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PRIROČNIK ZA USPOSABLJANJE  
Najboljše prakse za učinkovito in varno 
nanašanje fitofarmacevtskih sredstev 
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Pravilno nanašanje 
fitofarmacevtskih 
sredstev kot 
predpogoj za uspeh

Preden začnemo, je tu še pet zlatih pravil o varni uporabi FFS. 

Pravilno nanašanje sredstev 
za zaščito rastlin oziroma 
fitofarmacevtskih sredstev 
(FFS) je predpogoj za uspešno 
pridelavo. Pravzaprav je tudi pri 
tehnološko najbolj dovršenih FFS 
njihova učinkovitost odvisna od 
učinkovitosti njihove uporabe. 

Poleg tega dobre prakse pri uporabi 
pripomorejo k varstvu okolja, v 
katerem poljedelci delujejo, ter k 
zaščiti njihovega zdravja in varnosti 
njihovih družin. 

Žal pa je na številnih koncih sveta 
zavedanje poljedelcev o prednostih 
pravilne uporabe FFS prenizko.

Ta dokument vsebuje bistvo 
osnovnih načel uspešne uporabe 
FFS na poljščinah in želi dvigniti 
zavedanje o najboljših praksah, 
s katerimi lahko preprečimo 
zanašanje škropiva ter zmanjšamo 
vpliv na okolje in človeško zdravje. 

Pri uporabi FFS vedno upoštevajte 
naslednja pravila: 

1. pravilo – ves čas dela ravnajte 
previdno

• S FFS vedno ravnajte previdno, 
da preprečite zastrupitev ali 
kontaminacijo okolja. 

• V primeru razlitja FFS vedno 
nemudoma očistite razlitje.

• Pri rokovanju s FFS naj v bližini 
ne bo otrok, živali ali drugih 
oseb.

2. pravilo – preberite etiketo 
FFS in se prepričajte, da jo 
razumete

• Vedno preberite etiketo FFS. V 
primeru nejasnosti se posvetujte 
z lokalnim strokovnjakom. 

• Uporaba FFS mora biti vedno 
skladna z lokalnimi predpisi in 
zakoni. 

3. pravilo – skrbite za dobro 
osebno higieno

• Pri rokovanju s FFS vedno skrbite 
za dobro osebno higieno. 

• Med rokovanjem s FFS je 
prepovedano jesti, piti ali kaditi. 

4. pravilo – uporabljajte ustrezno 
osebno varovalno opremo (OVO)

• Pri uporabi FFS uporabljajte OVO, 
ki je kot priporočilo navedena 
na etiketi. Izdelki z različnimi 
stopnjami toksičnosti zahtevajo 
različno OVO. 

• Pri uporabi FFS vedno nosite 
zaščitne rokavice (npr. iz nitrilne 
gume ali drugih nevpojnih 
materialov).

5. pravilo – skrbite za škropilno 
opremo in njeno vzdrževanje

• Redno vzdržujte škropilno in 
sejalno opremo, da bo delovala 
učinkovito in ne po puščala.
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Kakšne so posledice nepravilne uporabe?

Če FFS ne uporabljamo pravilno, tj. skladno z navodili na etiketi in  
dobrimi kmetijskimi praksami, ima lahko to številne negativne  
posledice na poljščine in okolje: 

• učinkovitost FFS, ki ga uporabljate, je lahko omejena/
zmanjšana, kar povzroči slabši pridelek ali ga celo uniči; 

• lahko povzroči fitotoksičnost;

• lahko povzroči pojav rezistence; 

• lahko povzroči nesprejemljive ravni ostankov; 

• lahko povzroči zanašanje škropiva do okoliških vodotokov in 
drugih občutljivih območij, kar lahko povzroči kontaminacijo 
vode;

• lahko povzroči zanašanje škropiva do drugih gojenih rastlin, 
katerim škropivo ni bilo namenjeno;

• lahko povzroči gospodarsko škodo zaradi potrate FFS,  
časa in denarja. 

Osvojitev načel uspešne 

uporabe pomeni biti 

sposoben v celoti izkoristiti 

potencial FFS z najmanjšim 

možnim vplivom na okolje in 

lastno varnost.

Kateri dejavniki vplivajo na uporabo FFS? 

Lastnosti FFS, ki ga uporabljate, določajo približno 50 % potencialne 
učinkovitosti tretiranja poljščin*. Na preostanek potencialne učinkovitosti 
vpliva vrsta dejavnikov, vključno z razmerami pri nanašanju FFS in stanjem 
opreme, ki jo uporabljate. 

Približno 50 % Približno 50 %

Lastni učinek
Čas 

uporabe 
FFS

Priprava 
opreme,  

umerjanje
Šobe

FFS: Biološki rezultati – 100-odstotna kontrola

* odvisno od FFS, tretirane rastline in 
razmer pri uporabi FFS – ne vedno 50 % 
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Kako ti trije dejavniki vplivajo  
na nanašanje škropiva?

Oprema in tehnike 
nanašanja Čas uporabe Vreme

Z
ak

aj
 je

 to
 p

om
em

bn
o?

Prepričati se morate, da 
je vaša oprema glede na 
uporabljeni FFS, ciljno 
poljščino in okolje, v 
katerem delate, ustrezno 
umerjena in nastavljena 
ter da uporabljate 
ustrezne šobe.

Neustrezna umerjenost 
lahko povzroči slabšo 
pokritost škropljene 
površine in izgubo 
učinkovitosti. To pa 
pomeni zmanjšanje 
pridelka.

Poleg tega lahko 
dejavniki, kot so 
višina škropilne letve, 
hitrost premikanja 
in izbira ustrezne 
škropilne šobe, močno 
vplivajo na tveganje 
zanašanja škropiva do 
občutljivih površin, kot 
so vodotoki, in drugih 
rastlin, ki niso bile 
namenjene škropljenju, 
ter koristnih 
organizmov. 

Na splošno se morate 
zavedati okolice 
oziroma pokrajine okoli 
vaših polj.

FFS morate uporabiti 
v pravem časovnem 
obdobju glede na 
razvojni stadij bolezni, 
škodljivcev ali plevela, 
ki lahko prizadane oz. 
je prizadel vaš pridelek.

Prepozna uporaba 
FFS v večini primerov 
povzroči slabšo biološko 
učinkovitost in upad 
pridelka.

Poleg tega se morate 
zavedati, ali uporabljate 
sredstvo preventivno 
ali kurativno, in temu 
ustrezno prilagoditi čas 
uporabe FFS. 

Prav tako morate FFS 
uporabljati v primernih 
vremenskih razmerah.

Nanašanje škropiva v 
ekstremnih vremenskih 
razmerah, na primer v 
dežju in močnem vetru 
(tj. nad 5 m/s), ali ob 
visokih temperaturah 
in nizki relativni 
vlažnosti, ne vpliva 
zgolj neugodno na 
učinkovitost FFS, 
temveč lahko povzroči 
zanašanje škropiva 
in s tem nenamerno 
kontaminacijo okolja 
s FFS. 

Hitrost vetra je še 
posebej pomemben 
dejavnik. Upoštevajte, 
da hitrost vetra ni zgolj 
podnebni dejavnik, 
temveč da je »navidezna 
hitrost vetra« kombinacija 
dejanske hitrosti vetra in 
hitrosti premikanja. 

Toda te zapletene razmere lahko 
poenostavimo in izpostavimo tri 
ključne dejavnike, ki jih morate 
upoštevati: 

• Vaša oprema in tehnike uporabe  
(zlasti šobe, poraba škropiva, hitrost 
premikanja in višina škropilne letve) 

• Čas uporabe FFS  
(vrsta poljščine in razvojni stadij)

• Vremenske razmere, v katerih 
uporabljamo FFS (predvsem hitrost vetra, 
temperatura in relativna vlažnost)

In ne pozabite, 

pred mešanjem in 

nanašanjem FFS 

vedno preverite  

etiketo FFS. 
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Oprema za nanašanje škropiva na poljščine: 
Škropilnice s škropilnimi letvami

Škropilnice s škropilnimi letvami so najpogostejše naprave za nanašanje 
škropiva v večini evropskih držav. Večina novih škropilnic je opremljenih 
s sistemom GPS, računalniškimi sistemi za dovajanje škropiva in drugimi 
funkcijami, ki omogočajo natančno nanašanje.

Glavne skupne lastnosti

Količina vode Se spreminja, vendar navadno med 100 in 
600 l/ha.

Hitrost premikanja Priporočljiva med 6 in 8 km/h*

Višina škropilne letve Priporočljivo je nanašanje z višine 50 cm nad 
posevkom oz. ciljno površino.

Razmik med šobami na škropilni letvi 50 cm

• V državah, kjer uporabljajo sodobne škropilnice in kmetijsko mehanizacijo, 
so sprejemljive tudi višje hitrosti v višini 12-14 km/h. 

Kako pravilno nanašamo FFS? 
Osnove pravilnega nanašanja FFS  
na poljščine 
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Skrb za škropilno opremo – kontrolni 
seznam za poljedelce 

Redno preverjajte škropilnico pred uporabo in po njej, vključno 
s filtri, cevmi in šobami ter po potrebi popravite/zamenjajte/
očistite posamezne dele opreme. 

Na začetku sezone vedno:

• umerite opremo in preverite pretočnost vsake posamezne 
šobe; 

• preverite cevi, manometre in tesnilne ventile. Če opazite 
puščanje, ga nemudoma odpravite; 

• glede na pričakovano obremenitev prilagodite tlak v 
pnevmatikah na najnižjo varno vrednost, ki jo priporoča 
proizvajalec. Previsok tlak lahko zmanjša stabilnost škropilne 
letve; 

• prepričajte se, da je škropilna letev ravna in na priporočljivi 
višini glede na šobe, ki jih uporabljate, ter da boste 
vzmetenje, blažilnike in zglobe letve redno prilagajali in 
mazali;

• izmerite razmik med šobami na škropilni letvi in se 
prepričajte, da je konstanten. 

Umerjanje škropilnice s škropilnimi 
letvami 

Umerjanje obsega prilagoditev škropilne opreme za najvišjo 
učinkovitost pri zaščiti poljščin proti plevelu, boleznim ali 
škodljivcem. Predstavlja ključno opravilo poljedelcev, ki naj bi 
ga opravili pred pričetkom sezone in ga potem redno izvajali 
tekom sezone skupaj z vzdrževanjem opreme. 

Umerjanje ima dva glavna namena: 

1) ugotoviti pretočnost vsake posamezne šobe, 

2) ugotoviti dejansko porabo škropiva.

Naš cilj je doseči primerno porabo škropiva za enakomerno 
pokritost škropljene površine. 

Ustrezno umerjanje škropilne opreme zagotavlja:  

• visoko učinkovitost nanašanja; 

• izboljšane možnosti za varčevanja denarja in zmanjšanje izgub; 

• zaščito uporabnika in okolja, omejevanje zanašanja škropiva, 
razlitij in nenamernega nanosa škropiva na občutljiva 
območja oziroma območja, ki jih ne nameravate škropiti. 
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Umerjanje škropilnice s škropilnimi letvami 

Kakšno orodje potrebujete za umerjanje? 

Štoparico 
za merjenje 

povprečnega 
časa, ki ga 
potrebujete 
za določeno 

razdaljo 

Merilni trak 
za označitev 

razdalj pri 
merjenju hitrosti 

premikanja in 
za preverjanje 
razmika med 
razpršilnimi 

šobami na letvi

Ročno ali 
digitalno 
računalo

Merilno posodo 
s prostornino 

vsaj 2 l  
za merjenje 

pretoka 
posameznih 

škropilnih šob 

Kontrolni seznam za 
umerjanje

2. 
KORAK

 9 Umerite škropilnico glede na izbrano porabo škropiva, 
tako da: 

9 izračunate hitrost premikanja naprej (km/h); 

9 izmerite razmik med šobami na škropilni letvi. 

3. 
KORAK

 9 Izračunajte potreben pretok šob, ki bo ustrezal 
opredeljeni porabi.

4. 
KORAK

 9 Izmerite dejanski pretok šob (l/min) in ga po potrebi 
prilagodite. 

 9 Preverite šobe in jih po potrebi očistite ali zamenjajte 
– izbrati morate primerne šobe glede na ciljno rastlino 
in porabo.

5. 
KORAK

 9 Ko ste umerili škropilnico, preverite kakovost 
škropljenja, tako da uporabite papir, občutljiv na vodo.

PAZITE, DA BOSTE 

PRI UMERJANJU 

UPORABLJALI 

IZKLJUČNO  

ČISTO VODO.1. 
KORAK

 9 Napolnite rezervoar 
škropilnice s čisto vodo in 
jo zaženite, da ugotovite 
morebitno puščanje. 

 9 Nastavite želene vrednosti in porabo škropiva (l/ha) 
glede na priporočila na etiketi FFS.
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Umerjanje škropilnice s škropilnimi letvami – 
koraka 1  in 2

 9 Preverite, ali škropilnica pušča, tako da rezervoar napolnite s čisto 
vodo in škropilnico vklopite za eno minuto. 

 9 Preverite stabilnost škropilnih letev, ventile, manometre in cevi ter 
po potrebi namažite posamezne dele. 

 9 Nastavite želeno porabo škropiva, ki je navedena na etiketi FFS,  
in sledite nasvetu svojega agronoma. 

1  Izračunajte potreben pretok škropilnih šob, da boste dosegli 
želeno porabo škropiva:

 9 Za dosego želene porabe škropiva izračunajte potreben pretok 
škropilnih šob (l/min) na podlagi ugotovljene hitrosti.

 9 V ta namen lahko primerjate dejanski pretok šob z želenim 
pretokom.

 

 
Hitrost Razmik med šobami Pretok šob

(litrov/min)

x x

=
(km/h) (metrov)

Poraba škropiva

(litrov/ha)

Faktor

600

3

 Meritev hitrosti: meritev hitrosti se izvaja na terenu z 
rezervoarjem, ki je do polovice napolnjen z vodo. Izvedite več 
meritev odvisno od lastnosti terena.

 9 Izmerite in označite na primer razdaljo 100 m ter si zabeležite čas, 
ki je bil potreben, da ste opravili to razdaljo.

 

 
Opravljena razdalja Faktor Hitrost

(km/h)
3,6

x

=
(metrov)

Izmjereni èas

(sekund)

2

Velikost šobe, tlak in hitrost 

premikanja vplivata na porabo 

škropiva. Na primer velika šoba, 

višji tlak in nižja hitrost pomenita 

višjo porabo škropiva.

Umerjanje škropilnice s škropilnimi letvami – 
korak 3
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Dobra pokritost Odtekanje razpršila Neenakomerna razporeditev 
(slaba konrola)

Umerjanje škropilnice s škropilnimi letvami – 
korak 4

 Preverite pretok vsake škropilne šobe, da boste ugotovili,  
ali ustreza pretoku, potrebnemu za želeno porabo škropiva: 

1. izberite tlak, potreben, da dosežete želeni pretok šob, in izvedite 
potrebne prilagoditve; 

2. 60 sekund merite pretok šob;

3. zabeležite;

4. 2. in 3. korak ponovite trikrat; 

5. za izračun pretoka posameznih šob upoštevajte povprečno 
vrednost; 

6. če vrednost pretoka šob odstopa za več kot ± 5 % od povprečja, 
zamenjajte ali očistite šobe.

4  Kakovost škropljenja po umerjanju lahko preprosto preverite,  
tako da uporabite papir, občutljiv na vodo: 

 Preverjanje kakovosti škropljenja po umerjanju: 

• papir, občutljiv na vodo, pritrdite (s spenjačem) na rastlino tik pred 
škropljenjem;

• poškropite ciljne poljščine; 

• zberite papir, ki je občutljiv na vodo; 

• preverite pokritost in razporejenost škropiva na papirju ter velikost 
kapljic.

5

Preverjanje kakovosti škropljenja po 
umerjanju – korak 5
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Šobe s ploščatim 
curkom

Šobe s ploščatim curkom  
in z manjšim zanašanjem

Injektorske šobe (šobe 
s podporo zraka)

Izbira šob

INTRO HOW DO WE GET IT RIGHT? THE BASICS  
FOR GOOD APPLICATION IN FIELD CROPS

Vpliv šob na kakovost škropljenja 

Skupaj z umerjanjem so šobe najpomembnejši dejavnik za zagotavljanje 
učinkovitega škropljenja. Njihovi glavni nalogi sta razpršitev tekočine v 
kapljice in usmerjanje kapljic proti cilju. Potrebno je redno čiščenje in 
menjavanje šob. Šobe so najcenejši sestavni del škropilnice, vendar 
igrajo najpomembnejšo vlogo pri vplivu na kakovost škropljenja. 

Na trgu obstaja več vrst šob in vsaka po svoje vpliva na vzorec 
škropljenja ter velikost kapljic, ki jih proizvaja. 

Te tri vrste šob ponujajo enak pretok (l/min) pri enakem tlaku, toda z različnimi 
spektri kapljic.
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Kaj pomeni barva šobe? 

Standard ISO:

Barva = velikost

Barva označuje 

velikost šobe – šobe 

enake barve imajo 

ne glede na tip in 

proizvajalca pri enakem 

tlaku enak pretok.

VELIKOST 
ŠOBE LILA OLIVNO 

ZELENA ORANŽNA ZELENA RUMENA MODRO- 
ZELENA MODRA RDEČA RJAVA SIVA BELA SVETLO 

MODRA
SVETLO 
ZELENA

Ameriška 
galona/min 
pri 40 psi

005 0067 01 015 02 025 03 04 05 06 08 10 15
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Izbira ustrezne šobe je odvisna od ciljne 
rastline in razmer, v katerih izvajate 
škropljenje. 

Ciljna površina in tretiranje Tip šobe

Gola zemlja (herbicidi za uporabo pred 
začetkom rasti) Poševne šobe z zmanjšanjem zanašanja

Poljščine (fungicidi in insekticidi) Šobe s ploščatim curkom z zmanjšanjem 
zanašanja

Nizko rastoči plevel (herbicidi) Šobe s ploščatim curkom z zmanjšanjem 
zanašanja

Plevel, pas med vrstami (herbicidi) Šobe z enakomernim ploščatim curkom

Izbira ustreznega tipa šobe za preprečitev 
zanašanja škropiva 

Vse šobe ustvarjajo spekter kapljic: nekatere drobne, nekatere srednje 
velike in nekatere velike. Na velikost kapljic vplivajo tlak škropilnice, vrsta 
formulacije uporabljenega FFS ter tip in velikost šob. Velike šobe (= šobe z 
večjim pretokom) ustvarjajo večje kapljice, medtem ko manjše šobe ustvarjajo 
manjše kapljice. Čeprav manjše kapljice zagotavljajo boljšo pokritost 
s škropivom, pa pogosto povečajo tveganje za zanašanje škropiva. 
Splošno priporočilo je, da vedno uporabljate šobe, ki zmanjšujejo 
zanašanje škropiva, če so na voljo. 

MANJŠE KAPLJICE BOLJ GROBE KAPLJICE

Višji TLAK Nižji

Manjša VELIKOST ŠOB Večja

TIP ŠOBE

Šobe z votlim 
stožcem

Šobe s 
ploščatim 
curkom

Šobe s 
ploščatim 
curkom, z 
zmajšanim 
zanašanjem 

škropiva

Injektorske šobe 
(šobe s podporo 

zraka)

TT injektorske 
šobe

~125 µm ~250 µm ~350 µm ~450 µm ~575 µm
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Na velikost kapljic vpliva tlak škropilnice. 

Zvišanje tlaka 

zmanjša velikost 

kapljic. 

BCPC 
razvrstitev Velikost kapljic Volumetrični 

srednji 
premer (VMD)

Pokritost Prodiranje Tveganje 
zanašanja

Zelo fine 125 µm = 
0,12 mm

Fine 250 µm = 
0,25 mm

Srednje velike 350 µm = 
0,35 mm

Velike 450 µm = 
0,45 mm

Zelo velike 575 µm = 
0,57 mm
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Običajne šobe v primerjavi s šobami,  
ki zmanjšujejo zanašanje

Zamenjava običajnih šob s šobami z zmanjšanim zanašanjem je 
pogosto najučinkovitejši in najgospodarnejši način zmanjševanja 
zanašanja škropiva in zaščite okolja. 

Običajne šobe s ploščatim curkom  
(XR8004), ki delujejo pri tlaku 3 bare

Šobe z zmanjševanjem zanašanja škropiva 
(TD11004), ki delujejo pri tlaku 4 bare 

Vir fotografije:  
Tom Wolf, Sprayer101

FIELD CROPS  
APPLICATION TABLES

BEFORE, DURING AND  
AFTER APPLICATION

Uporaba šob z manjšim 

zanašanjem občutno 

zmanjša pojav 

zanašanja škropiva.
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Šobe z manjšim zanašanjem:  
Ali povzročajo izgube učinkovitosti? 

Preprečevanje zanašanja škropiva je zelo pomembno pri preprečevanju 
kontaminacije okolja, bližnjih poljščin in ljudi ter za zagotovitev, da škropivo 
ostane na polju, kjer ga potrebujete. Zamenjava šob in škropljenje z večjimi 
kapljicami sta najgospodarnejša ukrepa za zmanjševanje tveganja 
zanašanja škropiva.

Pri pravilni uporabi lahko šobe z manjšim zanašanjem zmanjšajo zanašanje 
škropiva za 50–95 %, pri čemer ne vplivajo na učinkovitost škropiva v 
primerjavi z običajnimi šobami. Ključni dejavniki, ki jih moramo upoštevati za 
zagotavljanje učinkovitosti pri uporabi šob z manjšim zanašanjem, so:

• Tlak pršenja in količina vode 
Pri uporabi šob z manjšim zanašanjem na splošno svetujemo znižanje 
tlaka, količina vode pa naj ne bo pod 200 l/ha, kar odtehta manjše število 
proizvedenih kapljic. 

• Vrsta poljščine in pokritost z listi  
Rastline z vertikalno arhitekturo, kot so trave, pogosto potrebujejo 
drobnejše kapljice, da zagotovimo zadrževanje škropiva in pokritost s 
škropivom. 

• Način delovanja FFS 
Pri uporabi kontaktnih FFS pokritost določa učinkovitost škropiva. V tem 
primeru ni priporočljiva uporaba zelo velikih kapljic pri nizki porabi vode.

Katere so glavne prednosti  
uporabe večjih kapljic?

• Zmanjševanje tveganja za zanašanje škropiva 

• Več potencialnih dni za škropljenje omogoča izbiro najprimernejšega časa 
za škropljenje 

• Manjša dovzetnost za izhlapevanje 

• Boljše prodiranje skozi listni sloj 

V večini primerov 

večje kapljice, kot jih 

proizvajajo šobe z manjšim 

zanašanjem, zagotavljajo 

boljšo in enakomernejšo 

pokritost ter obenem  

močno zmanjšajo  

zanašanje škropiva.
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Prilagajanje višine škropilne letve 

Ustrezna nastavitev višine škropilne letve glede na vrsto poljščine, ki jo 
škropite, močno vpliva na razporeditev škropiva ter pojav zanašanja škropiva.

• Pri uporabi šob s 110-stopinjskim naklonom naj bo višina škropilne letve 
nastavljena 50 cm nad poljščino. 

Na konec škropilne 

letve lahko pritrdite 

50-centimetrski plastični 

trak, kar vam bo pomagalo 

ohranjati ustrezno višino 

letve skozi celoten  

postopek škropljenja. 

Učinek višine škropilne letve  
na zanašanje škropiva 

Višina škropilne letve 0,8 m

Višina škropilne letve 0,5 m
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Pred uporabo – priprava škropiva in polnjenje 
škropilnice na kmetiji 

Pred pripravo škropiva je treba vedno prebrati 
in preučiti etiketo FFS ter poskrbeti za 
ustrezno osebno varovalno opremo. 

Na kaj morate biti pozorni med 
pripravljanjem mešanice: 

• vedno pripravljajte škropivo na temu 
namenjenem prostoru na kmetiji, škropilnico 
pa polnite v ograjenih prostorih daleč od 
vodotokov. Med polnjenjem škropilnice naj 
se v bližini ne zadržujejo drugi ljudje ali živali; 

• zapomnite si, da niso vsa FFS primerna za 
mešanje. Preverite informacije o fizikalni 
in kemijski združljivosti na etiketi ali pa se 
posvetujte s kmetijskim svetovalcem. 

Postopek priprave mešanice: 

• izračunajte potrebno količino vode in FFS, 
tako da bo ustrezala površini,  
ki jo nameravate tretirati, da se izognete 
morebitnim ostankom škropiva;

• rezervoar škropilnice napolnite s polovico 
potrebne vode, premešajte, dodajte FFS, 
nato pa dodajte še preostanek vode in 
neprestano mešajte.

Pred,  
med  
in po  
škropljenju
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Prostor, namenjen pripravi 
škropiva in polnjenju škropilnice:  
primeren in neprimeren 

Odstranjevanje praznih posod po pripravi 
škropiva in polnjenju škropilnice 

• Praznih posod ne puščajte brez nadzora na kmetiji, medtem ko opravljate 
škropljenje.

• Ko ste napolnili škropilnico, posode izperite trikrat in pri tem sledite spodaj 
opisanem postopku: 

• Ko ste posode trikrat izprali, jih pustite, da se posušijo na temu 
namenjenem mestu, do katerega nepooblaščene osebe nimajo dostopa. 
Posode zberite in jih odstranite v lokalnih zbiralnih centrih.

• Vedno ravnajte skladno z lokalnimi predpisi.

• Vsako posodo izperite trikrat 
po 30 sekund.

• Ne pozabite očistiti pokrovčka.

• Izvedite še končni pregled.

• Počakajte, da se posoda 
odcedi in posuši.

• Preluknjajte jo, da preprečite 
ponovno uporabo.
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Vrstni red priprave mešanice – splošne 
smernice »Najprej trdne snovi, nato tekočine«

Če na etiketi ni naveden vrstni red za pripravo mešanice,  
lahko sledite temu vrstnem redu. 

Trdne snovi

1 WG Močljiva zrnca < 100 g/ha

2 WSB Vodotopne vrečke

3 WG Močljiva zrnca > 100 g/ha

4 WP Močljivi praški

Tekočine

5 Sredstva za izboljšanje združljivosti

6 SC Koncentrirana suspenzija

7 SE Suspenzoemulzija

8 EW Olje v vodni emulziji

9 EC Koncentrat za emulzijo

10 SL Vodotopni koncentrat

11 Drugi dodatki

Drugo 12 Mikrohranila/foliarna hranila

Da se izognemo morebitnim težavam pri prvi uporabi mešanice,  
svetujemo, da najprej pripravite manjšo količino. 

Med uporabo – najboljše prakse na polju 

Največjo učinkovitost dosežemo s kombinacijo dobre pokritosti, prodiranja 
skozi listni sloj poljščin in z zmanjšanjem zanašanja škropiva. Za doseganje 
visoke učinkovitosti in zmanjšanje izgube FFS navajamo nekaj splošnih 
priporočil. 

• Izdelajte načrt svojih polj in opredelite občutljiva območja ter območja,  
ki jih ne nameravate škropiti. 

• Količino vode prilagodite skladno z navodili na etiketi in gostoto posevka. 

• Ustrezno prilagodite višino škropilnih letev (50 cm). 

• Vozite s priporočeno stalno hitrostjo med 6 in 8 km/h*. 

• S škropilnico vozite previdno, predvsem na neravnih površinah.

Zapomnite si, da zanašanje škropiva pomeni, da FFS, ki jih uporabljate, 
ne zadenejo svojega cilja, kar pomeni nevarnost kontaminacije okolja in 
poljščin, ki niso bile namenjene škropljenju. V vašem interesu je, da se 
temu izognete. S tem boste privarčevali denar.

* Odvisno od kmetijske mehanizacije in razmer na polju višja hitrost 
premikanja občutno poveča tveganje za zanašanje škropiva. 
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Vrsta poljščine in vrsta 
škodljivca/bolezni lahko prav 
tako vplivata na uspešnost 
uporabe FFS. 

• Poljščine z voskastimi listi ali zelo veliko površino 
listnega sloja lahko predstavljajo izziv zaradi 
odtekanja škropiva in težje dostopnosti tarče. 

• Poleg tega lahko lokacija dela rastline, ki so ga 
prizadeli škodljivci/bolezni, vpliva na učinkovitost 
tretiranja – pomembno je, da zagotovimo 
optimalno pokritost s škropivom, zlasti pri uporabi 
kontaktnih FFS. 

Najprimernejši čas uporabe FFS – 
razvojni stadij poljščine in škodljivca

Nanašanje škropiva je učinkovito samo v razvojni fazi 
škodljivca, bolezni ali plevela, v kateri so najbolj ranljivi. 

Da bi FFS uporabili v najprimernejšem času, 
morajo poljedelci:

• biti pozorni in opazovati polja, da pravočasno 
opazijo plevel, škodljivce in bolezni; 

• prebrati navodila na etiketi ter vsa preventivna  
in kurativna FFS uporabiti ob pravem času. 

Prepozno škropljenje 

lahko v večini primerov 

povzroči slabšo 

učinkovitost in s 

tem povzroči izgubo 

pridelka. 
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Čas uporabe FFS – vremenske razmere 

Dež, temperatura, vlažnost in veter lahko vplivajo na učinkovitost FFS ter 
povečajo ali zmanjšajo tveganje zanašanja škropiva s polja na bližnje poljščine 
in okolico. 

* Te informacije je treba lokalno prilagoditi. 

Nizka relativna vlažnost in 
visoka temperatura lahko hitro 
zmanjšata velikost kapljic zaradi 
izhlapevanja, kar obenem poveča 
tveganje za zanašanje škropiva, 
saj se manjše kapljice lažje 
gibljejo po zraku. 

Na splošno je priporočljivo 
škropljenje pri nižjih 
temperaturah z relativno 
vlažnostjo nad 60 %.

Veter vpliva na odlaganje 
škropiva in njegovo razporeditev 
po ciljni rastlini, poleg tega pa 
močno vpliva na tveganje za 
zanašanje škropiva. 

Na splošno je priporočljivo 
škropljenje pri hitrosti vetra 
med 3 in 5 m/s.

(za pretvorbo enot glejte spodnjo 
preglednico)

Dež kmalu po škropljenju je lahko 
razlog za slabo učinkovitost. 
Aktivne snovi potrebujejo določen 
čas, da se oprimejo površine in 
prodrejo v rastlinsko tkivo. Če 
se dež pojavi prezgodaj, se del 
aktivnih snovi spere z rastline, kar 
pomeni zmanjšano učinkovitost. 

Na splošno so potrebne 2–3 
ure, da se aktivne snovi ne 
morejo več sprati.

Nizke temperature, zlasti zgodaj 
spomladi, lahko zmanjšajo 
učinkovitost aktivnih snovi v 
škropivu. Enako velja za previsoke 
temperature.

Na splošno je priporočljivo 
škropiti pri temperaturah 
med 5 °C in 25 °C* ter zjutraj 
ali pozno zvečer, torej ob 
najhladnejših delih dneva. 

Preglednica za pretvorbo hitrosti vetra 

Beaufort m/s Oznaka Vpliv na pokrajino 

0 0–0,2 Mirno ozračje Mirno ozračje.  
Dim se dviga navpično. 

1 0,3–1,5 Lahna sapica Gibanje vetra je opazno  
v premikanju dima. 

2 1,6–3,3 Sapica
Veter občutimo na 
izpostavljeni koži. 
Šelestenje listja. 

3 3,4–5,4 Šibak vetrič Listje in manjše vejice  
se premikajo. 

4 5,5–7,9 Zmeren veter
Veter dviguje prah in liste 
papirja. Manjše veje se 
pričnejo premikati. 

5 8,0–10,7 Srednje močan veter 
Srednje velike veje se 
premikajo. Manjša drevesa 
se pričnejo nagibati. 

6 10,8–13,8 Močan veter 
Debele veje se premikajo. 
Sliši se žvižganje žic 
električnih daljnovodov. 

7 13,9–17,1 Zelo močan veter Celotna drevesa se majejo. 
Otežena hoja proti vetru. 
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Po uporabi – najboljše prakse čiščenja 
škropilnice 

• Čiščenje notranjosti in zunanjosti škropilnice je ključnega 
pomena za zagotovitev dolgoročne učinkovitosti, preprečitev 
nevarnosti kontaminacije okolja in ljudi ter zagotovitev 
učinkovitosti prihodnjih škropljenj z drugačnimi oziroma 
nezdružljivimi FFS. 

• Škropilnice lahko očistimo na polju ali na kmetiji. Kadar 
škropilnico čistimo na polju, to storimo na temu namenjenemu 
mestu, stran od vodotokov ali odtokov z neposredno 
povezavo s površinskimi vodami ali podtalnico. Pri čiščenju 
uporabljajte mehko krtačo, da preprečite morebitne 
poškodbe, in ne uporabljajte visokotlačnih aparatov.

• Možno je tudi čiščenje na kmetiji, če imate ploščad, 
namenjeno čiščenju, ki je ograjena in neprepustna v primeru 
razlitja ter opremljena s sistemom za odvajanje odpadnih 
voda, kot je npr. Heliosec. 

• Sodobne škropilnice morajo biti opremljene z rezervoarjem za 
čisto vodo za izpiranje, katerega prostornina mora znašati vsaj 
10 % prostornine rezervoarja za škropivo. 

• Med čiščenjem škropilnice vedno uporabljajte primerno 
osebno varovalno opremo. 

Po uporabi – najboljše prakse čiščenja 
škropilnice 

2. 
KORAK

Izperite tudi zunanji del škropilnice, vendar se izogibajte 
uporabi visokotlačnih aparatov. Če čiščenje opravljate 
na polju, redno menjujte mesto čiščenja. Če čiščenje 
opravljate na kmetiji, vodo za čiščenje zberite s primernim 
sistemom za zbiranje odpadnih voda, kot je sistem 
Heliosec podjetja Syngenta. 

Ne pozabite preveriti in s ščetko očistiti še šob, zlasti če 
boste nadaljevali s škropljenjem občutljivejših poljščin.

1. 
KORAK

Pazite, da ne boste prekoračili priporočenega odmerka 
škropiva na hektar, kot je naveden na etiketi FFS. 
Ostanek škropilne brozge je treba razredčiti z vsaj 
10-kratno količino vode in poškropiti po površini polja, 
ki smo jo že poškropili. Prazen rezervoar škropilnice 
trikrat izperite in pri vsakem izpiranju rezervoar napolnite 
vsaj do 10 % njegove prostornine, vodo za čiščenje pa 
poškropite po rastlinah, ki niso namenjene prehrani ljudi 
ali živali. 

Če izpiranje opravljate na kmetiji, vodo za čiščenje 
zberite s primernim sistemom za zbiranje odpadnih voda, 
kot je sistem Heliosec podjetja Syngenta. Dodajte čistilo, 
če tako priporoča proizvajalec. 
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FIELD CROPS  
APPLICATION TABLES

BEFORE, DURING AND  
AFTER APPLICATION

Dodatni uporabni viri 

• Spletna stran Sprayer 101 – http://sprayers101.com/ 

• Spletna stran o pametni uporabi pesticidov – informacije o 
nahrbtnih škropilnicah 

Obstaja vrsta orodij, ki jih lahko uporabite za optimizacijo 
uporabe FFS: 

• Caliset  
preprost komplet, ki olajša umerjanje kmetijske opreme

• Digitalni merilnik pretoka (proizvajalca Agrotop) 

• Papir, ki je občutljiv na vodo 
za preizkus kakovosti škropljenja ter ugotavljanje zanašanja 
škropiva in druge preizkuse 

• Ročni komplet za predstavitev delovanja šob 
se uporablja s papirjem, občutljivim na vodo, za prikaz razlik 
v velikosti šob, kapljic in pokritosti. 

• Indikator višine škropilne letve 
vam bo pomagal ohraniti škropilno letev na priporočeni višini 
50 cm nad poljščinami. 

Preglednice 
nanašanja FFS na poljščinah 



UVOD KAKO PRAVILNO NANAŠAMO FFS? OSNOVE 
PRAVILNEGA NANAŠANJA FFS NA POLJŠČINE PRED, MED IN PO ŠKROPLJENJU PREGLEDNICE NANAŠANJA FFS  

NA POLJŠČINAH

46 47

Preglednice nanašanja FFS na poljščinah – 
pšenica 

Velikost kapljic Poraba škropiva  
(l/ha) Posebna priporočila

Herbicidi, ki jih 
uporabljamo pred 
vznikom

Srednje 200–250 Dvojne šobe s 
ploščatim curkom

Fungicidi, zgodnji Srednje velike do 
velike 200

Fungicidi, kontaktni Drobne do srednje 
velike 200–250

Fungicidi, pozni Srednje 200

Insekticidi Srednje 200–250 Dvojne šobe s 
ploščatim curkom

Uporaba na klasju Srednje 200 Dvojne šobe s 
ploščatim curkom

Te preglednice je treba prilagoditi z lokalnimi informacijami in priporočili. 

Velikost kapljic Poraba škropiva  
(l/ha) Posebna priporočila

Herbicidi Srednje velike do 
velike 200 l/ha do 300 l/ha Šobe z manjšim 

zanašanjem

Fungicidi in 
insekticidi Srednje

100 l/ha do 300 l/ha 

Pri kontaktnih 
sredstvih je pokritost 
s škropivom 
pomembnejša kot 
pri sistemičnih, zato 
uporabite večjo 
količino škropiva in 
manjše kapljice.

Šobe s ploščatim 
curkom

Te preglednice je treba prilagoditi z lokalnimi informacijami in priporočili. 

Preglednice nanašanja FFS na poljščinah – 
koruza 
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Preglednice nanašanja FFS na poljščinah – 
oljna ogrščica 

Velikost kapljic Poraba škropiva  
(l/ha) Posebna priporočila

Talni herbicidi, ki jih 
uporabljamo pred 
vznikom

Zelo grobe 300

Herbicidi, ki jih 
uporabljamo po 
vzniku

Srednje 200–250 Dvojne šobe s 
ploščatim curkom

Fungicidi, rastni 
regulator

Srednje velike do 
velike 200–250

Insekticidi Srednje 200–250 Dvojne šobe s 
ploščatim curkom

Uporaba sredstev 
na cvetovih

Srednje velike do 
velike 300–400 Dvojne šobe s 

ploščatim curkom

Desikacija Srednje velike do 
velike > 400 Dvojne šobe s 

ploščatim curkom

Te preglednice je treba prilagoditi z lokalnimi informacijami in priporočili. 

Preglednice uporabe na poljščinah –  
krompir 

Velikost kapljic Poraba škropiva  
(l/ha) Posebna priporočila

Herbicidi, ki jih 
uporabljamo pred 
vznikom

Velike 250–300

Fungicidi Srednje velike do 
velike 200–400 Dvojne šobe s 

ploščatim curkom

Insekticidi Srednje 250–300 Dvojne šobe s 
ploščatim curkom

Desikacija Srednje velike do 
velike > 400 Dvojne šobe s 

ploščatim curkom

Te preglednice je treba prilagoditi z lokalnimi informacijami in priporočili. 
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Ta dokument je pripravila ekipa za trajnostni razvoj in upravljanje na 
območju EAME (Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda) v sodelovanju z 
globalno ekipo za tehnologije uporabe ter z individualnim prispevkom 
Andreia Marutescuja in Jamesa Thomasa. 

Ta dokument se uporablja kot priročnik za usposabljanje poljedelcev 
in uslužbencev podjetja Syngenta. 

Bralcem tega dokumenta prav tako priporočamo, da se pozanimajo o lokalnih pravilih in predpisih.
© 2017 Syngenta. Logotip SYNGENTA, grafična simbola PURPOSE ICON, ALLIANCE FRAME 
in logotip INTERRA so blagovne znamke podjetij skupine Syngenta.
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