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Reciklažni pršilnik Caffini Drift Stopper Evo

Manjši drift in manjša poraba
škropiva pri varstvu vinske trte
V
arstvo vinske trte je eno najpomembnejših dejavnosti vinogradnika za doseganje kakovostnega
pridelka. Učinkovitost aplikacije FFS je v
veliki meri odvisna od pršilnika in njegove pravilne uporabe. Nanašanje FFS mora
biti kakovostno in tudi s primerno površinsko storilnostjo..

Problematika
Zlasti v trajnih nasadih (sadjarstvu in vinogradništvu) vsa škropilna brozga ne pride
na ciljno površino. Del jo pristane na tleh,
del pa gre v ozračje zaradi drifta (zanašanja
škropiva). Drift lahko zmanjšamo na različne načine, med drugim tudi z uporabo primernejših sklopov naprav (šobe, ventilator,
usmerniki itd.) ali pa z uporabo ustreznejših
pršilnikov, ki povzročajo manj drifta.

Reciklažni pršilniki
Zanašanje škropiva oziroma drift lahko
zmanjšamo tudi z uporabo reciklažnih –
tunelskih pršilnikov. Za reciklažne pršilnike
je značilno, da z dodatnimi sklopi ujamejo škropilno brozgo, ki ni pristala na ciljni
površini (npr. trti ali sadnem drevju). Ujeta
škropilna brozga se nato prefiltrira, prečrpa nazaj v glavni rezervoar in se ponovno

Dvovrstni reciklažni pršilnik, pripet na traktor New Holland, v akciji – škropljenju
vinograda.
uporabi. Pri uporabi reciklažnih sistemov
obstaja tudi tveganje za prenos bakterijskih
bolezni.
Reciklažni sistemi so sicer poznani že
dolgo, lahko pa rečemo, da se je njihova
ponudba v zadnjih letih zelo razširila. Na

specializiranih prireditvah, kot so sejmi
vinogradniške tehnike, ali na predstavitvah
vinogradniške mehanizacije lahko vidimo
raznolikost te ponudbe, ki je zanimiva za
vinogradnika tako z okoljskega kot ekonomskega vidika. Naši sosedje Italijani imajo
tako celo vrsto proizvajalcev raznolikih reciklažnih pršilnikov.

Reciklažni pršilniki v uporabi tudi
pri nas
V VinaKoper že nekaj let uporabljajo za
varstvo trte tudi reciklažne pršilnike. V letu
2019 so pridobili nov reciklažni pršilnik
Caffini Drift Stopper Evo 1000, ki jih pri nas
prodaja podjetje AGROBRŽAN d.o.o.

Caffini Drift Stopper Evo 1000

Dolga kompozicija se dvakrat pregiba, enkrat na pregibni točki vlečnega ojesa in
drugič na vrtljivem zglobu med reciklažnimi paneli in rezervoarjem. To omogoča
relativno majhen radij obračanja za tako veliko kompozicijo.
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Caffini Spa izdeluje kmetijske stroje že od
leta 1924. Od leta 1980 proizvajajo škropilnice in pršilnike ter naprave za uničevanje plevelov. Sedaj izvozijo 60 % proizvodov v več
kot 40 držav. Caffini je prve prototipe reciklažnih pršilnikov izdelal leta 2005. Njihov
cilj je bilo bolj kakovostno nanašanje škropiva na ciljno površino in zajetje škropiva, ki
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Shema delovanja reciklažnih panelov
(pogled od zgoraj). Vir slike: Bulletin
Technique Viticulture.

V vinogradu ob uporabi reciklažnega pršilnika ni prekomernega drifta, kot ga
vidimo pri uporabi običajnih aksialnih pršilnikov.
sicer ne bi pristalo na ciljni površini – trti.
Reciklažni pršilnik Drift Stopper Evo 1000
je vlečen traktorski priključek, namenjen za
istočasno škropljenje dveh vrst trte. Že na
prvi pogled opazimo dva glavna sestavna
sklopa, in sicer reciklažne panele ter rezervoar za škropivo s pripadajočimi sklopi.
Reciklažni pršilniki Caffini so izdelani v
skladu z zahtevami Direktive 2006/42 ES,
Direktive 2009/127 ES in Direktive 2014/30
ES ter v skladu s standardi ISO 4254-1, ISO
4254-6, ISO 11684, ISO 3767 1 in 2, ISO
16116 1, 2 in 3. Pri nastajanju in testiranju

V kabini traktorja namestimo dve
komandni omarici. Ena je računalnik
CB9, druga pa se uporablja za
aktiviranje hidravličnih porabnikov na
samem pršilniku.

Drift Stopper Evo pršilnika je sodelovala
tudi Univerza iz Padove.
Drift Stopper Evo ima inovativno »podvozje«, ki omogoča dvojno pregibanje reciklažnega pršilnika, kar sicer ob relativno dolgi
»kompoziciji« omogoča manjši krog obračanja na koncu vrste. Pregibanje pršilnika je
avtomatsko in s pomočjo elektronike. Prvi
pregib je na vlečenem ojesu, drugi pa preko
zgloba med reciklažnimi paneli in rezervoarjem pršilnika. Tak sistem omogoča varno
delo v sami vrsti in varno obračanje na koncu
vrste tudi brez zapiranja reciklažnih panelov.
Varnost je zagotovljena tako pri delu na ravninah kot tudi na nagibu. Drift Stopper Evo
odlikuje odlična vozna stabilnost, ki jo zagotavlja ustrezna porazdelitev mase.
Vlečno oje lahko nastavimo na »AUTO«
– avtomatsko delovanje, kjer elektronika
avtomatsko nastavlja kot pregiba s pomočjo hidravličnega cilindra. Ob transportu po
cestah je za večjo varnost pregib na vlečnem
ojesu fiksiran s pomočjo navojnega vretena,
ki ga mora upravljalec postaviti v ustrezno
pozicijo. Pred začetkom transporta po cestah
je potrebno torej blokirati pregibno vlečno
oje na komandni plošči in vstaviti blokirno
navojno vreteno, zapreti reciklažne panele,
dvigniti zadnja kolesa itd.
Reciklažni paneli imajo okvir, ki je odporen na kemična sredstva (FFS) in na udarce
(nalete na stebre, trto itd.). Znotraj okvirja
so vertikalno nameščene profilirane aluminijaste lamele, na katere se ujamejo kapljice
škropiva, ki se niso ustavile na ciljni površini – trti, temveč so šle skozi vrsto trte in
so pristale na nasprotnem reciklažnem

Olivno zelene Lechler IDK 90-0067C
šobe (antidriftna izvedba) in temnejša
črna cev, iz katere prihaja zračni tok,
usmerjen proti trti. Zračni tok zajame
škropivo in ga transportira do trte.
panelu. Na dnu panela je zbiralna posoda za zbrano škropivo, ki ga potem sproti
črpalka prečrpa nazaj v glavni rezervoar.
Na vrhu te zbiralne posode je grobi filter
iz nerjavečega jekla. Vsak panel ima svoj
ventilator, kateremu hitrost in pretok zraka
nastavljamo iz traktorske kabine. Zračni tok
preko izpustnih ustij nosi kapljice škropiva proti trti. Škropivo prihaja iz šob, ki so
vertikalno nameščene na panelu. Posebnost
Caffinijevega reciklažnega panela je, da se en
del zračnega toka vodi na zadnji konec panela, kjer so po vertikalni cevi odprtine, skozi
katere prihaja zračni tok. Ta zračni tok blokira uhajanje škropiva iz območja, ki ga tvorita dva panela, ki objemata eno vrsto trte. Ta
zračna blokada deluje kot nekakšna zavesa in
preprečuje izhajanje škropiva. Zmanjšuje pa
tudi vpliv morebitnega zunanjega vetra, ki bi
sicer lahko povzročal zanašanje škropiva, in
vpliv hitre vožnje (dinamike) na izgube škro-
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Komandna plošča na levi strani
pršilnika za reciklažnimi paneli. Imamo
tri ročke, ki so namenjene ukazom za
pranje rezervoarja, pranje embalaže
FFS, aktiviranje mešala. Na komandni
plošči je še ventil, s katerim nastavljamo
polnjenje rezervoarja, škropljenje,
čiščenje – pranje rezervoarja (sistema).
Na plošči je tudi lahko dostopen sesalni
filter.
piva. Ta sistem tudi spada med ene izmed
Caffinijevih patentov.
Reciklažni paneli so na vrhu preko varnostnega zgloba s progresivno vzmetjo vpeti na
vertikalne teleskopske konzole. Te so izdelane iz visoko kakovostnega jekla. Omogočajo
pa prečni linearni pomik preko posebnih
drsnikov brez mazanja. Zaradi stabilne in
močne konstrukcije ne prihaja do upogibanja konzol.
Štirje radialni ventilatorji so hidravlično
gnani in se nastavljajo iz kabine traktorja.
Glede na stopnjo vegetacije – olistanost trte
in glede na hitrost vožnje se nastavljata količina (pretok) in hitrost zračnega toka.
Reciklažni paneli so lahko visoki 1,5 m, 1,8
m ali 2,0 m. Na zunanji strani panelov vsak
lastnik lahko naroči lastno grafično podobo
ali pa je to klasična Caffinijeva reklama za
njihov reciklažni pršilnik.

Reciklažni pršilnik ima štiri pnevmatike. Večje z merami 10,0/75-15,3 so stalno v
uporabi, zadnje pnevmatike – manjše z velikostjo 20,5 x 8.00-10 pa se avtomatsko
hidravlično spustijo do tal v vinogradu, ko začnemo škropiti. S tem se zmanjša
nastanek kolesnic – saj se poveča naležna površina, s katero masa pršilnika
»pritiska« na tla.
avtomatski način upravljanja – odpiranja
reciklažnih panelov). CB9 omogoča avtomatsko uravnavanje hektarskega odmerka
(litri škropiva na hektar). Obvešča o poškropljenih hektarjih, trenutni količini škropiva v
rezervoarju in količini recikliranega škropiva. Software računalnika omogoča avtomatski vrstni red nekaj delovnih funkcij. Tako
uporabnik na izhodu iz vrste le s pritiskom
na ustrezno tipko izklopi škropljenje (zapre
šobe), izključi delovanje ventilatorjev, dvigne
zadnja kolesa in aktivira avtomatsko – samodejno krmiljenje pregibnega sistema pršilnika. Ob vhodu v vrsto se postopki avtomatsko
izvedejo v obratnem vrstnem redu.
V kabino traktorja se namesti tudi komandno omarico za hidravlične porabnike na
reciklažnem pršilniku. Z aktiviranjem ustre-

znih stikal s pomočjo hidravličnih cilindrov
prečno premikamo zunanje reciklažne panele, notranje reciklažne panele in vertikalni
položaj reciklažnih panelov.
Na samem pršilniku je na levi strani
komandna plošča, kjer imamo tri ročke, ki
so namenjene ukazom za pranje rezervoarja,
pranje embalaže od FFS, aktiviranje mešala.
Na komandni plošči je še ventil, s katerim
nastavljamo polnjenje rezervoarja, škropljenje, čiščenje – pranje rezervoarja (sistema)
s čisto vodo. Tu se nahaja tudi sesalni filter,
ki je odlično dostopen za vzdrževanje (čiščenje).
Glavni rezervoar ima pri vlečenih modelih 1000 ali pa 2000 litrov prostornine.
Opremljen je z indikatorjem nivoja tekočine.
Imajo še dva rezervoarja. Eden je namenjen

Upravljanje reciklažnega pršilnika
Reciklažni pršilnik je opremljen z upravljalnim modulom – računalnikom CB9, ki
je bil zasnovan posebej za Drift Stopper Evo.
Nameščen je v kabini traktorja. Računalnik
CB9 ima TRAILMATIC komandni ekran z
različnimi funkcijskimi tipkami. Z njim aktiviramo avtomatsko premikanje pregibnega
vlečnega ojesa. Z njim določamo MANUAL
MODE ali AUTOMATIC MODE (ročni ali
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Pregibno vlečno oje s senzorji za avtomatsko delovanje. Pri transportu po cesti je
potrebno vlečno oje fiksirati (elektronsko – programsko in mehanično z navojnim
vretenom).
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Na vrhu rezervoarja sta dva velika
pokrova z nalivalnimi siti in modri
rezervoar s čisto vodo za pranje rok.

Rezervoar za hidravlično olje, ki ga potrebujejo hidravlični sistem in njegovi
porabniki na pršilniku. Zadnje luči in odsevniki so na preklopnih nosilcih (v
vinogradu navpično, na cesti vodoravno).
vsaj enkrat v sezoni preveriti pretok posameznih šob, če ustrezajo deklariranim vrednostim. Proizvajalec priporoča, da se ne izvaja
škropljenja, če veter presega 5 m/s. Če pa
že moramo škropiti v vetrovnih razmerah,
potem svetuje, da povečamo velikost kapljic
z uporabo večjih šob ali pa specialnih antidriftnih šob. Potrebno je tudi, kolikor je pač
mogoče, znižati vertikalni položaj reciklažnih panelov, zmanjšati hitrost traktorja in,
če se da, voziti v smeri vetra.
Filtracija je štiristopenjska. V nalivni odprtini je grobi filter (sito), nato pa prihajajo
vedno bolj fini filtri (sesalni filter, tlačni filter in filtri pred šobami). Velikost filtra – število MESH je odvisno od vrste filtra in od

Kalibracija pršilnika
Proizvajalec priporoča pred prvo uporabo
reciklažnega pršilnika njegovo kalibracijo
oziroma umerjanje. Tu predvsem misli tudi
na preverjanje konstante za senzor pretoka
vode (škropiva). Tovarniško je nastavljena
določena vrednost. Če je pri preizkusu rezulwww.prillinger.si

za čisto vodo za pranje rezervoarja, drugi,
18-litrski, pa je namenjen čisti vodi za pranje
rok. Pršilnik ima vgrajen tandemski batno-membranski črpalki z visokim pretokom,
izdelani pa sta iz materiala, odpornega proti
koroziji. Ena črpalka je namenjena samemu škropljenju trte, druga pa za transport
recikliranega škropiva iz zbiralnih posod na
posameznem panelu preko filtrirnega sistema do glavnega rezervoarja. Opcijska polnilna posoda je opremljena s šobo za pranje
embalaže, vrtinčno šobo in ventilom za sesanje koncentriranih FFS v polnilno posodo.
Caffini v osnovni opremi pršilnika ponuja
TeeJeet šobe z votlim stožcem. Na zahtevo
kupca montirajo tudi druge šobe. TeeJeet
šobe so s pretokom od 0,16 do 4,05 l/min v
odvisnosti od tlaka in velikosti (barve) šobe.
Caffini v navodilih za uporabo priporoča

vrste šobe. Filtri so barvno kodirani v skladu
s standardom ISO 19732.
Reciklažni pršilnik ima vgrajen samostojen hidravlični sistem z velikim rezervoarjem za hidravlično olje in hladilnikom
olja. Poganja ga priključna gred traktorja.
Elektrohidravlični distributorji so tovarniško nastavljeni na tlak med 120 in 140 bari.
Hidravlični cilindri za odpiranje panelov
imajo ventil z uravnavanjem pretoka in so
nastavljeni na pravilno hitrost za odpiranje
ali zapiranje panelov. Maksimalno dovoljen
pretok je 30 l/min.
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NENADOMESTLJIVE STORITVE
Že pri vašem prodajalcu kmetijske
mehanizacije

Prillinger, d.o.o.
Arja vas 101
SI-3301 Petrovče

Vsak reciklažni panel ima svoj
radialni ventilator, ki je gnan preko
hidromotorja.
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Tehnični podatki o pršilniku
Proizvajalec navaja možno uporabo pršilnika do 25 % vzdolžnega in 10 % prečnega
nagiba. Če je podlaga spolzka, potem vzdolžni nagib ne sme biti večji od 10 %. Reciklažni
pršilnik je relativno velik stroj. Dolžina stroja
je 4,78 m. Širina stroja je od 2,36 do 5,16 m.
Višina je od 2,85 do 3,65 m, odvisno od velikosti reciklažnega panela in delovnega položaja. Sam reciklažni panel je lahko visok 1,5
m, 1,8 m ali 2,0 m. Medkolesna razdalja je
1,2 m. Medvrstna razdalja v vinogradu lahko
znaša med 1,8 in 3,4 m. Razdalja med reciklažnima paneloma, ki obdajata isto vrsto
trte, je maksimalno1,2 m. Teža stroja je 2370
kg. Ima dve osi s pnevmatikami 10,0/75-15,3
in 20,5 x 8,0. Za pogon reciklažnega pršilnika potrebujemo traktor z najmanj 85 KM in
priključno gredjo, ki se vrti s 540 vrt./min.
Hrup, ki ga povzroča pršilnik, znaša pri traktoristu 85 dB(A), zato proizvajalec traktoristu priporoča uporabo glušnikov, če traktor
nima kabine.

Po škropljenju je potrebno očistiti
šest filtrov. Na sliki sta dva, ki čistita
škropivo, ujeto v reciklažnih panelih.
tat za 2 % večji ali manjši od pričakovanega (tovarniškega), moramo izračunati novo
konstanto senzorja pretoka in jo vstaviti
v program za škropljenje. Sicer pa bi uporabnik moral izvesti tudi ostalo umerjanje
naprave.

Ljudem in okolju prijazno
varstvo in prehrana
rastlin
info@karsia.si
www.karsia.si
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Izkušnje v Vinakoper
Za delo z reciklažnim pršilnikom Caffini
Drift Stopper Evo 1000 so uporabljali traktor New Holland T 4.95 F s 69 kW (95 KM).
Hitrost traktorja je bila 5 km/h. Izbrana je
bila prestava 1. reduktor, vrtljaji motorja
pa so bili 1200 vrt./min. Priključna gred se
je vrtela s 520 vrt./min. Odmerek škropiva
je znašal 220 litrov na hektar. Škropili smo
v vinogradu, kjer raste merlot na medvrstni
razdalji 2,7 metra, razdalja med trtami v vrsti
pa je 0,9 metra. Na vsakem panelu je vertikalno nameščenih 8 šob na razmiku 18 cm.
Brez upoštevanja recikliranega škropiva bi
s popolno napolnjenim rezervoarjem lahko
poškropili 5,1 ha. Dejansko je zaradi recikliranega škropiva, ki se ne ujame na ciljno
površino – trto, poškropljena površina večja.
Dejansko poškropljena površina je odvisna
od fenofaze vinske trte (od razvojne faze
vinske trte). Praktične izkušnje v Vinakoper
so pokazale, da z enim do vrha napolnjenim rezervoarjem poškropijo lahko tudi 15
ha (npr. v razvojni fazi brstenja vinske trte).
Med škropljenjem je bilo aktivnih pet spodnjih šob, zgornje tri pa so bile zaprte, ker
ni bilo potrebe za njihovo delovanje. Nanos
škropiva na ciljno trto smo ugotavljali z WSP
lističi (lističi, občutljivimi na vodo). Njihova
analiza kaže na zelo dober nanos po celotni
višini. Seveda lahko kakovost nanosa vedno
še bolj optimiziramo.
Za obračanje na koncu vrst je potrebno
najmanj 5 metrov široko obračališče, ki pa
ga v podjetju Vinakoper že itak imajo zaradi spravila grozdja s kombajnom za grozdje
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(obiralnikom grozdja). Zaradi prehoda reciklažnih panelov skozi vrsto trte se na njih
predvsem na vrhu zbiralne posode naberejo
odlomljeni listi, zelene in olesenele mladike
itd. V času cvetenja grozdja je ta odpadla
rastlinska masa nekoliko povečana, tako da
je potrebno tudi kakšno ročno odstranjevanje tega iz panelov.
Po škropljenju je seveda potrebno tudi
temeljito pranje notranjega in zunanje pršilnika. V praksi je potrebno zunanje pranje
izvesti z visoko tlačnim čistilnikom in ustreznim šamponom na ustrezni podlagi. Pri
notranjem pranju pršilnika je potrebno očistiti tudi šest filtrov. Celotno čiščenje vzame
v povprečju dve uri časa, vendar je potem
pršilnik pripravljen za novo škropljenje.
Vinakoper sodeluje tudi v projektu
SUSGRAPE (Interreg Italia – Slovenija), ki
spodbuja trajnostno vinogradništvo s pomočjo IKT. Uporabljajo agronomski napovedovalni model za bolezni trte (peronosporo
in oidij), kar omogoča učinkovitejšo rabo
naravnih virov in zmanjšanje uporabe kemikalij (pesticidov) v kmetijstvu. Uporabljajo
tehnologijo IKT oziroma sisteme za podporo
pri odločanju, kdaj je potrebno škropiti vinograd glede na stanje okolja, kar načeloma
vodi do zmanjšane uporabe kemijskih snovi
za varstvo rastlin, zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida pri izvajanju vinogradniških
dejavnosti itd. Skratka, v podjetju Vinakoper
škropijo trto le takrat, ko je to potrebno.

Za konec
Caffininijev reciklažni pršilnik je do okolja prijazen stroj, saj lahko reciklira do 85 %
škropiva v zgodnjih vegetativnih fazah vinske trte, pri zadnjih škropljenjih v sezoni pa
tja do 25 %. Ta stroj je v tujini uvrščen na
seznam naprav z visoko stopnjo redukcije
drifta (pri nas takih seznamov še nimamo).
Z njim se (v tujini) lahko zmanjša varnostni
pas ob odprtih vodotokih, naseljih itd. Drift
Stopper Evo škropi istočasno dve vrsti vinske
trte, kar zagotavlja veliko površinsko storilnost. Še bolj pomemben pa je njegov okoljski vidik. Bistveno manjši je drift, manjša
pa je tudi celotna poraba škropiva. Ni težav
zaradi zanašanja škropiva na druge sosednje
parcele – kulture. Cena reciklažnega pršilnika je 54.980 evrov + DDV. Ta investicija pa
se hitro izplača, če imamo ustrezno veliko
površino za škropljenje. Seveda bi k večji
razširjenosti takih okoljsko primernejših
pršilnikov prispevale tudi vsakoletne subvencije za tako mehanizacijo, kjer bi delež
podpore bil lahko tudi višji.
Tomaž Poje

