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ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN PRIPRAVA ŠKROPILNIC IN 
PRŠILNIKOV NA ZIMO 

 
Redno vzdrževanje je predpogoj za natančno delovanje škropilnic brez motenj. Navodilo za uporabo 
proizvajalca naprave vsebuje vse ukrepe, ki jih je treba izvesti. Navodilo je treba na vsak način 
upoštevati. 
 
Praviloma vsebuje navodilo vsaj naslednje napotke: 
 

 Po vsaki uporabi je treba kontrolirati filtre sesalnih vodov, tlačnih vodov in ob glede 
zamazanosti, po potrebi jih je treba skrtačiti v vedru z vodo. 

 Cevi je treba pregledati, ali so poškodovane ali prepognjene in jih po potrebi zamenjati. 

 Mazalna mesta je treba redno mazati (npr. vrtljive zglobe kropilnega drogovja, nihalno obeso 
in kardansko gred). 

 Ob začetku škropilne sezone in po vsaki menjavi ob je treba naravnati regulator tlaka in 
pretoka. 

 Predtlak v zračnem blažilniku je treba kontrolirati in nastaviti v skladu z navodilom za 
uporabo (praviloma mora biti enak delovnemu nadtlaku na manometru, ki se ga uporablja pri 
kropljenju). 

 Kontrolirati je treba stanje olja v črpalki in v skladu z navodili olje redno menjavati. 

 Pri batnih črpalkah je treba paziti na pojavljanje vode v olju in po potrebi zamenjati obročke 
batov oziroma jih dati zamenjati. 

 Membrane in ventile črpalk je treba vsaj enkrat na leto pregledati glede morebitnih poškodb, 
če so vidne pomanjkljivosti ali pojavi utrujenosti materiala, jih je treba preventivno 
zamenjati. 

 Med škropljenjem je treba stalno paziti, da šobe brezhibno delujejo, poškodovane oziroma 
zamašene ustnike šob je treba takoj zamenjati oziroma očistiti s krtačo za šobe. 

 Pred začetkom škropilne sezone je treba morebitne vgrajene elektronske senzorje za pretok 
skozi šobe in vozno hitrost očistiti v skladu z navodilom za uporabo ter napravo za prikaz 
umeriti. 

 Pripravljeno škropilno raztopino je treba vedno takoj uporabiti, nikoli je ne smemo pustiti več 
dni stati v napravi. 

 Tehnični ostanek škropilne raztopine je na vsak način treba razredčiti z izpiralno vodo in 
poškropiti po nepoškropljenem ostanku površine. Če predvidevamo večdnevne premore med 
škropljenji, je treba izpiranje ponoviti. 

 Če je druga vrsta rastline, je treba v zvezi z določenimi preparati upoštevati napotke za 
uporabo določenih čistilnih sredstev v navodilih za uporabo za preparat (npr. aktivno oglje, 
salmiak ali klorov belilni lug). Čistilne raztopine, ki vsebujejo ostanke sredstev za varstvo 
rastlin in jih ne moremo ali ne smemo poškropi ti po površini, ki jo škropimo, je treba 
dostaviti na odlagališča ali zbirna mesta, ki jih predpišejo za odstranjevanje odpadkov 
pristojni organi. To zadnje velja tudi za vodo, s katero smo oprali zunanjost škropilnice. 
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Napotki za čiščenje z zgornjega seznama naj bi obenem med drugim tudi pripomogli k preprečevanju 
korozije kovinskih delov škropilnice, do katere lahko pride zaradi delno agresivnih sredstev za varstvo 
rastlin. Možnost poškodb se povezuje z daljšim časom učinkovanja, najboljše preprečevanje je 
preventiva. Zaradi dolgotrajnega ohranjanja vseh funkcij naprave je treba razen splošnega 
vzdrževanja temu vidiku posvetiti posebno veliko pozornost zlasti pri pripravi škropilnice za zimo. Po 
temeljitem pranju iz škropilnice ostranimo vso vodo. Če jo bomo prezimovali v prostoru, kjer zmrzuje, 
jo napolnimo s sredstvom proti zmrzovanju (antifreez), ki ima tudi učinek proti koroziji. Spomladi 
lahko mešanico shranimo za ponovno uporabo. Vse kovinske dele namažemo s protikorozijskim 
oljem. 
 
Mnogi sestavni deli škropilnic se tudi obrabljajo zaradi mehanskih obremenitev materiala. Zaradi 
obremenitev prihaja - najprej neopazno - do tehničnih pomanjkljivosti, ki lahko negativno vplivajo na 
natančnost pri delu in v končni posledici tudi na uspeh škropljenja. Statistika preteklih let kaže, da se 
najpogosteje pojavljajo pomanjkljivosti npr. pri prečni razporeditvi šob ali pri količini tekočine, ki jo 
prečrpava črpalka. Tako statistika kaže na nujnost rednih kontrol škropilnic, ki so v uporabi, na 
ustreznih kontrolnih mestih. 
 
Pri kmetih, ki se ukvarjajo s poljedelstvom, se mora in se bo krepilo spoznanje, da je redna kontrola 
njihovih škropilnic, ki je obenem servis, najboljša garancija za varno in natančno škropljenje s sredstvi 
za varstvo rastlin in da je zato v enaki meri ekonomsko kot tudi ekološko potrebna. 
 
Vsak uporabnik naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, torej škropilnic in pršilnikov, je 
dolžan uporabljati napravo, ki mora ustrezati številnim zakonskim zahtevam. Zahteve veljajo tako za 
nove naprave, ki jih je treba testirati vsakih 5 let, kot za naprave, ki se uporabljajo že več let – pri teh 
se testiranje opravlja vsaka 3 leta. S testiranjem preverijo izpravnost škropilne naprave, ali deluje po 
navodilih proizvajalca.  
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