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Okolje

Recikla`ni pr{ilniki za manj{i
drift in manj{o porabo FFS
Ob nanosu fitofarmacevtskih sredstev
(FFS) bi morali stremeti, da vsa
{kropilna brozga pride na ciljno
povr{ino. @al pa se ob aplikaciji
pojavljajo tudi izgube {kropilne brozge.
To je zlasti izrazito v trajnih nasadih
(sadjarstvu in vinogradni{tvu). Del
{kropilne brozge lahko v trajnih
nasadih pristane na tleh, del pa gre v
ozra~je zaradi drifta (zana{anja
{kropiva). Med cilje integriranega
varstva rastlin pa spada ravno to –
zmanj{anje drifta – zana{anje
{kropiva in pa zmanj{anje porabe FFS.

D

rift lahko zmanj{amo tudi z uporabo ustreznej{ih naprav za nana{anje FFS ali pa njihovih sklopov. Manj{i drift povzro~ajo injektorske {obe oziroma {obe s podporo zraka.
Priporo~a se tudi uporaba usmerjevalnih loput – deflektorjev na pr{ilnikih, s katerimi
lahko nastavljamo usmeritev zra~nega toka s
{kropivom. V mladih nasadih lahko nastavljamo tudi koli~ino zraka, ki ga proizvaja
ventilator, tako da menjamo prestavno razmerje na multiplikatorju ali da menjamo nastavni kot lopatic na ventilatorju.
Zana{anje {kropiva izven trajnega nasada
lahko zmanj{amo tudi s postavitvijo varovalne vegetacije, ki mora imeti steno ~im bolj
gosto.

Tunelski pr{ilnik z recikliranjem {kropiva med nana{anjem FFS. Vklju~ene so
le {tiri spodnje {obe za nanos {kropiva
na trenutno vegetacijo trte. Tu se lepo
pod rde~ima pu{~icama vidi nanos
{kropiva na trto. Nad trto ni {kropljenja in ni drifta {kropiva.

Italijanska Agricolmecccanica proizvaja Friuli sprayers Drift Recovery 1000, ki je
recikla`ni tunelski tip pr{ilnika.
V Sloveniji imamo po »Popisu kmetijstva
2010« 37.204 lastnih in skupnih naprav za nana{anje FFS. Prevladujejo traktorske {kropilnice, saj jih je SURS na{tel 20.999 oziroma
56,44 %. Sledijo nahrbtne motorne {kropilnice in pr{ilniki, ki so jih v Popisu na{teli
10.738 ali 28,86 %. Na tretjem mestu so traktorski pr{ilniki, kjer navajajo 5.467 naprav
oziroma 14,69 %. Res pa je, da so {kropilnice
in pr{ilniki v povpre~ju `e dokaj stari. Glede
na leto proizvodnje pregledanih naprav je
razvidno, da so {kropilnice starej{e kot pa
pr{ilniki. Med proizvajalci prevladuje podjetje Agromehanika, sledijo pa ji {e Metalna
Rau Maribor in Zupan, d. o. o. Med pr{ilniki
prevladujejo navadni pr{ilniki z aksialnimi
ventilatorji. Pr{ilniki z radialnimi in tangencialnimi ventilatorji pa po~asi prihajajo tudi v
na{e trajne nasade.
Zana{anje {kropiva oziroma drift lahko
zmanj{amo tudi z uporabo recikla`nih pr{ilnikov. Za recikla`ne pr{ilnike je zna~ilno, da
z dodatnimi sklopi ujamejo {kropilno brozgo, ki ni pristala na ciljni povr{ini (npr. trti
ali sadnem drevju). Ujeta {kropilna brozga se
nato prefiltrira in pre~rpa nazaj v glavni rezervoar in se ponovno uporabi. Pri recikla`nih napravah lo~imo tri razli~ne sisteme. Prvi
sistem predstavljajo tunelski pr{ilniki, drugi
sistem zbiralniki kapljic {kropiva (kolektorji),
tretji sistem pa je sistem recikla`nega deflektorja (preusmerjevalne plo~evine). Izrazi za

te stroje {e niso poenoteni v Sloveniji. Vsem
tem razli~nim izvedbam pa lahko re~emo recikla`ni pr{ilniki, saj se del {kropiva »reciklira« in ponovno uporabi.
Tunelski pr{ilniki delujejo lahko s pomo~jo ventilatorjev ali pa so brez njih. Danes se
proizvaja predvsem tunelske pr{ilnike, ki imajo vgrajene ventilatorje za transport {kropiva.
Ventilator je lahko samo en za cel tunelski pr{ilnik ali pa jih imamo ve~ (za vsak vertikalni
panel). Zra~ni tok povzro~en z ventilatorji
povzro~a bolj{o depozicijo {kropiva na trti ali
sadnem drevju. Stene vertikalnih panelov so
kot udarne povr{ine, na katere priletijo kapljice {kropiva, ki niso pristale na ciljni povr{ini. Kapljice nato po vertikalnem panelu zdrsnejo navzdol v zbiralno posodo. Zbrana teko~ina se prefiltrira in pre~rpa v glavni rezervoar, od koder gre ponovno v aplikacijo. S tunelsko izvedbo lahko {kropimo eno ali dve
vrsti ali pa tudi ve~ vrst. ^e je tunelski pr{ilnik name{~en na jahalnem traktorju (kombajnu za grozdje) pa lahko isto~asno {kropimo
tudi tri vrste ali celo ve~ vrst.
Pri sistemu recikla`e z zbiralniki kapljic
(kolektorji) se {kropivo, ki ni pristalo na ciljni povr{ini ujame na drugi stani vrste v zbiralnik kapljic, od koder se prefiltrira in pre~rpa v glavni rezervoar. Ta sistem je zlasti uporaben, ~e se kapljice transportirajo s pomo~jo tangencialnega ventilatorja. Take recikla`ne sisteme proizvaja podjetje Wanner.

Okolje

V tretjem sistemu pa imamo na drugi strani vrste vbo~eno plo~evino, v katero priletijo
kapljice, ki niso pristale na ciljni povr{ini.
Zra~ni tok pr{ilnika usmerja kapljice v sprednjo tretjino preusmerjevalne plo~evine (deflektorja). Tukaj se zra~ni tok obrne za 90 stopinj in se ponovno usmeri nazaj v vrsto. Ve~je kapljice ob naletu na plo~evino zdrsnejo
navzdol v zbiralno posodo, manj{e kapljice
pa skupaj s preusmerjenim (odbitim) zra~nim tokom gredo nazaj na ciljno povr{ino.
Ta sistem je prav tako zelo primeren za pr{ilnike s tangencialnim ventilatorjem.
Prednost recikla`ne tehnike je zajem {kropilne brozge, ki ni pristala na ciljni povr{ini
in njena ponovna uporaba. Manj{i je drift –
izguba {kropiva. Ta se lahko zmanj{a tudi za
99 %. Manj{a pa je tudi celotna poraba {kropiva. Dele` ponovno uporabljenega {kropiva je lahko med 30 in 70 %. Je pa to odvisno
od razvojnega stadija rastlin (trte ali sadnega
drevja). Zmanj{a se tudi obremenitev okolja
(tal), pa tudi samega traktorista s FFS. Ta tehnika je manj ob~utljiva na veter. Naprave so
v tujini tudi uvr{~ene na seznam naprav, ki
povzro~ajo manj{e zana{anje {kropiva (drifta). Zaradi {kropljenja ve~ vrst isto~asno, je
potreben manj{i delovni ~as za {kropljenje.
Ni te`av zaradi zana{anja {kropiva na druge
sosednje parcele – kulture. [kropimo pa lahko tudi ob odprtih vodotokih. Slaba stran je
vi{ja nabavna cena in neuporabnost v trajnih
nasadih s protito~no za{~ito (mre`o). Bujni
habitus in listje lahko zmanj{uje u~inek delovanja. Za obra~anje potrebujemo ve~ prostora na koncu vrst. Pri uporabi recikla`nih sistemov obstaja tudi tveganje za prenos bakterijskih bolezni.
Med proizvajalce recikla`nih pr{ilnikov
spadajo podjetja Agricolmeccanica, Caffini,
Bertoni, Lipco, Europiave, Wanner, Florida,
Martignani, Ricosma, Tifone itd.
Italijansko podjetje Agricolmeccanica S.r.l.
proizvaja naprave za nana{anje FFS pod blagovno znamko Friuli sprayers. Podjetje ima
sede` v bli`ini Palmanove, kar je blizu slovensko italijanske meje. Agricolmeccanica je

Polnilna posoda je zelo dobrodo{la pri
pripravi {kropilne brozge in pranju
FFS embala`e.

bila ustanovljena leta 1960. Proizvajajo tudi
naprave z recikla`no tehniko nana{anja FFS.
Pri nas v Sloveniji imamo `e nekaj njihovih
strojev. Vinakoper ima tri njihove naprave,
ena je tudi na dolenjskem na kmetiji »Karlov~ek«.
Drift Recovery 1000 je njihova vle~ena tunelska izvedba pr{ilnika, s katerim lahko isto~asno izvajamo nana{anje FFS v dveh vrstah. Glavni polietilenski rezervoar ima 1000
litrov prostornine. Na vrhu je odprtina za
polnjenje s premerom 38 cm in z nalivalnim
sitom visokim 33 cm. Rezervoar s ~isto vodo
za pranje rok ima 16,1 litra. Rezervoar za ~isto vodo za spiranje in ~i{~enje naprave pa
ima 198 litrov prostornine in dejansko slu`i
tudi kot ute`. ^rpalka je Comet IDS 1501 z
maksimalnim pretokom 147 l/min in maksimalnim tlakom 50 bar.
Transportna {irina naprave je 205 cm,
maksimalna delovna {irina pa je 630 cm.
Maksimalna vi{ina je 312 cm. Kolotek je 120

Rezervoar hidravli~nega olja z manometrom (modra pu{~ica) in gumbom za
nastavljanje tlaka (rumena pu{~ica).

XXI (2017) 4

21

V kabino traktorja se namesti ra~unalnik – komandno omarico, ki omogo~a
programiranje delovnih postopkov in
olaj{a (avtomatizira) upravljanje pr{ilnika.
cm in je lahko raz{irljiv. Razmik med vertikalnima recikla`nima paneloma je maksimalno 150 cm. Razmik med vrstami trte pa je
lahko med 180 in 420 cm. Prazen pr{ilnik
tehta 2300 kg, s {kropivom pa 3750 kg.
V vertikalnih panelih sta dva glavna sestavna sklopa. Ob sprednji ali zadnji vertikalni stranici so name{~eni nosilci dvojnih {ob
in ustniki za zrak. Ve~ji sklop predstavljajo
vertikalne lamele, na katerih se ujame {kropivo, ki ni pristalo na ciljni povr{ini – trti. Recikla`ni paneli so na vrhu nihajno vpeti v teleskopske konzole, ki se s pomo~jo hidravli~nih cilindrov raz{irijo (zo`ijo), pa tudi
dvignejo ali spustijo na pravo vi{ino delovanja panelov. Nihajno vpetje panelov omogo-
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Sprednji del z gibljivim vle~nim ojesom,
~rpalko, filtrom, manometrom in glavnimi ventili
~a odmik ob morebitnem naletu na oviro.
Ustniki za zrak in nosilci dvojnih {ob so na
paru dveh recikla`nih panelov enkrat name{~eni spredaj, na drugem panelu pa zadaj.
Tako ne prihaja do kri`anja – prekrivanja
obeh zra~nih tokov s kapljicami {kropilne
brozge. Tako lahko pridejo kapljice, ki se
niso ujele na ciljno povr{ino – trto na nasprotni panel, kjer se ujamejo v valovite vertikalne lamele. Zrak, ki prena{a kapljice {kropiva, pa gre skozi valovite lamele ven, same
kapljice pa se ujamejo na lamele in zdrsnejo
navzdol v zbiralno posodo. Na dnu recikla`nega panela je prekucna zbiralna posoda za
{kropilno brozgo, ki se je ujela na lamelah.
Zbiralna posoda ima na vrhu tudi grobo filtrirno mre`o. [kropilna brozga se iz zbiralne
posode prefiltrira in pre~rpa nazaj v glavni
rezervoar za {kropivo.
Zra~ni tok zagotavljajo radialni ventilatorji.
Ventilatorji so gnani s pomo~jo hidromotorjev in hidravli~nega sistema, ki je name{~en
na pr{ilniku. Vrtljaji ventilatorjev se nastavijo
s pretokom olja v hidravli~nem sistemu. Ob
tlaku hidravli~nega olja 50 barov ima ventilator 2200 m3/h pretoka zraka s hitrostjo 5,0
m/s. Ob tlaku 150 barov pa ventilator proizvede 5050 m3/h zraka s hitrostjo 9,2 m/s. Pretok ventilatorja se nastavlja glede na stanje
vegetacije – fazo razvoja. Hidravli~no olje se
nahaja v 100-litrskem inox rezervoarju, hidravli~ni sistem pa ima tudi lasten hladilni sistem, tako da ne prihaja do pregrevanja olja.
Na vrhu rezervoarja za hidravli~no olje je
gumb za nastavitev tlaka za hidravli~no olje,
ki poganja ventilator in tudi manometer za
tlak hidravli~nega olja. Ta hidravli~ni sistem
omogo~a tudi nastavljanje recikla`nih panelov kot je odpiranje, zapiranje, nastavitev vi{ine. Recikla`ni paneli so lahko visoki 175,
190 ali 220 cm. V Vinakoper so imeli panele
visoke 175 cm.
Proizvajalec ponuja kerami~ne {obe Albuz
ATR 60°/80° ali ATI 60/TVI/ISO. Pri teh priporo~ajo delovanje s tlakom med 6 in 12
bari, kar omogo~a idealno razpr{evanje (velikost kapljic). Izberemo lahko {e Albuz CVI
80 ISO, kerami~ne {obe TXB Conejet Teejet
in Lechlerjeve {obe IDK – TR – ITR. Filtri so
v skladu s tehni~nimi zahtevami posameznih
{ob. Premer kapljic naj bi bil med 100 in 300
mikroni.
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Na zadnji strani se nahaja polnilna posoda
s pomo~jo katere delno zme{amo koncentriran FFS z vodo in ga nato pre~rpamo v glavni rezervoar. V polnilni posodi se tudi izpira
prazna embala`a FFS.
Za pogon tunelske izvedbe pr{ilnika se
uporablja priklju~na gred traktorja s 540 vrtljaji na minuto. Vle~no oje je pregibne izvedbe, tako da je la`je zavijanje v naslednjo vrsto za {kropljenje. Po podatkih proizvajalca
je potrebna mo~ traktorja za pogon 48
kW/65 KM. Pr{ilnik je opremljen tudi s svetlobnimi napravami, tako da gre lahko tudi
po cesti.
Zaradi manj{ega tla~enja tal, ki je v trajnih
nasadih lahko velika te`ava, je pr{ilnik opremljen z dvema osema. Prednja os je stalno aktivna, zadnja os pa se s pomo~jo hidravli~nih
cilindrov lahko dvigne pri transportu po cesti
ali pri obra~anju stroja na koncu vrste. [e ve~ji model ima lahko tudi tretjo os s kolesi. Sicer pa so na pr{ilniku bile vgrajene pnevmatike velikosti 13,0/55-16 in 26×12.00-12.
V kabini traktorja je name{~en ra~unalnik
MRP-2 za upravljanje pr{ilnika. Z njim lahko

Notranjost panela z vertikalnimi valovitimi lamelami skozi katere gre zrak,
{kropivo pa se ujame v lamelah in zdrsne navzdol v zbiralno posodo. Na desni so ustniki za zrak in dvojne {obe.

sprogramiramo 8 delovnih ciklov. Ima tri
colski prikazovalnik. Za napajanje potrebuje
12 V iz traktorske elektri~ne napeljave. Ra~unalnik ima USB vti~nico, tako da podatke
lahko prena{amo na osebni ra~unalnik in jih
tam po potrebi shranjujemo ali obdelujemo.
Vozna hitrost se giblje med 3,5 in 8 km/h.
Glede na medvrstno razdaljo v nasadu in
povpre~ne vozne hitrosti je odvisno, koliko
~asa potrebujemo za {kropljenje.
V Vinakoper so tunelski pr{ilnik uporabljali v vinogradu, kjer je medvrstna razdalja
2,80 metra. Hitrost vo`nje traktorja je bila 7,4
km/h. Hektarski odmerek {kropiva je bil 200
l/ha. Hidravli~ni sistem za pogon ventilatorjev je bil nastavljen na 80 barov. Uporabili so
rjave Albuz {obe ATR 80°. Na dvojnem nosilcu {ob so bile {e Lechlerjeve injektorske {obe ({obe s podporo zraka). Prakti~na izku{nja traktorista je, da v tej fazi razvoja trte zaradi recikliranja {kropiva podvojijo po{kropljeno povr{ino. Z enim 1000 litrskim rezervoarjem so po{kropili 10 ha. Panela pa sta
bila med sabo na razmiku 80 cm.
Skratka Drift Recovery 1000 je sodobna naprava za nana{anje FFS, ki stane okrog 40 tiso~ EUR (brez DDV). Z njo pa bistveno zmanj{amo drift, zmanj{amo obremenjevanje okolja in uporabnika FFS, zmanj{amo porabo FFS.
Manj je tudi sporov s sosedi zaradi {kropljenja.
Zanimiva je seveda tudi ekonomika. Po
modelnih kalkulacijah Kmetijskega in{tituta
Slovenije se je pri pridelavi grozdja na Primorskem v letu 2016 porabilo za fitofarmacevtska sredstva 470 EUR/ha, v Podravju pa
634 EUR/ha ob obi~ajnem {kropljenju z aksialnimi pr{ilniki. Res je, da je prihranek
{kropiva pri recikla`nem {kropljenju od 30
pa do 70 %, odvisno od razvojnega stadija
rastlin. Finan~ni prihranek pri recikla`ni aplikaciji si hitro izra~unamo, je pa povrnitev investicije v stroj odvisna od {tevila hektarjev,
ki jih imamo.
Toma` Poje

