel na usposabljanju za ravnanje s FFS.
Pravilnik določa pogoje, ki jih mora preglednik zagotavljati
glede preizkuševalnega prostora in potrebne merilne opreme.
Ena izmed bistvenih novosti tega novega pravilnika je, da se
bo pregled naprav izvedel v dveh delih, in sicer bomo od 1. 1.
2020 naprej ločili:
• predhodni pregled in
• pregled naprave z meritvami.

Predhodni pregled naprav se izvede v skladu s standardom
SIST EN ISO 16122 - 1. Pregled naprav z meritvami se izvede
v skladu s petim poglavjem standardov SIST EN ISO 16122 2 do 4. Pregled naprav z meritvami za naprave za kemično obdelavo semenskega materiala, naprave za zamegljevanje, vlagalce granulata in naprave za zatiranje rastja na železniških progah se izvede v skladu Prilogo 1 novega pravilnika.
Lastnik ali uporabnik naprave mora na redni pregled pripeljati očiščeno (zunanji in notranji del) in povsem delujočo napravo s pripadajočo opremo, brez vidnih znakov napak. Rezervoar naprave mora biti napolnjen s čisto vodo
do polovice celotnega volumna rezervoarja, kar omogoča
pregled, preizkus delovanja naprave in izvajanje meritev.
Preglednik naprav lahko zavrne pregled neustrezno pripravljene naprave.
Lastnik nove naprave pred prvo uporabo naprave oziroma
najpozneje v šestih mesecih od nakupa pri pregledniku poda
predlog za pridobitev znaka o rednem pregledu ter potrdila o
pravilnem delovanju naprave in predloži dokazilo o nakupu
naprave ter listine s tehničnimi podatki, iz katerih je razvidno,
da je izdelovalec naprave zagotovil tehnično ustreznost naprave v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugotavljanja skladnosti.
Novost je tudi, da bo lastnik v okviru potrdila o pravilnem
delovanju naprave po opravljenem pregledu naprave dobil tudi rezultate meritev. Nekateri pregledniki, ki imajo npr. elektronske naprave za merjenje prečne distribucije škropiva, so
rezultate meritev tudi že sedaj takoj natisnili in jih dali lastniku naprave. Nekateri pregledniki, ki imajo manj sofisticirane merilne naprave, pa jih bodo morali dokupiti. Rezultat
meritev pa lastniku grafično in tabelarično pove, v kakšnem
stanju je njegova naprava.
Prihodnje leto bodo nove tudi cene pregledov, ki jih mora
plačati lastnik naprave. Pravilnik sicer določa maksimalne cene
(vendar je malo verjetno, da bodo pregledniki računali manj).
Vpis nove naprave v evidenco pregledanih naprav ne sme presegati 12,30 evra brez DDV. Cena pregledov naprav (vključena

sta predhodni pregled in pregled naprave z meritvami) je odvisna od velikosti naprave in ne sme presegati:
• pregled škropilnice širine do 10 m 33,61 evra brez DDV;
• pregled škropilnice širine več kot 10 m do 15 m 42,21 evra
brez DDV;
• pregled škropilnice širine več kot 15 m 50,82 evra brez DDV;
• pregled pršilnika do vključno z 10 šobami 42,21 evra brez
DDV;
• pregled pršilnika z več kot 10 šobami 50,82 evra brez DDV.
Tudi druge vrste naprav imajo svoje cenike.

Meritve prečne porazdelitve škropilne brozge z elektronsko
merilno mizo z žlebovi Herbst Sprayer test 1000. Rezultati meritev se istočasno prenesejo na računalnik in preglednik lastniku takoj natisne graf z rezultati testiranja. Zaradi ustrezne širine se z njo lahko meri tudi šobe z dvojnim curkom. Enakomernost prečne porazdelitve se oceni na osnovi koeficienta variabilnosti (koeficienta variacije), ki ne sme presegati 10 %. Z
menzuro pa se meri pretok posamezne šobe.

Zamašeni filtri ne omogočajo pravilnega delovanja šob
(škropilnice)

ANALIZA LETOŠNJIH PREGLEDOV NAPRAV
Podatki o pregledanih napravah se zbirajo v bazi Uprave RS
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Javno dostopni
so podatki o aktivnih napravah z veljavnim potrdilom o pregledu po posameznih letih. V letošnjem letu je bilo do 23. julija
2019 pregledanih 5046 škropilnic, 2167 pršilnikov, vlagalec granulatov in naprava za kemično obdelavo semenskega materiala. V grafu 1 so predstavljeni pršilniki in škropilnice glede na
leto proizvodnje. Generalno lahko rečemo, da so naprave stare
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Nečistoče v cevi pred samo šobo so vzrok za nepravilno delovanje škropilnice.
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Meritve hitrosti zračnega toka, ki ga ustvarja ventilator pri
pršilniku.

Črpalka ne deluje pravilno, če so njene membrane poškodovane.

Pokrov rezervoarja ne sme biti poškodovan, mora tesniti in
mora biti oblikovan tako, da je preprečeno iztekanje škropilne brozge pri uporabi in transportu naprave.

Cevi ne smejo biti prepognjene ali zožene, prav tako med nanosom škropilne brozge ne smejo priti v stik s šobnim curkom. Navadne cevi za zalivanje vrta niso ustrezni nadomestni (rezervni) del za škropilnico.

Merilne menzure za merjenje pretoka posameznih šob na
pršilniku. Tudi iz teh meritev se izračuna koeficient
variacije.

S preizkusnim, v akreditiranem laboratoriju umerjenim manometrom se na pregledu opravi kontrola točnosti manometra na napravi sami ali pa na posebni merilni napravi za preizkušanje manometrov.

Z umerjenim testnim manometrom se meri tlak na šobi.

Preizkusna naprava za merjenje pretoka posameznih šob na
pršilniku mora zajeti vse šobe hkrati v eni meritvi. Če so na
pršilnikih nameščene različne šobe, morajo biti nameščene
simetrično levo in desno.
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Novosti podjetja Fendt

Obračalniki Twister in Lotus

(prestare) in tehnično zastarele. Škropilnice so v povprečju starejše od pršilnikov. Res pa je tudi, da če so naprave ustrezno
vzdrževane in pravilno uporabljene, je nanašanje FFS lahko
korektno. So pa novejše naprave bolj udobne za uporabnika in
tveganje za onesnaženje okolja in uporabnika FFS je lahko bistveno manjše.
Med novimi škropilnicami in pršilniki z letom proizvodnje
2019 med proizvajalci prednjači Agromehanika s 63,5 % deležem. Sledi poljski JAR-MET (9,4 % delež). Na tretjem mestu pa
sta Zupan iz Malečnika in italijanska Agricolmeccanica (Friuli
Sprayers) s 4,2 % deležem. V letošnjem letu so nekateri lastniki
novih naprav, izdelanih v vzhodni Evropi, imeli težave z vpisom v register naprav, saj niso imeli slovenskih navodil za uporabo. To problematiko je reševala tudi tržna inšpekcija.

REDNI PREGLED NAPRAV V VANEČI JUNIJA 2019
Preglede naprav za nanašanje FFS, ki jih izvaja Biotehniška
šola Rakičan pod vodstvom Dejana Kočiša, smo si ogledali 4.
junija v Vaneči v Prekmurju. Ob tem smo napravili tudi nekaj
fotografij, ki kažejo merilno opremo, ki jo uporablja ta ekipa.
Nekaj fotografij pa kaže stanje škropilnic ali njihovih sklopov
in služijo kot opozorilo vsem, na kaj morajo paziti pri svojih
napravah.

ZA KONEC
Ustrezna zakonodaja pri pregledih naprav za nanašanje FFS
zagotavlja nek tehnični minimum teh naprav, kar omogoča ob
pravilni uporabi korektno nanašanje škropiva, manjše je tudi
tveganje za razpršeno in točkovno onesnaženje okolja s FFS,
manjša pa je lahko tudi obremenitev uporabnika FFS.

Fendt Twister 11010 DN
Kristijan Hrastar
Podjetje Fendt že dalj časa sledi zastavljenim ciljem,
eden od njih je celovita ponudba (Full-Liner) kmetijskih strojev. Današnja vrhunska kmetijska tehnika
je tako sofisticirana, da trgovci potrebujejo stalno podporo
proizvajalca in to je mogoče le, če se trgovci osredotočijo na
eno blagovno znamko. Posebej bo to prišlo do izraza v prihodnosti, ko bodo stroji na kmetiji povezani v sistem takega
in drugačnega elektronskega krmiljenja in upravljanja.
Tako so predstavili nove obračalnike iz že znane serije Twister in po novem tudi obračalnike Lotus, in sicer tri modele:
Fendt Lotus 770, Lotus 1020 T in Lotus 1250 T z delovno širino od 7,7 do 12,5 metra. Za njih je značilno, da se zunanji
delovni elementi vrtijo hitreje kot notranji, kar pride posebej
do izraza pri zavijanju in s tem se stroj bolj prilagaja terenu.

■

Fendt Lotus 1020 T
Serijo Twister dopolnjujejo z modelom 11010 DN z 10,7
metra delovne širine.
Fendt je razširil svojo ponudbo na stroje za spravilo krme
s travinja z nakupom programa Lely. Tako ima Fendt že nekaj časa različne stroje za spravilo krme, kot so kosilnice,
obračalniki in zgrabljalniki, silažne prikolice, balirke, ki so
jih še nadgradili s Fendtovimi novostmi, kot so: 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. Obračalniki Fendt Twister imajo delovno širino od 4,3 do 12,7 metra, zgrabljalniki Former pa 3,6 do 14
metrov delovne širine. Balirke Fendt Rotana so s fiksno in
variabilno komoro, prve izdelujejo bale s 1,25 metra premera, druge pa od 70 do 180 cm premera. V ponudbi so še nakladalne prikolice Fendt Tigo s prostornino od 26 do 54 kubičnih metrov.

