
DRONI IN VARSTVO RASTLIN 

 

Droni oz. brezpilotni zrakoplovi se dandanes uporabljajo za namene fotografiranja, snemanja 

za vojaške in policijske namene, kot tudi za osebno uporabo. V kmetijstvu se uporabljajo 

predvsem za opazovanje posevkov (stanje posevkov, navzočnost nekaterih škodljivcev, …) in 

pridobivanje podatkov za kartiranje parcel. V prihodnosti se bodo droni v kmetijstvu lahko 

uporabljali tudi za setev, gnojenje ter varstvo rastlin. 

 
Slika 1: Dron oz. brezpilotni zrakoplov. 

 

Na nagnjenih terenih, strminah (vinogradi) in po obilnih padavinah je aplikacija 

fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) precej otežena. V prihodnosti bi lahko 

aplikacijo FFS s traktorji ali ročno aplikacijo FFS na takšnih terenih zamenjala uporaba 

dronov. Nekatere države (npr. Švica) že uspešno uporabljajo metodo aplikacije FFS z droni. 

Vendar je v teh državah za uporabo dronov potrebno pridobiti dovoljenja in izšolati osebe, ki 

upravljajo z njimi. V večini primerov imajo droni za ta namen nameščene 4 šobe, ki 

poškropijo približno tri metre širok pas, z oddaljenostjo od tal 1 meter. Povprečno porabijo 

približno 100 litrov škropilne brozge na hektar, z eno napolnjeno baterijo pa lahko leti 

približno 10 min. Uporaba dronov je primerna do hitrosti vetra 2 m/s in do temperature zraka 

25 °C. S pomočjo rotorjev na dronu se zrak potiska proti tlom in s tem nanaša škropilno 

brozgo na liste in ostale dele rastlin. Težava, ki se pojavlja ob aplikaciji FFS z droni je 

predvsem neciljno zanašanje škropilne brozge (»drift«) na sosednje površine (nekmetijske, 

zasebne in javne površine, vodna telesa, …).  

 
Slika 2: Škropljenje vinograda z dronom. 



 

Zraven aplikacije FFS se lahko droni v varstvu rastlin uporabljajo tudi za trošenje raznih vab 

(prehranskih in feromonskih) proti nekaterim škodljivcem (žitne vabe proti polžem, feromoni 

na vulkanski kamnini za metodo zbeganja koruznega hrošča,…). Kot primer iz prakse lahko 

omenimo biotično zatiranje koruzne vešče v Nemčiji s pomočjo raztrosa kroglic iz koruznega 

škroba, ki vsebujejo vsaka približno po 1000 jajčec parazitske osice, ki je naravni sovražnik 

koruzne vešče. Na hektar površine je potreben raztros 100 kroglic, en dron pa lahko dnevno 

opravi raztros na 50 do 100 hektarjih njivskih površin. 

 
Slika 3: Raztros jajčec parazitske osice koruzne vešče (foto: vir internet). 

 

Med prednosti uporabe dronov spada tudi možnost samodejnega letenja s predhodnjo 

nastavitvijo GPS lokacije parcele oz. poti aplikacije, kar omogoča natančnejšo aplikacijo, saj 

v tem primeru ne prihaja do prekrivanj oz. dvojne aplikacije. Ena izmed pomanjkljivosti 

uporabe dronov pa je tudi nabavna vrednost, ki se giblje od 30 000 € dalje. 
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