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POSTOPEK VARSTVA Z AEROSOLI

M

egljenje je postopek, ki ga pri varstvu rastlin redkeje uporabljamo. Z njim nanašamo pripravke v obliki aerosolov v zračni
prostor, kjer so prisotni škodljivi organizmi,
kot so žuželke, bakterije, glive. To je postopek varstva rastlin, kjer so kapljice škropiva
manjše od 50 μm. Gre za zelo drobne kapljice.
En μm (mikrometer) je tisočinka milimetra.
Meglimo z napravami, ki jih imenujemo meglilniki. Megljenje tudi spada med postopke
LV (ang. Low Volume [nizek volumen]) nanašanja FFS, saj je odmerek manjši od 50 l/
ha. Pogosto je odmerek tudi bistveno manjši
in potem govorimo tudi o nanašanju VLV
(ang. Very Low Volume) in ULV (ang. Ultra
Low Volume).
V kmetijstvu so megljenje včasih uporabljali
tudi na prostem, kjer pa je zaradi zunanjih
nekontroliranih pogojev prihajalo pogosto
do velikega odnašanja kapljic škropiva iz ciljnega prostora.
Danes v kmetijstvu uporabljamo megljenje
le v zaprtih prostorih (zaščitenih prostorih –
steklenjakih in plastenjakih, skladiščih), kjer
dejansko bistveno zmanjšamo vpliv zunanjih
dejavnikov. Meglilnike uporabljamo tudi v
skladiščih semen in tam, kjer želimo povečati
zračno vlago. Na prostem jih uporabljajo za
zatiranje komarjev in drugih škodljivcev ter
dezinfekcijo. Uporabni so tudi za zatiranje
koronavirusa (tako na prostem kot na primer
v trgovskih centrih itd.).

Aerosoli

Aerosoli so zmes zelo drobnih, lahkih tekočinskih delcev ali kapljic in trdnih delcev z
zrakom. Tekočinsko-zračni zmesi pravimo
megla, prašnato-zračni pa dim. Za obe je
značilno, da so delci tako majhni in lahki, da
lahko dlje časa lebdijo v zraku in da jih lahko odnašajo (prenašajo) že neznatni zračni
tokovi.
Za varstvo rastlin v zaščitenih prostorih pridejo v poštev tekočinski aerosoli, pridobljeni po vročem ali hladnem postopku. Vroči
postopek daje suho meglo, ki vsebuje delce
s premerom od 3 do 20 μm. Hladni postopek
pa poteka s tekočinskimi kapljicami premera
20 do 50 μm.
Pravilo: Čim manjše so kapljice, tem več jih
proizvedemo iz enake količine tekočine.

Dvojno delovanje megle

Megla ima dvojno delovanje. Del v zraku lebdeče (krožeče) megle naleti na gojene rastline
in jih pokrije s škropivom. Za zamegljevanje
z nanosom (usedanjem) škropiva na rastline
potrebujemo kapljice velikosti 10–30 μm.
To pride v poštev pri zatiranju škodljivcev
in zaščiti (preventivi) proti glivičnim boleznim. Tretiranje z nanosom je še posebej
primerno pri uporabi sistemičnih sredstev,
listnih gnojil in zaviralcev rasti.
Lebdečo in krožečo meglo pa uporabljamo
tudi za zatiranje letečih žuželk, kot so na
primer resarji ali tripsi. Leteče žuželke prejmejo smrtonosni odmerek iz kapljic megle v
zraku. Ta učinek zamegljevanja (zaplinjevanja) prostora nastane, ko nastanejo stabilni
aerosoli, manjši od 10 μm.

Problem izhlapevanja

Težava z nanosom tam, kjer se morajo meglene kapljice »usesti« na površino rastlin, je
hitro izhlapevanje aerosolov. Tudi pri srednji
relativni vlažnosti do 80 % ima vodna kapljica
s premerom 50 μm življenjsko dobo le 12,5 sekunde. Ko vodni del kapljice izhlapi, se njena teža in velikost zmanjšata do te mere,
da usedanje na liste ni več zagotovljeno. To
pomeni, da je zmožnost pokrivanja rastlin s
kapljicami megle (škropiva) izgubljena.

Dodatki za stabilizacijo megle

Izhlapevanje vode lahko preprečimo s posebnimi dodatki v škropivu. To so lahko kelatna
sredstva in sredstva za razprševanje. Dodatki lahko zadržijo izhlapevanje vode dovolj
dolgo, da stabilizirajo velikost kapljic, dokler
te ne dosežejo rastline.
Eno takih sredstev je VK-2 special, ki je
nevtralno, disperzijsko vodotopno sredstvo
za megljenje, namenjeno zaviranju izhlapevanja. Proizvaja jasno vidno belo meglo.
VK-2 izboljša homogenost, vidljivost megle in polmer ustvarjene kapljice. Zaviranje
izhlapevanja omogoča, da vodne kapljice,
ki nosijo aktivno snov sredstva za varstvo
rastlin, dlje časa ohranijo prvotno velikost.
Izguba zaradi izhlapevanja se zmanjša. To
omogoča enakomerno porazdelitev megle v
prostoru in po površini. VK-2 zoži spekter

Igeba TF 34 je meglilnik, ki deluje po toplem postopku. Namenjen je predvsem
zamegljevanju zaprtih prostorov, uporablja pa se lahko tudi na prostem. Odlikujejo ga
kompaktna zasnova, majhna teža in odlične emisijske vrednosti.

Meglica v rastlinjaku, narejena z meglilnikom Igeba,
ki deluje po hladnem postopku.
kapljic in prepreči izločanje večjih kapljic v
bližini meglilnika. Nižja, kot je temperatura v
rastlinjaku, manj VK-2 je treba uporabiti. To
sredstvo uporabljajo tudi gasilci.
Kelatna sredstva pa so na primer v nutriFOG®, ki se uporablja za okrasne rastline.

Potreba po človeškem delu

Megljenje je postopek, ki ne zahteva veliko
človeškega dela. Meglilnik je zelo storilen
stroj, saj lahko v eni uri porazdelimo FFS na
enem hektaru. Kar z drugimi tehnikami ni
mogoče. Prednost megljenja je torej preprosta
uporaba in velik prihranek delovnega časa.
Meglimo največkrat zvečer, po uradnem
koncu delavnika in v zaprtih rastlinjakih.
Zjutraj je treba rastlinjake odpreti in temeljito prezračiti. Pri hladnem postopku za delovanje meglilnika niti ni potrebna prisotnost
človeka, ampak se naprava aktivira in ugasne
s pomočjo časovnika.
Pri vročem pa mora biti prisoten upravljavec
naprave. Vendar megljenje z napravo traja
zelo kratek čas. V njem lahko zameglimo več
rastlinjakov ali silosov za zrnje.

Princip delovanja meglilnika na
vroči postopek

Meglilniki, ki delujejo po vročem principu
(termo meglilnik), so relativno poceni. Delujejo z veliko hitrostjo nanašanja 3‒5 minut na
1.000 m² površine rastlinjaka, kar pomeni, da
je možno obdelati več rastlinjakov v enem večeru. V njem je vgrajen pulzno-reaktivni motor, kjer zgorevanje bencinsko-zračne mešanice poteka v pulzih, z delovno frekvenco
okrog 100 Hz. Tak motor dejansko nima
gibljivih delov. Izgorevanje goriva povzroča
izdaten tlak, ta pa zelo hiter zračni tok. Del
tlaka gre v rezervoar s škropivom (FFS), večina ustvarjenega tlaka pa požene vroče izpuhe
skozi izpušno cev na prosto. Fitofarmacevtsko
sredstvo (škropivo) se vbrizga v vroč izpušni
curek na koncu izpušne cevi in se termopnevmatsko razprši, pri čemer se izkoristi kinetična in toplotna energija izpuha. Resonančna
membrana na uplinjaču zagotavlja nadzoro-
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vano pulzirajoče zgorevanje goriva v zgorevalni komori. Zato za take meglilnike pravijo, da
delujejo po principu pulznega curka.
Ob pritisku na gumb za zagon se v uplinjaču
ustvari mešanica goriva in zraka, ki jo vpihne
v zgorevalno komoro in vžge z vžigalno svečko.
Nastane utripajoče zgorevanje s približno 80–
100 eksplozijami na sekundo, ki ga nadzirata
zračni membranski ventil in vijak za nastavitev
goriva na uplinjaču. Omejeni nadtlak med 0,2
in 0,35 bara se prek nepovratnega ventila preusmeri iz uplinjača v rezervoar za FFS. Tlak v rezervoarju za škropivo vodi tekočino skozi ventil
in dozirno šobo do konca izpušne cevi. Tam se
vbrizga v izpušni tok, ki prihaja iz zgorevalne
komore. Za delček sekunde (0,05–0,1 s) delujeta kinetična in toplotna energija (600–700 kcal/
liter meglene tekočine) na vbrizgano raztopino, ki se pri tem raztrga na ultra fine aerosole.
Tekočina delno izhlapi in se spremeni v vidno
meglo s takojšnjo kondenzacijo v razmeroma
hladnem zunanjem zraku. Taki meglilniki so
nahrbtno-oprtne izvedbe.

Princip delovanja meglilnika na
hladni postopek

Meglilniki na hladni postopek uporabljajo
ventilator (puhalo), ki ga žene elektromotor, za ustvarjanje zelo močnega zračnega
toka. Ta razbije tekočino škropiva (FFS), ki
prihaja ločeno v razpršilno glavo, na majhne
aerosole (kapljice). Rezultat tega je odlična
porazdelitev in globina prodiranja v zaprtih
prostorih brez vklopa dodatnih ventilatorjev.
Hitrost zamegljevanja je do 2000 m²/h. Še
posebej so primerni za samodejno delovanje
ponoči, brez operaterja. Ventilator ustvari
kroženje zraka, ki enakomerno porazdeli
aerosole po notranji površini.

Mobilno in stacionarno
zamegljevanje

Napravo za vroče megljenje lahko operater
nosi obešeno preko ramena. Med megljenjem mora hoditi vzvratno in ob tem enakomerno pršiti škropivo po celem rastlinjaku. Z malo spretnosti se upravljavec lahko
izogne (večji) izpostavljenosti pesticidu, saj
se megla z udarno močjo naprave močno
odmakne od operaterja. Z napravo za vroče
megljenje lahko nanašamo tudi z enega mesta (npr. skozi vratca v silosu za zrnje).
Pri stacionarnem zamegljevanju pa je meglilnik na enem mestu v rastlinjaku ali celo zunaj
njega (v rastlinjak sega le izstopno ustje). Tu
pa se priporoča še dodatna razpršitev (transport) z napravami za kroženje zraka.
Dejansko gre za prenosno napravo za megljenje,
meglo pa nanašamo ali s premikanjem naprave
ali stacionarno, kjer naprava stoji na eni točki.
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Doziranje FFS

Hektarski odmerek FFS na hektar se običajno
pretvori na površino rastlinjaka. Vendar v zaščitenih prostorih (rastlinjakih) gojimo tudi
visoke rastline, kot sta paradižnik ali kumare. Pri teh kulturah pa bi bilo treba že razmišljati o upoštevanju celotnega volumna
teh visokih rastlin, tako kot naj bi to delali v
sadjarstvu. Sicer pa naneseno količino škropiva na meglilnikih nastavljamo z dozirnimi
šobami ali ventilom.

Slabosti megljenja

Težava pri megljenju je enakomerno prodiranje v in med rastline, da se potem škropivo
lahko usede. Pomanjkljivost je lahko slaba ali
nikakršna energija depozicije, ki onemogoča
prodiranje megle v notranjost krošenj. Zaščiteni prostori morajo biti popolnoma zaprti, da
ne pride do onesnaženja okolja.
Včasih so izdelovali vertikalne meglilnike,
kjer je bila verjetnost za poškodbe rastlin ali
prevelikih ostankov FFS bistveno večja. Pri
horizontalno delujočih napravah pa je ta nevarnost manjša. V nekaterih državah hladno
megljenje priporočajo le z zadržki ali pa
sploh ne, saj nekateri rezultati raziskav kažejo tudi na problem neenakomerne porazdelitve škropiva.

Prednosti megljenja

Prednost megljenja je uporaba koncentriranih pripravkov skoraj brez vode. Meglilniki
imajo tudi veliko storilnost. Megljenje zahteva
malo človeškega dela, pri hladnem postopku
pa lahko naprave vklapljamo s časovnikom.

Splošna pravila pri megljenju

Upoštevati je treba navodila za uporabo meglilnika in navodila za uporabo izbranega FFS.
Pri megljenju v zaščitenih prostorih morajo biti
rastlinjaki čim bolj neprodušno zaprti, drugače obstaja nevarnost, da bo megla izhajala
na prosto ali v sosednje rastlinjake, kar lahko
vpliva na porazdelitev in učinkovitost škropiva.
V rastlinjaku mora biti tudi dovolj zračnega
prostora nad in med rastlinami. Preprečiti je
treba nastajanje kondenzne vode tako na rastlinah kot na rastlinjaku. Rastlin ne smemo
zamegljevati direktno! Kroženje zraka mora
meglo porazdeliti v rastlinje. Lokacija meglilnika v rastlinjaku mora biti toliko oddaljena od
rastlin, da izstopajoča megla ne povzroča prevelikega nalaganja škropiva na bližnje rastline
in da ne prihaja do poškodb rastlin oziroma
prevelikih ostankov FFS. Ventilatorji v rastlinjakih pa s svojim »počasnim« mešanjem zraka
še dodatno transportirajo meglo. Med nanaša-

njem FFS v rastlinjaku nosite zaščitno obleko
in masko z ustreznim filtrirnim sistemom.
Meglimo zvečer ali ponoči. Podnevi pa le, če je
oblačno. Upoštevati je treba tudi delovno karenco uporabljenega FFS.

Megljenje v skladiščih

Meglilnike uporabljamo tudi v skladiščih za
uničevanje skladiščnih škodljivcev. Ta skladišča morajo biti ločena od stanovanj, hlevov,
skednjev itn. Drugače lahko pride do prepuščanja megle in onesnaženja. Običajno meglijo pooblaščene organizacije. Pri nas je to
med drugimi tudi Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Proizvajalci meglilnikov

Med proizvajalce meglilnikov sodijo Igeba,
Pfalz-Tec, pulsFOG Dr. Stahl Sohn GmbH,
Enbar, Swingtec, Atomizing Systems, Inc.,
Mee Industries, Inc., Phytotronics Inc., Jaybird Mfg. Inc., MicroCool, Schaefer Ventilation Equipment, Batrow, Inc., MicroMist
Systems, Superior Controls, Inc., Wanjet itn.

Meglilnik Wanjet F 23, ki povzroča meglo po hladnem postopku.
Ravno tako ima dozirni ventil in časovnik za vklop.

Testiranja in pregledi meglilnikov

Nekaj modelov meglilnikov, ki delujejo po
vročem postopku, so tudi preizkusili in certificirali na testni postaji nemškega DLG. V Pravilniku o zahtevah glede pravilnega delovanja
naprav za nanašanje FFS in o pogojih ter načinu njihovega pregledovanja, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 36/2019, piše, da morajo
naprave za zamegljevanje izpolnjevati osnovne zahteve pa tudi dodatne tehnične zahteve,
ki so navedene v Prilogi 1 tega pravilnika. Zaradi visoke koncentracije FFS, ki jih uporabljajo pri zamegljevanju, je treba posebno pozornost nameniti čiščenju notranjega dela in
zunanjega ogrodja naprave, da ne pride do
tveganja za uporabnika in preglednika naprave. Pregledujejo varnost naprave, kontrolne
sisteme, ogrodje in rezervoar. Nekatere stvari
preverjajo vizualno, nekatere pa z meritvami.
Po dostopnih informacijah pa v praksi slovenski pregledniki še niso pregledovali meglilnikov. Tudi v tujini še pripravljajo bolj podrobne
metode za redne preglede.

Za konec

Megljenje je zanimiv postopek nanašanja
kemičnih sredstev, ki ima veliko površinsko
storilnost ob zelo majhnem hektarskem odmerku škropiva. V primerjavi z običajnimi
nanosi škropiva omogoča velik prihranek
tako časa kot človeškega dela. Primerno je
za varstvo rastlin v zaščitenih prostorih, za
varstvo pred škodljivci v silosih za zrnje, za
higieno, za dezinfekcijo itn.

Zamegljevanje praznega silosa
za zrnje z meglilnikom IGEBA TF 34.
Dezintegracijo škropiva in transport
malih kapljic megle dosežemo
z izpušnimi plini, ki nastanejo pri
izgorevanju bencina v pulzno-reaktivnem
motorju. Pogovorno temu postopku
rečejo tudi »vroče dimljenje«.

Gumb za nastavitev dozirnega ventila za
škropivo na meglilniku Wanjet. Zmogljivost
zamegljevanja je do 8,5 l/h. Doseg 60 metrov,
ventilator pa ima pretok 5400 m3/h.

Igeba Unipro 5 je univerzalni meglilnik, ki
deluje po hladnem postopku. Namenjen je
profesionalni rabi, naprava pa deluje po
postopku ULV. Fina meglica dolgo lebdi
v prostoru, kar pomeni, da lahko optimalno
dosežete tudi težko dostopna mesta.
Enofazni elektromotor z 1,5 kW moči
poganja ventilator.

Komandni omarici za upravljanje
z meglilnikom Igeba Unipro 5. Levo je
časovnik, desno pa glavno stikalo za vklop.

Zamegljevanje praznega silosa za zrnje
s toplim postopkom megljenja. V silos gleda
le izpustna cev za meglo.

Sestavni del meglilnika je elektromotor
(spodaj) in zmogljiv ventilator s filtrirnim
sistemom za trdne delce. Zračni tok, ki ga
povzroči ventilator, ustvarja meglo iz škropiva,
jo transportira ter meša zrak v rastlinjaku.

Z izbiro ustrezne dozirne šobe na
meglilniku Igeba nastavljamo predpisan
hektarski odmerek škropiva (megle).

Ob zamegljevanju silosov za zrnje lahko megla izhaja iz vsake odprtine.

Meglilnik Igeba Unipro 5 ima časovnik,
s katerim določimo čas vklopa in trajanje
megljenja. Časovnik omogoča nastavljanje
štirih programov. Glede na dozirno šobo
(premer izvrtine 0,8; 1,0 ali 1,2 mm) je
odmerek škropiva 10, 14 ali 18 litrov na uro.

Posoda za škropivo na meglilniku Wanjet
ima tudi električno gnan mešalnik.

