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Varstvo trajnih nasadov

Umerjanje pršilnikov
Tomaž Poje
Vse naprave za nanašanje FFS bi
morale biti pred uporabo umerjene
– skalibrirane, saj je le tako aplikacija škropiva oziroma fitofarmacevtskega
sredstva optimalna. Z umerjeno napravo pa
je tudi manjše tveganje za samo rastlino, ljudi in okolje za nevarnosti, ki jih prinaša nepravilna raba (aplikacija) FFS. Umerjanje
pršilnikov je potrebno, četudi gredo naprave
pozitivno skozi redne preglede naprav za nanašanje FFS, ki jih izvajajo pooblaščene institucije na vsake tri leta. Kar precej ljudi pa
tudi enači redni pregled pršilnika z umerjanjem, kar pa ni pravilno.
Umerjanje pršilnikov je potrebno pred sezono škropljenja in ob menjavi šob, novemu
škropilnemu odmerku, novi vozni hitrosti
traktorja, novih pnevmatikah na traktorju ali
vlečenem pršilniku, spremembi tlaka v pnevmatikah, novem tlaku škropljenja, spremembi na opremi pršilnika in če se stanje v trajnem nasadu spremeni (predvsem glede listne mase).
Pravilno odmerjanje škropiva pa pomeni, da
imamo medsebojno usklajeno velikost šobe,
vozno hitrost in tlak škropljenja. Namen umerjanja pršilnika je zagotoviti precizno nanašanje
škropiva, tako da bo količina škropilne brozge
v rezervoarju natančno ustrezala trajnemu nasadu, ki ga bomo poškropili. Z umerjanjem
pršilnika uporabnik dobi informacijo o tem, ali
so šobe že delno obrabljene, tako da je treba
spremeniti tlak škropljenja, ali so šobe že tako
izrabljene, da jih je treba zamenjati, ali je hitrost traktorja pravilna, ali je padec tlaka škropljenja od manometra pa do šob že tako velik,
da je to treba upoštevati.

■

Na šobe na pršilniku namestimo cevi, ki omogočajo meritev pretoka posameznih šob.

meru mora biti razporeditev šob enaka na desni in levi strani pršilnika.
Umerjanje pršilnika se izvaja z očiščenim
pršilnikom tako od zunaj kot od znotraj. V rezervoar moramo naliti čisto vodo. Zaradi
manjšega tveganja za okolje je treba preverjanje šob izvajati na travnatih površinah. Ob stiku s pršilnikom moramo uporabljati ustrezne
rokavice (ki pa jih moramo sneti, ko gremo v
traktor).
Umerjanje pršilnika moramo izvesti pravočasno oziroma vnaprej. Ko je treba škropiti, ni
časa za umerjanje, saj lahko zamudimo optimalne razmere za aplikacijo škropiva.
Umerjanje pršilnika je relativno enostaven
postopek sestavljen iz nekaj
faz. Za izvedbo pa potrebujemo nekaj pripomočkov. Prva
faza je meritev dejanske hitrosti traktorja s pršilnikom,
potem sledi meritev pretoka
posameznih šob in (ali) celotnega pršilnika, preračuni in
uskladitev hektarskega odmerka.
Na etiketi ali v navodilih za
uporabo izbranega FFS je informacija, kako je treba nanašati FFS. Pršilnik pa je treba
nastaviti tako, da bomo dosegli izbrani škropilni odmerek,
vozno hitrost, tlak škropljenja
in pretok šobe. Pogosto najprej določimo škropilni odmeMerjenje pretoka posameznih šob z merilnimi vrči v določerek in vozno hitrost. Nato pa
nem časovnem obdobju (v eni minuti). Za tako meritev potreizberemo ustrezne šobe iz tabujemo merilni vrč in štoparico.
bele s šobami.
Tudi najsodobnejše pršilnike, opremljene z
Ob umerjanju oziroma pred njim moramo
merilniki dejanske hitrosti traktorja, merilniki
pogledati stanje šob (zamašenost, poškodovapretoka škropiva je treba umerjati.
nost), filtre, cevi, manometer, glavne regulacijske ventile, ventilator in splošno tehnično stanje pršilnika.
DOLOČITEV VOZNE HITROSTI TRAKTORJA
Pri šobah moramo preveriti tudi simetričnost
Kot prvo moramo izmeriti pravo hitrost
šob (simetrično postavitev šob) na desni in letraktorja s pršilnikom. Če so včasih za to povi strani pršilnika. Na pršilniku imamo lahko
trebovali štoparico, žepni računalnik, beležko,
vse šobe enake (enake velikosti in tipa). Lahko imamo vse to danes v mobilnem pametnem
pa imamo vgrajene različne šobe. V takem pri- telefonu (mobitelu). Vozna hitrost traktorja s

pršilnikom mora biti taka, kot jo imamo pri
pravem škropljenju (z enakim prestavnim razmerjem – prestavo, enakimi vrtljaji motorja
itd.). Tudi tlak v pnevmatikah mora biti takšen, kot ga uporabljamo pri škropljenju. Vozna hitrost se običajno meri na razdalji 100
metrov, pravilno pa je, da je to na taki podlagi, kot bo kasneje izvajano pravo škropljenje
(v trajnem nasadu). Vključen mora biti tudi
ventilator, saj je ta lahko velik porabnik moči
(energije). V praksi prihaja ob enakih nastavitvah traktorja do različne dejanske hitrosti
ob vožnji traktorja navzgor po nagibu ali pa
navzdol. Odmeriti moramo testno dolžino
100 metrov in jo označiti s palicami (trasirkami). Pred prvo merilno palico (trasirko) mora
biti tudi dovolj velika razdalja, da s traktorjem že pred merilno palico vzpostavimo želeno vozno hitrost. Ob prehodu testne dolžine
je treba izmeriti čas, potreben za prehod od
začetne do končne palice. To lahko stori sam
traktorist, še bolje pa je, da to izvedeta dva
človeka ob palicah, ki pa se morata dogovoriti o merilni točki na traktorju (npr. vertikalna
izpušna cev, začetek ali konec kabine itd.). Iz
izmerjenega časa in izbrane dolžine (npr. 100
metrov) se potem izračuna dejanska hitrost
traktorja s pršilnikom. Dobimo sicer hitrost v
metrih na sekundo, ki jo moramo z ustreznim faktorjem (3,6) spremeniti v kilometre na
uro. Prav pa je, da tudi te meritve večkrat
ponovimo, da dobimo boljše povprečje.

Ob spremembi prestavnega razmerja ali
vrtljajev motorja moramo ponovno izmeriti dejansko vozno hitrost. Dobro je, če si prestavno
razmerje, vrtljaje motorja in vozno hitrost nekje zabeležimo in jih lahko uporabimo pri naslednjem škropljenju.
Hitrost traktorja lahko v nasadu ugotavljamo
tudi z metodo razmika med drevesi. Ugotoviti
moramo razmik med dvema izbranima drevesoma in izmeriti potrebni čas za prehod traktorja med označenima drevesoma. Nato pa si
izračunamo hitrost iz znane razdalje med drevesoma in časom, da smo prevozili to razdaljo.

UMERJANJE PRETOKA
Pretok lahko ugotavljamo na dva načina.
Prvi način je merjenje pretoka skozi posamezno šobo, kar je relativno natančna metoda.
Drug način pa je merjenje volumna iztočene
vode iz celotnega pršilnika v petih minutah. To
metodo ocenjujejo kot dobro oceno pretoka.

MERJENJE PRETOKA SKOZI POSAMEZNO
ŠOBO S PRESTREZANJEM TEKOČINE
V pršilnik mora biti natočena čista voda. Seveda mora biti pršilnik za ta preizkus tudi temeljito opran z notranje strani. Delovanje šob
lahko vizualno preverimo že pred samim merjenjem pretoka. Ob dobri svetlobi, najbolje je,
da je sonce za šobami, se hitro opazi, ali so
curki tekočine pravilni in enakomerni ali pa je
kakšna šoba poškodovana ali zamašena. Take

Meritev pretoka posamezne šobe z digitalnim merilnikom pretoka.
v=s/t
hitrost (m/s) = razdalja (m) / čas (s)
hitrost (km/h) = razdalja (m) × 3,6 / čas (s)
V pomoč nam je lahko tudi preglednica,
kjer že imamo izračunane hitrosti traktorja na
razdalji 100 metov ob različnih časih.

šobe očistimo s ščetko ali po potrebi tudi zamenjamo. Priključna gred traktorja se mora
vrteti z enakimi vrtljaji kot pri določevanju vozne hitrosti oziroma kot pri škropljenju. Za
meritev pretoka posamezne šobe moramo imeti merilni vrč (menzuro) in štoparico za merjenje časa. Na šobe moramo natakniti (namesti-

Preglednica: Čas v sekundah, izmerjen na razdalji 100 metrov, in izračunana vozna hitrost
v km/h
Čas na 100 metrov (s) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
Hitrost (km/h)
9,0 8,6 8,2 7,8 7,5 7,2 6,9 6,7 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,5 5,3 5,1 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5

Če izmerjena vozna hitrost ni ustrezna, potem mora traktorist izbrati drugo prestavno
razmerje ali pa spremeniti število vrtljajev motorja. Ob tem moramo upoštevati tudi vrtljaje
priključne gredi, ki poganja pršilnik. Ti vrtljaji
ne smejo biti večji od nazivnih 540 vrt./min.
Vrtljaje priključne gredi pa lahko spustimo do
450 vrt./min, če je mešanje škropiva še zadovoljivo.
[vrtljaji motorja (vrt./min) × želena hitrost (km/h)] / izmerjena hitrost (km/h) = novi vrtljaji motorja (vrt./min)

Škropilne parametre pri
pršilnikih oziroma ustrezne
šobe lahko določimo tudi s
pomočjo tabel, ki jih imajo
proizvajalci pršilnikov v navodilih, ali pa kot nalepko na
samem stroju. Slovenska
Agromehanika ima povzeto
Lechlerjevo tabelo. V tabeli
imamo podane pretoke šob
različnih vrst in velikosti ob
izbranem tlaku škropljenja.
Podana je tudi formula za izračun škropilnih
parametrov.

ti) cevi, da z njimi enostavnejše zajamemo vodo, ki steče skozi šobo v določenem času.
Tlak škropljenja nastavimo na priporočljiv delovni tlak, ki je odvisen od vrste in velikosti
šob. Z merilnim vrčem (menzuro) izmerimo
pretok posamezne šobe v določenem času
(npr. v 1 minuti, kajti potem imamo že takoj
vrednosti pretoka v litrih na minuto in ni potrebno dodatno preračunavanje). Tako izmerimo vse šobe. Te meritve lahko izvajamo za
več šob hkrati, če imamo na voljo dovolj ljudi
in merilnih vrčev. V tabelo potem vpišemo rezultate za vsako šobo.
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Na pršilniku so lahko vgrajene različne šobe
zaradi neenakomerne gostote krošnje in po
navadi višine dreves. Z različnimi pretoki šob
želimo doseči optimalni nanos škropiva na
ciljno površino. Morajo pa biti nameščene simetrično na levo in desno stran. Ravno tako z
menzuro in štoparico izmerimo pretok posameznih šob. Seštejemo pretoke vseh šob in dobimo pretok vseh šob oziroma pršilnika.

Kakovost depozicije škropiva se lahko ugotavlja tudi z vodno občutljivimi lističi. Rumeni lističi se obarvajo modro, ko na njih pade kapljica škropiva. Vodno občutljive rumene lističe postavimo na vertikalno postavljeno letev in (ali) pripnemo na listje.
Sicer pa moramo za izbor nove šobe pogledati v kataloge proizvajalcev šob. Izbor določenega tipa šobe je odvisen od predvidene vozne hitrosti, porabe vode na hektar in želenega spektra kapljic. Izberemo lahko s pomočjo
tabel, ki so v navodilih pršilnika ali pa na samem stroju ali pa tudi s pomočjo umeritvenih
ravnil – kalibracijskih diskov. V današnji dobi
digitalizacije proizvajalci šob ponujajo tudi
spletne aplikacije računala (kalkulatorje) za izbor ustreznih šob glede pretoka, vozne hitrosti, škropilnega odmerka itd. Te aplikacije so
dostopne danes tudi na pametnih mobilnih telefonih. Med take ponudnike sodijo:
LECHLER: www.lechler.de,
AGROTOP: www.agrotop.com,
ALBUZ: www.albuz-spray.com.

MERJENJE IZTOČENEGA VOLUMNA VODE
IZ PRŠILNIKA V PETIH MINUTAH
Z DOLIVANJEM
Drugi način je meritev iztočene količine vode iz celotnega pršilnika v 5 minutah. Ta rezultat je sicer bolj ocena pretoka. Rezervoar
pršilnika napolnimo do vrha ali do izbrane
točke na kazalniku nivoja tekočine. Nato pa
škropimo pet minut ob tlaku in vrtljajih priključne gredi, kot jih bomo imeli pri dejanskem škropljenju. Nato pa je treba izmeriti količino – volumen vode, ki ga je treba dodati v
rezervoar, da nivo tekočine doseže prej določeno začetno točko. Izmerjeno dolito vodo v
litrih lahko delimo s časom v minutah in dobimo iztok celotnega pršilnika izražen v litrih na
minuto (l/min). Nato izračunamo pretok na
eno šobo, tako da celotno količino iztočene
vode delimo s časom in številom šob.
pretok na eno šobo (l/min) = količina vode (l) /
[čas pršenja (min) × število odprtih šob]
Nekateri priporočajo izvedbo te meritve, tako da izpraznimo celoten volumen rezervoarja in nato izračunamo iztok celotnega pršilnika, tako da količino vode delimo s časom za
iztok.

IZRAČUN ŠKROPILNEGA ODMERKA –
PORABE VODE V LITRIH NA HEKTAR

Vodno občutljive lističe lahko pripnemo na liste drevesa na zunanji strani krošnje, v notranjosti in na nasprotnem delu krošnje.
Pripnemo jih lahko na obe strani listov.
Tlak lahko torej spreminjamo v območju, ki ga
navaja proizvajalec šobe. S spreminjanjem tlaka pa tudi vplivamo na velikost kapljic v curku šobe. Velikost kapljic pa vpliva tudi na zanašanje škropiva (drift). Drift se pojavlja pri
premajhnih kapljicah. Ob prevelikih kapljicah
pa lahko pride do razlivanja škropiva.
[želena poraba vode (l/ha) / izmerjena poraba vode
(l/ha)]2 × izmerjen tlak (bar) = novi tlak (bar)

SPREMINJANJE VOZNE
HITROSTI TRAKTORJA
Količino škropilnega odmerka (porabe vode)
se lahko poveča z manjšo vozno hitrostjo traktorja in zmanjša z večjo vozno hitrostjo traktorja.

Škropilni odmerek je količina škropiva v litrih, poškropljena na hektar površine. Pri nas
se uporablja še izraze: poraba vode v l/ha, volumen vode v l/ha, hektarski odmerek (poraba
škropiva na 1 ha površine).

nova vozna hitrost (km/h) = [izmerjena poraba vode
(l/ha) / želena poraba vode (l/ha)] × izmerjena vozna hitrost (km/h)

poraba vode (l/ha) = [povprečni pretok šobe (l/min) ×
število odprtih šob × 600] / [medvrstna razdalja (m) ×
hitrost (km/h)]

TEORETIČNA MAKSIMALNA
VOZNA HITROST

IZRAČUN ŠKROPILNEGA ODMERKA
(PORABE VODE) GLEDE NA MEDVRSTNO
RAZDALJO, ŠIRINO IN VIŠINO RASTLINE
Na etiketah nekaterih FFS ali v njihovih navodilih za uporabo se navaja tudi škropilni odmerek glede na volumen vegetacije. Ta metoda
temelji na meritvah volumna vegetacije na
hektar in je škropilni odmerek odvisen od tega volumna.
[višina dreves (m) × širina dreves (m) × 10.000 (m2/ha)]
/ medvrstna razdalja (m) = volumen vegetacije (m3/ha)
[volumen vegetacije (m3/ha) × priporočena količina vode (l/m3)] / 1000 = poraba vode (l/ha)

PRILAGODITEV ŠKROPILNEGA ODMERKA
– PORABE VODE V LITRIH NA HEKTAR
Škropilni odmerek (poraba vode) mora
ustrezati priporočeni količini vode na hektar,
ki pa je odvisna tudi od gostote rastlin, višine
rastlin itd. Prilagajanja škropilnega odmerka
(porabe vode) so lahko manjša ali pa večja.

SPREMINJANJE TLAKA
Manjša prilagajanja škropilnega odmerka
(porabe vode) dosežemo s spreminjanjem tlaka
na šobah. Za vsako šobo proizvajalci podajajo
tudi podatke o njenem pretoku glede na tlak.
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Potem ko imamo izmerjene pretoke vseh
šob, izračunamo povprečni pretok vseh šob, in
sicer tako, da seštejemo pretoke vseh šob in
ga nato delimo s številom šob.
S temi meritvami ugotavljamo obrabo šob in
izenačenost pretokov posameznih šob. Meja za
izenačenost pretokov je ±5 % od povprečnega
pretoka vseh šob. Če pretok posamezne šobe
odstopa več kot ±5 % od povprečnega pretoka
vseh šob, je treba tisto šobo najprej očistiti.
Ponovno preverimo njen pretok. Če je odstopanje še vedno večje od ±5 % od povprečnega
pretoka, je šobo treba zamenjati. Nova šoba
mora biti istega tipa in nazivnega pretoka. Tudi ko imamo novo šobo, moramo preveriti
njen pretok.
Meja za menjavo obrabljenih šob pa je takrat, ko je izmerjen in izračunan povprečni
pretok vseh šob za 10 % večji od nazivnega
pretoka (nove) šobe.

MERJENJE PRETOKA NA PRŠILNIKU
Z RAZLIČNIMI ŠOBAMI

Barva: CMYK

Vozna hitrost pri pršenju (škropljenju) vpliva
na prodiranje škropilne brozge in zračnega toka v vegetacijo rastlin. Če vozimo prehitro, potem zračni tok ne more prodreti skozi celotni
sestoj rastlin (vegetacijo) in del rastlin ostane
nepoškropljen. Maksimalna hitrost vožnje je
odvisna od zmogljivosti ventilatorja, vgrajenega
na pršilnik.

ZAMENJAVA ŠOB
Z zamenjavo šob lahko dosežemo večje
spremembe škropilnega odmerka (porabe vode
v litrih na hektar). Na osnovi izbrane vozne
hitrosti traktorja in določitvi škropilnega odmerka (porabe vode) izračunamo nov pretok
šobe. Po opravljenem izračunu v katalogu šob
izberemo ustrezno velikost šobe. Velikosti šob
so po standardu za šobe označene z barvo. Izberemo si lahko isti tip šobe, vendar drugačne
barve (velikosti), ki ima željen pretok. Lahko
pa izberemo tudi drug tip – model šobe z
ustreznim pretokom.
[hitrost (km/h) × medvrstna razdalja (m) × poraba vode
(l/ha)] / [600 × število odprtih šob] = novi pretok šobe
(l/min)
Sedaj ima večina sodobnejših pršilnikov
dvojne (lahko tudi trojne) nosilce šob, tako da
lahko izberemo ustreznejšo šobo samo z obračanjem nosilca šob (seveda če imamo vgrajene
ustrezne šobe).

Tudi na pametnem telefonu lahko z ustrezno
aplikacijo (app) izračunamo parametre škropljenja v trajnem nasadu.

PRILAGODITEV USMERJENOSTI
ZRAČNEGA TOKA

Na levi strani so navadne šobe, na desni pa
injektorske šobe (šobe s podporo zraka). Na
levi strani se vidi meglica (predrobnih) kapljic, ki so podvržene driftu – zanašanju
škropiva. Na desni strani pršilnika se uporablja antidriftne šobe – šobe s podporo zraka
in dejansko skoraj ne opazimo curka škropiva. Tudi zato nekateri nočejo uporabljati šob
s podporo zraka. Injektorske šobe so sicer
dražje od navadnih.
ko ugotovimo, kakšen je nanos škropiva, omočenost na zunanjem ali notranjem delu krošnje, na zgornji in na spodnji strani listov in
po vertikali. Tudi s takim preizkusom se potem lahko bolje usmeri zračni tok in po potrebi odpre ali zapre šobe.

IZRAČUN ODMERKA
FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA –
ODMERJANJE KOLIČINE FFS
V trajnih nasadih se najpogosteje uporablja
tradicionalen izračun odmerka fitofarmacevtskega sredstva v l/ha oziroma v kg/ha. Obstajajo pa tudi izračuni odmerka FFS, ki so vezani na višino krošnje, na vertikalno površino
krošnje, na prostornino krošnje itd.
Ob pripravi škropilne brozge moramo izračunati, koliko fitofarmacevtskega sredstva moramo dodati v rezervoar. V navodilih za uporabo FFS ali na njegovi etiketi so napotki, koliko litrov oziroma kg FFS je potrebnih za 1
hektar površine. Druga možnost pa je navedba, koliko litrov ali kilogramov FFS je potrebnih za 100 litrov vode ob navajanju določenega škropilnega odmerka.
Za površine, večje od enega hektarja, predpisan odmerek FFS za en hektar pomnožimo s
površino, na katero želimo nanašati FFS. Enako velja, če je odmerek FFS podan v litrih ali
kilogramih na hektar.
predpisan odmerek FFS (kg/ha) × površina (ha) = potreben odmerek FFS (kg)
Če je v navodilih za FFS napotek, da se
uporabi x litrov FFS na hektar oziroma x kg
FFS na hektar, potem se potrebna količina
FFS izračuna po naslednji formuli:

Zračni tok, ki ga proizvaja ventilator pršilnika in nosi kapljice škropiva, je treba usmeriti v krošnjo dreves oziroma trte. Zato je treba ugotoviti smer pihanja zračnega toka. Nekateri pršilniki imajo vgrajene tudi omejevalne plošče, s katerimi spodaj in zgoraj na vsako stran lahko omejimo zračni tok in škropivo. Na pršilnik ob izstopu zračnega toka privežemo po nekaj ozkih trakov iz folije. Na
obe vrsti pa namestimo palici, ki morata biti
višji od drevja (trte). Na palico v različnih višinah prav tako namestimo ozke trakov iz folije. Imeti moramo najmanj štiri trakove, enega nad rastlino, drugega malenkost pod
vrhom rastline, tretjega na dnu rastline (vejevja) in četrtega pod vejevjem. Ko deluje
ventilator, vidimo smer zračnega toka s trakovi, ki se premikajo (plapolajo). Usmerjevalne
(omejevalne) plošče na pršilniku obrnemo tako, da se trakovi premikajo v pasu malenkost
nad rastlino (zgornja meja) in malenkost pod
vejevjem (spodnja meja). Tako ne izgubljamo
po nepotrebnem škropiva, tudi drift je zato
manjši. Škropilna brozga pa pride na ciljno
površino. Trakovi na pršilniku pa nam ob
svojem plapolanju pokažejo, kako enakomeren ali zvrtinčen je zračni tok, ki ga proizvaja ventilator. Ta preizkus nam pomaga tudi
pri odločitvi, ali je treba kakšno šobo (zgornjo ali spodnjo) zapreti.

Nekateri FFS imajo podan odmerek FFS v
l/ha na en meter višine krošnje ali v kg/ha na
en meter višine krošnje ob določeni največji
porabi vode na hektar za en meter višine
krošnje. Tako da si izračunamo odmerek FFS
in količino vode na hektar glede na višino
krošnje.
Nato sledijo klasični izračuni za količino
FFS za en rezervoar pršilnika.

PREVERJANJE PORAZDELITVE ŠKROPIVA

ZAKLJUČEK

Porazdelitev škropiva se preverja z vodno
občutljivimi lističi. To so rumeni lističi, ki v
stiku s kapljicami vode spremenijo barvo –
pomodrijo. Te lističe pritrdimo na liste rastlin,
ki jih škropimo. Vodno občutljive lističe namestimo tudi na leseno letev, ki jo postavimo vertikalno ob rastlinah. Po škropljenju z vodo lah-

Ob upoštevanju navodil za umerjanje lahko
tudi pri navadnih pršilnikih bistveno prispevamo k optimizaciji njihovega delovanja. Umerjanje omogoča, da pravilna količina fitofarmacevtskega sredstva pride na ciljno površino ob
istočasno najmanjšem možnem obremenjevanju okolja in samega uporabnika.

[predpisan odmerek FFS (l/ha ali kg/ha) × količina vode
v rezervoarju (l)] / poraba vode (l/ha) = količina FFS v
rezervoarju (l ali kg)
Če je v navodilih za FFS napotek, da se
uporabi x litrov ali x kilogramov na 100 litrov
vode pri porabi določene količine škropilne
brozge na hektar, potem se potrebna količina
FFS izračuna po naslednji formuli:
[odmerek FFS iz etikete (kg/100 l) × priporočena količina vode na hektar (l/ha)] / 100 × [volumen vode v rezervoarju (l) / poraba vode (l/ha)] = količina FFS v rezervoarju (kg)

IZRAČUN ODMERKA FFS GLEDE
NA VIŠINO KROŠNJE

