
Ta letak vam nudi informacije o dobrih kmetijskih praksah za preprečevanje zanašanja 
škropilne brozge v času tretiranja.
Vsi nasveti so usmerjeni v pravilne tehnike nanašanja, ki vam omogočajo doseči 
najboljšo učinkovitost fitofarmacevtskega sredstva, s katerim tretirate,  ter visoke in 
kakovostne pridelke ob upoštevanju varovanja okolja, v katerem živite in delate.

V letaku boste našli nasvete o:

• tehnikah nanašanja fitofarmacevtskih sredstev, 
• šobah, 
• času aplikacije, 
• bližnjih občutljivih površinah.

NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Zmanjšajte zanašanje in 
obdržite fitofarmacevtska 
sredstva na svojem posevku

Zanašanje škropilne brozge pomeni, da fitofarmacevtsko sredstvo, s 
katerim tretirate, ne doseže svojega primarnega cilja - vašega posevka. 
To vpliva na vaš pridelek in vaš prihodek, lahko pa tudi škoduje okolju 
in sosednjim posevkom. V vašem interesu je, da se zanašanju škropilne 
brozge izognete. 



Pred škropljenjem morate: 
•  vedno prebrati etiketo fitofarmacevtskega 

sredstva, ki vsebuje priporočila za tretiranje;  

•  vedno preveriti, ali je vaša oprema za nanašanje 
škropilne brozge v dobrem stanju (čista, ne 
spušča, šobe niso zamašene, filtri so čisti, tlak v 
pnevmatikah je ustrezen …).

Med škropljenjem ne pozabite: 
•  vedno zagotovite višino škropilne letve na višini  

50 cm od ciljne površine in ne višje;

•  zmanjšajte nagibanje škropilnice oziroma škropilne 
letve, še posebej, ko vozite po neravnih površinah; 

•  izberite ustrezen tlak škropljenja glede na šobe, ki 
jih uporabljate; 

•  škropite pri hitrosti 6-8 km/h.

Slika 1: Vpliv na zanašanje škropilne brozge 
pri višini škropljenja 80 cm (levo) in 50 cm 
(desno)

Tehnike 
nanašanja 
Fitofarmacevtsko sredstvo 
je toliko učinkovito, kolikor je 
učinkovito njegovo nanašanje. 
Zato je pomembno, da veste, 
kako ga pravilno nanesti, 
da se doseže optimalna 
učinkovitost. Priporočila 
na desni strani vam bodo 
pomagala zmanjšati 
zanašanje škropilne brozge 
med tretiranjem.



Zanašanje škropilne brozge je lahko v veliki meri 
posledica opreme, ki jo uporabljate za nanašanje 
fitofarmacevtskih sredstev. Konvencionalne šobe 
so lahko glavni vzrok za prekomerno zanašanje 
škropilne brozge, saj običajno proizvajajo majhne 
kapljice. Majhne kapljice se v zraku zadržujejo dalj 
časa in so zato bolj nagnjene k zanašanju – običajno 
so zato izgube škropiva večje; prav tako imajo manjše 
kapljice tudi manjšo zmožnost prodiranja v posevek.

Za zmanjšanje tveganja zaradi 
zanašanja škropilne brozge:
•  Vedno uporabite šobe s čim večjim faktorjem 

zmanjšanja zanašanja, ki so primerne za sredstvo, 
s katerim škropite (splošno priporočilo je uporaba 
šob za 90 do 95 % zmanjšanje zanašanja).

Zapomnite si, da prehod na večje kapljice hkrati 
pomeni manj kapljic, zato bo morda potrebno 
prilagoditi količino škropilne brozge, da se kompenzira 
potencialno manjša pokrovnost listne površine.

Izbira šob 

Z uporabo šob za 
zmanjšanje zanašanja lahko 
zmanjšate tveganje, da bi 
fitofarmacevtsko sredstvo 
odneslo proč od vaših 
posevkov.

Slika 2: Škropilnica, opremljena s 
šobami za zmanjšanje zanašanja (levo) in 
konvencionalnimi šobami (desno)

Konvencionalne šobeŠobe za zmanjšanje zanašanja

Šobe za zmanjšanje zanašanja vam pomagajo, 
da vaše fitofarmacevtsko sredstvo prispe tja, 
kamor mora prispeti: na vaš posevek. S tem se 
zagotavlja učinkovitost tretiranja, hkrati pa se 
preprečuje zanašanje sredstva v vodne vire in 
na sosednje posevke.



Pred škropljenjem vedno preverite vremensko 
napoved in temu primerno načrtujte škropljenje:

•  ne škropite  pri temperaturah nad 25 °C ali pri 
zračni vlagi pod 50 %;

• ne škropite, če veter piha v smeri sosednjih, 
neciljnih posevkov ali občutljivih območij (npr. 
vodne površine);

• škropite zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so 
temeprature nižje; 

•  škropite pri hitrosti vetra 1-2 stopnje po 
Beaufortovi lestvici, idealno je, če je hitrost vetra 
manjša od 2,5 m/s.

Čas 
tretiranja
Vremenske razmere 
imajo pomemben vpliv na 
učinkovitost uporabljenih 
sredstev, kakor tudi na 
tveganje za zanašanje 
škropilne brozge. 

Visoke temperature, nizka 
zračna vlaga in premočan 
veter povečujejo tveganje za 
zanašanje škropilne brozge.

Beaufort M/s Opis vetra Učinek 

0 0 – 0.2 Brezvetrje Tišina. Dim se dviga naravnost navzgor. 

1 0.3-1.5 Lahna sapica Zanašanje dima.

2 1.6 – 3.3 Sapica Veter se čuti na izpostavljeni koži, šelestenje listja.

3 3.4 – 5.4 Šibak veter Listi in manjši poganjki se premikajo.

4 5.5 – 7.9 Zmeren veter Prah se dviguje, manjše veje se pričnejo premikati.

5 8.0 – 10.7
Precej močan 

veter
Srednje velike veje se premikajo, manjša drevesa se 
pričnejo majati.

6 10.8 – 13.8 Močan veter Velike veje se premikajo, sliši se žvižganje žic. 

7 13.9 – 17.1 Zelo močan veter  Drevesa se majejo. Težko je hoditi proti vetru.

Nasvet kot majhna pomoč: najbolje je 
izmeriti hitrost vetra na višini posevka z 
ročnim merilcem vetra. 
Lahko pa si pred škropljenjem pomagate 
tudi s spodnjo tabelo, ki opisuje moč vetra in 
učinke, ki jih tak veter povzroča.

Kadar načrtujete škropljenje, 
upoštevajte naslednje:



Bližina 
občutljivih 
površin
Zavedanje o okolici vaših 
kmetijskih površin, še posebej 
o občutljivih območjih, kot so 
vodotoki in sosednji posevki, 
je nujno pri načrtovanju vašega 
dela in prilagoditvi tretiranja 
z namenom preprečevanja 
nenamernega izpostavljanja 
teh površin fitofarmacevtskim 
sredstvom.

Da bi preprečili kakršenkoli 
negativen učinek na občutljiva 
območja, vedno: 
•  pripravite (narišite) skico svojega polja in označite 

občutljiva območja (reke, gozdovi, druga območja 
z visoko biološko raznolikostjo…); 

•  v primeru, da ne škropite sami, zagotovite ogled 
vaše skice izvajalcu škropljenja in ga seznanite z 
vsemi občutljivimi območji;

•  spoštujte zaščitne pasove; 

•  ne škropite, če veter piha v smeri občutljivih 
površin ali neciljnih posevkov. 

Spoštujete svoje sosede!
Pridelava različnih vrst gojenih rastlin na istem 
območju velikokrat ni enostavna. V določenih 
razmerah lahko škropljenje v času žetve/pobiranja 
pridelkov s sosednjih površin povzroči probleme, 
če bi vaše sredstvo zaneslo na sosednje površine 
in bi tako lahko bili ostanki sredstva najdeni na teh 
pridelkih. 

To lahko negativno vpliva na:

•  kakovost pridelka s sosednje njive, če vaše 
sredstvo ni primerno za to gojeno rastlino; 

•  zmožnost prodaje pridelka s sosednje njive, če 
sredstvo ni registrirano na tej gojeni rastlini; 

•  prihodnji razpoložljivosti fitofarmacevtskega 
sredstva, ki ga uporabljate, saj bi detekcije 
sredstva na sosednjih posevkih lahko povzročile 
omejitve njegove uporabe. 

Upoštevanje  nasvetov za  nanašanje  fitofarmacevtskih 
sredstev, ki so navedeni v tem letaku, vam bo 
pomagalo zmanjšati tveganja zaradi zanašanja 
škropilne brozge. Kljub temu priporočamo, da se v 
skladu s splošno dobro prakso pogovorite s sosedi 
in prilagodite vaš čas tretiranja tako, da se izognete 
tretiranju v času pobiranja pridelkov s sosednjih 
površin.
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