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dve enaki polovici. Polovico smo obdelovali z mehanizacijo povprečne starosti 50 let,
drugo polovico pa z mehanizacijo povprečne starosti 15 let. Pri meritvah smo sledili
tehničnim parametrom, kot so poraba časa, goriva ter površinska storilnost, ki smo jih
merili pri naslednjih opravilih: osnovni načini varstva vinske trte ter obdelave v vinogradu,
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mehanizacija glede na površinsko storilnost izkazala za učinkovitejšo, saj smo za enako
površino, obdelano s starejšo mehanizacijo, potrebovali 8 minut več kot z novejšo. Pri
laţjih opravilih, kot v našem primeru gnojenje in pršenje, je bila razlika pri površinski
storilnosti zanemarljiva, a je bila pri novejši mehanizaciji poraba goriva nekoliko večja (1,2
l/ha) zaradi nepotrebne moči traktorja in je v tem primeru imela starejša mehanizacija
nekoliko boljše rezultate. Čas, ki smo ga porabili za obračanje na obračališču, je bil z
novejšo mehanizacijo daljši (18 s) zaradi slabše okretnosti traktorja, pri starejši
mehanizaciji pa nekoliko krajši, saj je bil prehod v novo vrsto enostavnejši.
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sl
sl/en
Agricultural machinery, including tractors and other agricultural machinery, have developed
over time to reach better efficiency. That has also led to higher mass of the machines,
increased productivity with the simultaneous mobility and agility of the agricultural
machine. As a result, the farmer strives for the highest possible yield and manipulates
manual work as little as possible, which allows him to compete in the global market.
However, the use of technology in the cultivation of grapes does not necessarily have only
positive effects, but also some negative environmental impact on the surface of the cultivated
area. In the economic sense the profit can be lower due to higher consumption of the fuel and
time. At grandfather’s farm we made an experiment and separate the vineyard of 0.5 ha in
two identical halves. Half of the vineyard was processed by machinery of an average age of
50 years, while the other half by machinery of an average age of 15 years. While carrying
out farm chores as basic methods for the protection of vines and processing in the vineyard
(mechanical control of intercropping, spraying, subsoilage and spread of mineral fertilizers)
following measurements were examined: time and fuel consumption and surface
productivity. In the case of more difficult tasks such as screening and post-harvesting, the
use of newer machines has proved to be more efficient in terms of surface productivity, since
we needed more time (8 min) for the same surface with older machinery. But the higher
surface productivity is also affected by the power of the tractor, and consequently requires
higher fuel consumption per hour (1,2 l/ha). For easier operations such as fertilization and
spraying, the difference in surface performance was negligible, but for newer machinery,
fuel consumption was slightly higher due to the unnecessary power of the tractor, and in this
case the older mechanization had better results. The time tractor used for turning at the
turning point was longer with the newer mechanization (18 s) due to the tractor's
sluggishness, while with the older mechanization it was shorter, since the transition to the
new row was simpler.

Bezeljak J. Vpliv razvoja kmetijske mehanizacije v vinogradništvu na učinkovitost dela v vinogradu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

V

KAZALO VSEBINE
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
KEY WORDS DOCUMENTATION
KAZALO VSEBINE
KAZALO PREGLEDNIC
KAZALO SLIK
OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

Str.
III
IV
V
VII
VIII
IX

1

UVOD

1

1.1

VZROK ZA RAZISKAVO

1

1.2

NAMEN POSKUSA

2

1.3

DELOVNE HIPOTEZE

2

2

PREGLED OBJAV

3

2.1

TRAKTOR V HORTIKULTURI

3

2.1.1

Standardni traktor

4

2.1.2

Specialni traktor

4

2.1.3

Vlečni traktor

5

2.1.4

Sistemski traktor

6

2.1.5

Ogrodni traktor

7

2.1.6

Ozkokolotečni traktor

8

2.1.7

Jahalni traktor (»high crop tractor«)

9

2.2

STROJI, PRIKLJUČENI NA TRAKTOR

10

2.2.1

Zastiralna kosilnica (»mulčar«)

10

2.2.2

Pršilnik

11

2.2.3

Trosilnik umetnih gnojil

12

2.2.4

Globinski rahljalnik

13

2.3

MEHANIČNA OSKRBA, NEGA TRTE IN TAL V VINOGRADU

14

2.4

OBDELAVA TAL

14

2.4.1

Čista obdelava

15

2.4.2

Negovana ledina

15

2.4.3

Kombinirana obdelava

15

2.5

KEMIČNO VARSTVO RASTLIN

15

Bezeljak J. Vpliv razvoja kmetijske mehanizacije v vinogradništvu na učinkovitost dela v vinogradu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

VI

3

MATERIALI IN METODE

17

3.1

POSKUSNI VINOGRAD IN IZVEDBA POSKUSA

17

3.2

KMETIJSKA MEHANIZACIJA PRI OPRAVLJANJU POSKUSA

19

3.2.1

Traktorji

19

3.2.2

Kmetijski stroji, uporabljeni na parceli A

21

3.2.2.1 Trosilec umetnih gnojil

21

3.2.2.2 Podrahljalnik

21

3.2.2.3 Pršilnik

22

3.2.2.4 Zastiralna kosilnica (»mulčar«)

23

3.2.3

25

Kmetijski stroji na poskusni parceli B

3.2.3.1 Trosilec umetnih gnojil

25

3.2.3.2 Podrahljalnik

25

3.2.3.3 Pršilnik

25

3.2.3.4 Zastiralna kosilnica

26

3.3

STATISTIČNA OBDELAVA

27

4

REZULTATI

28

4.1

PORABA GORIVA ZA DELO V VINOGRADU

28

4.2

PORABA ČASA ZA DELO V VINOGRADU

29

4.3

PORABA ČASA ZA OBRAČANJE NA OBRAČALIŠČU

31

4.4

SKUPNE TEHNIČNE VELIČINE ZA IZRAČUN OBDELAVE HEKTARJA 33

4.5

SKUPNA PORABA ČASA ZA OBDELAVO HEKTARJA VINOGRADA

34

5

RAZPRAVA IN SKLEPI

36

5.1

RAZPRAVA

36

5.2

SKLEPI

37

6

POVZETEK

38

7

VIRI

40

ZAHVALA

Bezeljak J. Vpliv razvoja kmetijske mehanizacije v vinogradništvu na učinkovitost dela v vinogradu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

VII

KAZALO SLIK
Slika 1: Klasifikacija traktorjev (Bernik, 2004) ......................................................................... 3
Slika 2: Standardni traktor (Farmtrader, 2018) ......................................................................... 4
Slika 3: Specialni traktor (Tratoriweb, 2018) ............................................................................ 5
Slika 4: Vlečni traktor (Antoniocarraro, 2018) ......................................................................... 6
Slika 5: Sistemski traktor (I.pinimg, 2018) ............................................................................... 7
Slika 6: Ogrodni traktor (Agrimanuals.com, 2018)................................................................... 8
Slika 7: Ozkokolotečni traktor (Agrimanuals.com, 2018) ........................................................ 9
Slika 8: Jahalni traktor (Agrimanuals.com, 2018) ................................................................... 10
Slika 9: Priključna mesta na različnih izvedbah traktorjev (Bernik, 2010) .............................. 10
Slika 10: Sadjarsko vinogradniška kosilnica s hidravličnima odmikačema (Fischer
mulcgerate, 2018) ..................................................................................................................... 11
Slika 11: Sadjarsko vinogradniški pršilnik (Garden-technic, 2018)......................................... 12
Slika 12: Izvedbe trosilnikov mineralnih gnojil (Bernik, 2010) ............................................... 13
Slika 13: Preprečevanje izhlapevanja vode iz tal (Kosta, 1998) .............................................. 14
Slika 14: Zemljišče, namenjeno poskusu (Geoprostor, 2018) ................................................. 17
Slika 15: Vinograd pred izvajanjem poskusa ......................................................................... 18
Slika 16: Prikaz izvedbe poskusa v vinogradu s sorto 'Sauvignonasse' leta 2018 ................... 19
Slika 17: Traktor na poskusni parceli A .................................................................................. 20
Slika 18: Traktor na poskusni parceli B .................................................................................. 21
Slika 19: Pršilnik ...................................................................................................................... 22
Slika 20: Upravljalna enota za regulacijo delovanja pršilnika ................................................. 23
Slika 21: Zastiralna kosilnica ................................................................................................... 24
Slika 22: Prikaz zastiranja ........................................................................................................ 24
Slika 23: Trosilec mineralnih gnojil ......................................................................................... 25
Slika 24: Zastiralna kosilnica ................................................................................................... 26
Slika 25: Prikaz zastiranja ........................................................................................................ 27
Slika 26: Poraba goriva (l/h) za opravljena dela v vinogradu glede na parcelo v letu 2018 .... 28
Slika 27: Poraba časa (min) za opravljena dela v vinogradu na posameznih parcelah v letu
018 ............................................................................................................................................ 29
Slika 28: Delovne hitrosti kmetijskih strojev (km/h) na posameznih parcelah za vsak ukrep
v v letu 2018 ............................................................................................................................. 30
Slika 29: Površina za obračanje v poskusnem vinogradu s sorto 'Sauvignonasse' leta 2018 ... 31

Bezeljak J. Vpliv razvoja kmetijske mehanizacije v vinogradništvu na učinkovitost dela v vinogradu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

VIII

Slika 30: Porabljeni čas (s) za obračanje na ozarah na posameznih parcelah in za
posamezni ukrep v letu 2018 .................................................................................................... 32
Slika 31: Poraba goriva (l/h) za hektar obdelovalne površine vinograda na posameznih
parcelah v letu 2018 .................................................................................................................. 33
Slika 32: Poraba časa za hektar (min/ha) obdelovalne površine vinograda s sodobnejšo
kmetijsko mehanizacijo vključno s časom porabljenim na obračališču za posamezno
parcelo v letu 2018 ................................................................................................................... 34
Slika 33: Poraba časa za hektar (min/ha) obdelovalne površine vinograda s starejšo
mehanizacijo vključno s časom porabljenim za obračanje za posamezno parcelo v letu
2018 ......................................................................................................................................... 35

Bezeljak J. Vpliv razvoja kmetijske mehanizacije v vinogradništvu na učinkovitost dela v vinogradu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

T.P.D. – tritočkovno priključno drogovje
EHR – elektronsko krmiljeno hidravlično dvigalo
FFS – fitofarmacevtska sredstva

IX

Bezeljak J. Vpliv razvoja kmetijske mehanizacije v vinogradništvu na učinkovitost dela v vinogradu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

1

1

UVOD

Tehnologija obdelave zemlje se tako v poljedelstvu kot tudi v sadjarstvu in vinogradništvu
s časom razvija; vse od ročnega orodja, vpreg, je razvoj pripeljal do traktorja. Dandanes si
pridelave brez njega praktično ne predstavljamo in tudi v vinogradništvu je temu tako. Za
trto je sama oskrba zelo pomembna, saj nam trta v optimalnih razmerah za rast da dober
pridelek, kar je lepo in zdravo grozdje. Mehanična obdelava vinograda zavzema pri celotni
oskrbi najpogosteje obdelavo medvrstnega prostora, prostora v vrsti ter kemično zaščito
rastlin. Tla v vinogradu obdelujemo z namenom izboljševanja tako rastnih razmer
koreninskega sistema kot same trte, kemično varstvo rastlin pa ščiti trto pred pojavom
nevarnih škodljivcev ter bolezni, kar pa za vinogradnika predstavlja pri pridelavi grozdja
velik strošek.
Traktorji, ki se uporabljajo v hortikulturi, so na splošno majhnih dimenzij, prav tako tudi
stroji, ki so nanj priključeni. Rojstvo in razvoj prvega traktorja sega v leto 1821, ko je izum
parnega stroja privedel do uveljavljanja parnega traktorja ali lokomobile. To je pomenilo
za kmetijstvo velik korak, saj je ta olajšal in pospešil delo človeka in takrat najbolj
uporabljenih konjskih vpreg. Za pogon prvih traktorjev se je uporabljalo trdo gorivo, kot so
drva in premog, prenosni medij energije pa je bila para. Taki traktorji so bili zelo velikih
dimenzij in je bilo delo v hortikulturi nemogoče zaradi specifičnega načina pridelave, zato
so se uveljavili zlasti v poljedelstvu. Izum motorja z notranjim izgorevanjem pa je
privedel do manjših dimenzij traktorjev in tako vsesplošno uveljavitev v kmetijstvu, prav
tako v sadjarstvu in vinogradništvu (Bernik, 2004).
V vinogradu je traktor na začetku opravljal vlečna dela, kot so podrahljavanje, oranje, in je
s tem nadomestil konja. Danes pa traktor v vinogradništvu omogoča opravilo del, kot so
strojna rez, vršičkanje, odstranjevanje stebelnih poganjkov, vezanje poganjkov,
razlistavanje, okopavanje in strojna trgatev, ki so se nekoč opravljala ročno. Ta preskok iz
ročnega na strojno delo je omogočil razvoj elektronike in hidravlike, saj oba sistema skupaj
nameščena na traktor lahko nadomeščata človeško delo tako, da elektronika skrbi za
natančnost, občutljivost in prilagodljivost, hidravlika pa opravljanje dela in premikov.
Takšni traktorji in kmetijski stroji zahtevajo veliko finančno investicijo, zato nakup le-teh
ni vedno ekonomsko upravičen in se zato na manjših vinogradniških kmetijah še vedno
posluţujejo ročnega dela (Bernik, 2010).
1.1

VZROK ZA RAZISKAVO

Tudi na domači kmetiji imamo vinograde, ki nam letno vzamejo kar nekaj časa in denarja
pri pridelavi grozdja. Zato smo razmišljali, kako bi zmanjšali strošek goriva ter prihranili
nekaj časa pri sami obdelavi tako, da bi moč traktorja prilagodili zahtevnosti dela, saj
sklepamo, da je velikost traktorja največkrat povezana z udobjem upravljavca, ne pa tudi s
potrebo po moči traktorja. Manjši traktorji z leti izumirajo in se uporabljajo zgolj v hobi
kmetijstvu, zato se sprašujemo, ali je vedno nujno potreben večji, modernejši traktor, ki ni
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nujno učinkovitejši, je pa veliko udobnejši, oba pa privedeta do enakega končnega
rezultata v vinogradu.
1.2

NAMEN POSKUSA

Namen poskusa je ugotoviti, koliko časa in goriva porabi novejši in koliko starejši traktor
pri obdelavi dveh enakih, 0,5 ha velikih vinogradih pri enakih agro-ampelotehničnih
ukrepih.
1.3

DELOVNE HIPOTEZE

Postavili smo naslednje delovne hipoteze:
- Starejši traktorji z 2x4 pogonom imajo manjše obračalne radije, zato bodo za obračanje
na obračališču porabili manj časa,
- pri teţjih delovnih opravilih bo poraba goriva pri starejšem traktorju večja,
- čas obračanja na ozarah (obračališčih) bo z večjimi kmetijskimi stroji daljši,
- teţja dela bodo z novejšim traktorjem opravljena hitreje.
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2.1

3

PREGLED OBJAV
TRAKTOR V HORTIKULTURI

Traktor predstavlja premični vir energije. Na začetku je nadomestil konja in se uporabljal
za vleko prikolic ter drugih vlečnih kmetijskih strojev. Razvoj je s časom pripeljal do
gnanih strojev, na katere se je najprej prenašala moč preko jermenic in pasov, pozneje pa,
kot tudi še danes, preko kardanskih gredi. Najmodernejši trend danes pa je prenos preko
hidravličnega sistema (Bernik, 2010).
Traktor v hortikulturi prav tako predstavlja premični vir energije, uporablja se ga predvsem
pri delih, ki so se nekoč opravljala največkrat ročno. Z napredkom v kmetijstvu so le-ta
postala zamudna in vse draţja, kar je pripeljalo do razvoja in uveljavitve mehanizirane
obdelave tudi v hortikulturi. Obdelovalne površine so na tem področju zelo strnjene, zato
so za obdelavo potrebni stroji manjših mer, kot na primer v poljedelstvu. Posebnost teh
traktorjev ni samo v dimenzijah, ampak tudi pri nekaterih podrobnostih. Ena od teh, ki
odloča o nakupu, je prav gotovo cena, saj je količina proizvedenih traktorjev majhna, kar
negativno vpliva na ceno traktorja (Bernik, 2010).
Traktorjev je več vrst; razlikujejo se po velikosti, načinu krmiljenja, zasnovi podvozja in
obliki, delimo pa jih glede na namembnost in izvedbo trakcijskega dela (slika 1) (Jejčič,
2007).

Slika 1: Klasifikacija traktorjev (Bernik, 2004)
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2.1.1 Standardni traktor
Med standardne traktorje spada kar 90 % vseh traktorjev, ki so si med seboj različni, na kar
vplivajo lokalni uporabniki ali proizvajalci, vendar pa so vsi izdelani po določenih
zahtevah, ki določajo okvir traktorja (slika 2). To so sedeţ voznika zadaj, krmiljenje s
premimi sorniki, pripenjalno mesto zadaj, opremljeni z nihajno prednjo premo. Traktor je
na splošno uporaben v vseh kmetijskih dejavnostih. Najpogosteje se zaradi velike
oddaljenosti trupa od tal uporablja za mehanično nego rastlin, pri obdelavi tal, setvi ter
pobiranju in spravilu pridelkov, za kar mora imeti traktor prilagojen menjalnik z visokimi
prestavnimi razmerji (Bernik, 2004).

Slika 2: Standardni traktor (Farmtrader, 2018)

2.1.2 Specialni traktor
Sadjarsko-vinogradniški traktorji so se z leti izoblikovali za delo v trajnih nasadih, kjer je
medvrstna razdalja od 1,5 do 3,5 m (slika 3). Po zasnovi so precej podobni standardnim
traktorjem, vendar imajo le nekaj razlik, saj konstrukcijska zasnova teţi k čim večji
okretnosti, kompaktnosti, teţi in moči motorja, ki je potrebna za gnanje posebnih strojev in
premagovanje velikih naklonov. Delijo se na ozke izvedbe (do 1,2 m) ter na širše izvedbe
(do 1,5 m), za delo v strminah pa se priporoča širina 1,6 m. Zaradi specifičnosti dela so
opremljeni z veliko dodatne opreme, ki jo potrebujejo za delo v vinogradu. Med to sodijo
menjalnik z velikim številom prestavnih razmerij (24-32) ter spreminjevalnikom smeri
voţnje, ki je potreben za manevriranje na ozkih ozarah, veliko število hidravličnih izhodov
za priklop najrazličnejših porabnikov, močno hidravlično dvigalo za dvigovanje teţkih
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kmetijskih strojev. Za voznika pa je najbolj pomembna zaščita pred vdorom sredstev za
varstvo rastlin, ki jo zagotavljamo s posebnimi filtri iz aktivnega oglja za čiščenje zraka,
ki vstopa v kabino (Jejčič, 2007).

Slika 3: Specialni traktor (Trattoriweb, 2018)

2.1.3 Vlečni traktor
Vlečni traktorji so zasnovani za nošenje teţkih obdelovalnih strojev za dopolnilo in
osnovno obdelavo zemljišč (slika 4). Pnevmatike so lahko spredaj in zadaj enake.
Krmiljenje je zglobno. Manjše izvedbe vlečnih traktorjev se lahko uporabljajo tudi v
vinogradništvu ter sadjarstvu, saj so zaradi krmilnega sistema zelo okretni (Bernik, 2004).
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Slika 4: Vlečni traktor (Antoniocarraro, 2018)

2.1.4 Sistemski traktor
Sistemski traktor se od standardnega močno razlikuje. Ţe sama zasnova je bila takšna, da
je predstavljal nekaj novega, vsestransko uporabnega. Bil je zasnovan z enakimi kolesi,
močnejšo sprednjo premo, kar omogoča večjo sprednjo priključitveno obremenitev, in z
velikim nalagalnim kot tudi priključitvenim prostorom. Vidno polje upravljavca so
izboljšali tako, da so kabino postavili nad prednjo premo. Traktorji so prilagojeni tudi za
hitrosti nad 50 km/h. Seveda pa se v hortikulturi uporabljajo manjše dimenzije traktorjev,
prav tako z manjšimi motorji od 20 do 30 kW. Obdelava s takšnim traktorjem je moţna na
naklonu 45-55 % (slika 5) (Bernik, 2004).

Bezeljak J. Vpliv razvoja kmetijske mehanizacije v vinogradništvu na učinkovitost dela v vinogradu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

7

Slika 5: Sistemski traktor (I.pinmg, 2018)

2.1.5 Ogrodni traktor
Ogrodni traktorji so po konstrukcijski zasnovi precej podobni standardnim traktorjem,
vendar se zaradi nekaj konstrukcijskih sprememb uporabljajo predvsem za specifična dela.
Koristni so predvsem zaradi nakladalnega prostora na sprednjem delu traktorja, kar nam
pride prav pri priključitvi sejalnic ali trosilnikov z dodatnim zalogovnikom, prednjega
nakladalnika. Zelo so uporabni pri priključitvi medvrstnih okopalnikov, ki so lahko pripeti
pod trupom traktorja, kar zagotavlja dobro vidljivost ter majhne odklone v smeri voţnje.
Kmetijski stroji, ki se pripenjajo pod trup, so zaradi konstrukcijske specifičnosti izdelave
draţji od standardnih strojev. Najpogosteje se takšni traktorji uporabljajo v vrtnarstvu,
lahko pa tudi v sadjarstvu in vinogradništvu, na kar vpliva razmik med vrstami (slika 6)
(Bernik, 2004).

Bezeljak J. Vpliv razvoja kmetijske mehanizacije v vinogradništvu na učinkovitost dela v vinogradu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

8

Slika 6: Ogrodni traktor (Agrimanuals, 2018a)

2.1.6 Ozkokolotečni traktor
Traktor je po konstrukciji zelo podoben standardnemu, ima oţji kolotek, kar mu omogoča
delo v nasadih z manjšim medvrstnim razmikom 1,5-1,6 m (slika 7). Zaradi te posebnosti
nasada mora biti širina traktorja za neoviran prehod med vrstami od 0, 8 do 1,3 m. Tudi
prosti prostor v vrsti med traktorjem in vrsto je zelo majhen, zato je traktor takih oblik, da
pri dotiku z rastlino ne pride do poškodb ali otresanja plodov, tako da je škoda pri prehodu
čim manjša. Sam kolotek, ki je zelo majhen, slabo vpliva na bočno stabilnost, zato je
zahteva teh traktorjev čim niţje teţišče, kar omogoča delo v večjih naklonih. Na izvedbo
trakcije vpliva naklon obdelovalne površine, zato se pri večjih naklonih (< 65 %)
posluţujemo nakupa izvedb z gosenicami, ki so lahko jeklene ali gumirane (Bernik, 2004).
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Slika 7: Ozkokolotečni traktor (Agrimanuals, 2018b)

2.1.7 Jahalni traktor (»high crop tractor«)
Za nekatera opravila na sorazmerno visokih gojenih rastlinah se je izkazalo, da so
učinkoviteje opravljena, če so sočasno obdelana z obeh strani. Za ta primer se je razvil
poseben privzdignjen traktor ali tako imenovani jahalni traktor, ki vrsto »zajaha« (slika 8).
Odmik od tal sega celo do 2,5 m, kar močno zmanjša stabilnost traktorja, zato se ga v
naklonih, večjih od 7 %, ne uporablja. Po videzu je enak standardnemu traktorju, le da
trup, pogonske osi in kolesa loči visoko podvozje. Pogon koles je najpogosteje
hidrostatičen ali veriţni. Uporablja se ga za nekatera opravila v trsničarstvu pri negi trsnih
cepljenk, v vinogradništvu zlasti v ravninskih vinogradih za obiranje grozdja, za
škropljenje in v sadjarstvu (Bernik, 2004).
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Slika 8: Jahalni traktor (I.pinmg, 2018)

2.2

STROJI, PRIKLJUČENI NA TRAKTOR

Traktor brez strojev, ki so nanj priključeni, danes v kmetijstvu nima posebne vloge. Če
torej ţelimo z njim opravljati neko delo ali proces, moramo nanj pripeti obdelovalno orodje
oziroma stroj. Največkrat jih pripenjamo na tritočkovno priključno drogovje (T.P.D.), ki je
na zadnjem delu traktorja, z razvojem pa se je uveljavilo tudi na sprednjem delu traktorja.
Obstajajo pa tudi vrste strojev, ki se pripenjajo bočno na specialnih traktorjih v sadjarstvu
ali vinogradništvu. Stroji so lahko sami po sebi vlečni in neko funkcijo opravljajo z vleko,
lahko pa so gnani s pomočjo priključne gredi - za te je potreben pogon traktorja, ki se
največkrat prenaša preko kardanske gredi ali hidrostatičnega sistema (Bernik, 2004).

Slika 9: Priključna mesta na različnih izvedbah traktorjev (Bernik, 2010)

2.2.1 Zastiralna kosilnica (»mulčar«)
Zastiranje ali mulčanje se je sprva prakticiralo v sadovnjakih, nato se je tovrstno prakso
pričelo uporabljati tudi v vinogradih. Ukrep je koristen, ker omogoča v zemlji zadrţevanje
najugodnejšega vodnega reţima, preprečuje čezmerno izhlapevanje, duši plevel ter
povečuje vsebnost humusa v zemlji (Doberšek, 1986).
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Poleg tega, da zastiralna kosilnica travo odreţe, jo tudi zmelje skupaj z vsemi ostanki, ki so
ostali od zimske rezi in tako pripravi za hitrejšo nadaljnjo razgradnjo organske snovi.
V vinogradništvu je uničevanje ostankov lanskih delov rastlin pomembno, saj tako
zmanjšamo moţnost za pojav bolezni. Zastiranje se prične ţe pozimi, po končani rezi, ko
zmeljemo ostanke zimske rezi in tako nadaljujemo, ko prične rasti trava - idealna višina
zeli za košnjo je od 20 do 30 cm. Višino odkosa nastavimo na najniţjo moţno točko, tako
da zastirka vsebuje majhne delce zemlje. Zastiralna kosilnica, kot je prikazana na sliki 10,
je tritočkovno vpet kmetijski stroj, gnan preko kardanske gredi. Glavni del stroja je lahko
horizontalna glavna gred z nanjo nameščenimi kladivi ali noţi ali horizontalno nameščen
noţ; oba sta gnana preko reduktorja ter jermenskega prenosa. Zastiralne kosilnice lahko
poleg tega opravljajo še katero drugo funkcijo, na primer imajo dodan odmikač, ki kosi
prostor v vrsti, škropilnico, ki škropi plevel v medvrstnem prostoru, razni okopalniki,
odstranjevalci stebelnih poganjkov, itd. (Bernik, 2006).

Slika 10: Sadjarsko vinogradniška kosilnica s hidravličnima odmikačema (Fischer mulcgerate, 2018)

2.2.2 Pršilnik
V vinogradništvu se za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) najpogosteje
uporabljajo pršilniki. Po zasnovi je princip delovanja enak škropilnicam, le da imajo
pršilniki dodan ventilator, ki ustvarja zračni tok, ki je nekakšen transporter kapljic, ki jih
tvorijo škropilne šobe. Na ta način tok vpliva na prodor v notranjost rastline in s tem
poveča odstotek pokritosti le-te s tekočino. Velikost kapljic pri pršilnikih je od 50 µm do
150 µm (Bernik, 2004). Izvedbe pršilnikov so različne; lahko so nošeni, pripeti na
tritočkovno dvigalo z rezervoarjem, velikosti od 200 do 400 l, vendar takšni močno
poslabšajo stabilnost traktorja, zato se pri večjih naklonih ne uporabljajo. Obstajajo pa tudi
izvedbe vlečnih pršilnikov (slika 11), ki se uporabljajo vse pogosteje, saj so rezervoarji pri
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njih lahko večjih kapacitet, od 600 do 1200 l, na katerih so moţne nadgradnje pršenja več
vrst hkrati: tunelsko pršenje itd. .

Slika 11: Sadjarsko vinogradniški pršilnik (Garden-technic, 2018)

2.2.3 Trosilnik umetnih gnojil
Za dober pridelek potrebujejo rastline dovolj hranilnih snovi. Ker dandanes organska
gnojila niso več lahko dostopna oziroma dosegljiva in je za njihov raztros potrebno veliko
časa, se vinogradniki posluţujejo mineralnih gnojil. Hranilno snov je potrebno raztrositi
čez površino, pri čemer nam pomagajo trosilniki mineralnih gnojil. Konstrukcijskih izvedb
je več, lahko so široki, pnevmatični z vrtečimi se ploščami ter z nihajno cevjo, kar lahko
vidimo na sliki 12. Glede na zahtevnost raztrosa in konstrukcijsko zasnovo sta se v
vinogradništvu zaradi majhnih mer in enakomernega raztrosa uveljavila nihajni in
centrifugalni trosilnik. Po sami konstrukciji sta si precej enaka; pripeta sta na T.P.D.,
nasipni prostor se giblje med 200 in 400 l. Gnojilo pade skozi odmerno reţo, ki je
predhodno naravnana glede na ţeljeno količino pri centrifugalnem na eno ali več vrtečih se
plošč, pri nihajnem pa pade v nihajno cev, ki z nihanjem izmetava gnojilo (Bernik, 2010).
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Slika 12: Izvedbe trosilnikov mineralnih gnojil (Bernik, 2010)

2.2.4 Globinski rahljalnik
Globinski rahljalnik ali kultivator je priključek, ki zemlje ne obrača. Spada med vlečne
kmetijske stroje za dopolnilno obdelavo zemlje, vendar pa v vinogradu predstavlja
osnovno obdelavo v medvrstnem prostoru (Bernik, 2005)
Glavni cilj obdelave je plitko rahljanje, kar omogoča vodi prodiranje v globlje plasti v
deţevnih dneh, v sušnih pa tako, da se vlaga iz globljih plasti dvigne do vrhnje zrahljane
plasti, ki preprečuje izparevanje.. Tak način obdelave opravljamo poleti, zato jo
najpogosteje imenujemo poletna obdelava. Grafični prikaz lahko vidimo na sliki 13 (Kosta,
1998).
Na ta način posredno tudi uničujemo plevel in vmešavamo organska ter mineralna gnojila.
Kultivator ima na ogrodju nameščene toge ali vzmetene nogače. Prav tako ima vsaka
nogača rezilo, ki je lahko različnih oblik - odvisno od namena uporabe (Jenčič, 1986).
Globino obdelave naravnamo z reguliranjem dolţine vrhnjega priključnega droga T.P.D. in
z nastavitvijo upora tal na hidravličnem sistemu traktorja. Sama globina podrahljavanja naj
ne bi presegala 5-15 cm (Bernik, 2005)
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Slika 13: Preprečevanje izhlapevanja vode iz tal (Kosta, 1998)

2.3

MEHANIČNA OSKRBA, NEGA TRTE IN TAL V VINOGRADU

V vinogradu skrbimo tako za nadzemni kot tudi podzemni del rastline z namenom, da
pridelamo čim bolj zdravo in kakovostno grozdje.
Sami tehnološki ukrepi so danes večinoma mehanizirani in se za obdelavo uporabljajo
najrazličnejši stroji, kot so škropilnice, vršičkarji, zastiralne kosilnice, globinski
podrahljači, trosilci mineralnih gnojil itd., opravlja pa se tudi kar nekaj ročnih del, kot so
zimska rez, redčenje plodov, razlistanje itd.
Sama mehanizirana obdelava je za vinogradnika z vidika porabe časa zelo ugodna, vendar
pa so strojne ure z leti vse draţje, zato mora vinogradnik dobro premisliti o ekonomski
upravičenosti določenih tehnoloških ukrepov.
Lastna cena grozdja je s časom vse višja, za kar je vzrok draţenje sredstev za pridelavo
grozdja. Vsak vinogradnik pa si ţeli, da se le-ta ne bi toliko spreminjala in poskuša
prihraniti pri pridelavi tako, da se nekaterim tehnološkim ukrepom odreka. Tako je na
Primorskem vse več vinogradov trajno ozelenelih kot pa plitvo obdelanih, saj je takšna
ureditev in nega cenejša.
2.4

OBDELAVA TAL

Glavni cilj obdelave tal je vzdrţevanje stanja tal za stalno rodnost in rast rastlin. V
vinogradih se uporabljata dva načina ureditve medvrstnega prostora, to sta z negovano
oziroma trajno ozelenitvijo ter drugi z obdelanim, »golim« medvrstnim prostorom. Vpliv
na izbiro je seveda odvisen od same lege, lokacije ter postavitve vinograda. V zadnjem
času pa se pojavlja kombiniran način obdelave medvrstnega prostora (Kosta, 1998).
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2.4.1 Čista obdelava
Tako kot s tehnološkimi ukrepi skrbimo za nadzemni del trte, moramo skrbeti tudi za
podzemnega, zato moramo tla v vinogradu vzdrţevati z različnimi ukrepi, ki vplivajo na
fizikalne, kemijske ter biološke lastnosti tal. Glavni namen rahljanja tal v vinogradu je
izboljševanje razmer za razvoj koreninskega sistema, ki potrebuje ustrezno zračnost in
temperaturo. Večkratni prehodi s teţko mehanizacijo, posedanje, neugoden tip tal zemlje
privedejo do anaerobnih razmer v tleh, v katerih se koreninski sistem ne obnavlja, ne
razrašča in sam ni sposoben vsrkavati ter iskati hranila in vode. Da tla torej prezračimo, se
posluţujemo plitve obdelave na globini od 5 do 15 cm. To je lahko frezanje, brananje in
plitvo oranje, najbolj pa se je uveljavilo rahljanje z rahljalniki. S tem načinom pa ne
skrbimo samo za zračnost, pač pa ima rahljanje tudi nekaj stranskih ciljev obdelave. Tako
v poletnem času posredno vplivamo tudi na absorpcijo in evaporacijo vode, mehansko
zatiranje plevela ter na dostop organskih in mineralnih gnojil do koreninskega sistema. Tak
način obdelave ni primeren za lege, ki so podvrţene izpiranju zemlje, saj s tem odstotek le
še povečamo (Doberšek, 1984)
2.4.2 Negovana ledina
Pri čisti obdelavi tal, kjer so tla plitvo obdelana se je, dolgoročno gledano, z večkratnim
prehodom z mehanizacijo skozi vrste predvsem v deţevnih letih naredilo več škode, kar je
privedlo do uvajanja negovane ledine ali trajne ozelenitve. Sama mehanizirana oskrba
negovane ledine je majhna, kar je z vidika tlačenja zemlje in strojnih ur pozitivno.
Obdelava tako ni zahtevna, je pa potrebno zeli redno kositi in prostore med trtami kositi ali
uničevati s kemičnimi sredstvi, kar pa je pozitivno, saj z zastiranjem povečujemo vsebnost
humusa v tleh. Prav tako je hoja po vinogradih s trajno ozelenitvijo pri raznih opravilih
laţja, saj so tla poravnana (Kosta, 1998).
2.4.3 Kombinirana obdelava
Oba od prej naštetih načinov imata svoje prednosti in slabosti, zato se nekateri
vinogradniki posluţujejo kombiniranega načina, kar pomeni, da se obdela do čistega vsaka
druga vrsta, ostale pa so trajno zatravljene. Tak način nam omogoča, da v obdelanih vrstah
skrbimo za talne razmere (zračnost, vodni reţim, vdelovanje mineralnih gnojil itd.), v
zatravljeni pa opravljamo prehode z mehanizacijo, ročna dela in najpomembnejše zmanjšamo pojav erozije (Kosta, 1998).
2.5

KEMIČNO VARSTVO RASTLIN

Vinogradnik, ki v svoj vinograd vlaga trud, ţeli, da bi od vinograda iztrţil čim več. Razvoj
raznih hormonov, pospeševalcev razvoja, mineralnih gnojil in prav tako učinek podnebnih
sprememb je privedel do zmanjšanja naravne odpornosti trt na škodljivce in bolezni.
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Ročno nanašanje zaščite pred boleznimi in škodljivci je v intenzivni pridelavi praktično
nemogoče, zato ima kemično oziroma mehanizirano varstvo rastlin v vinogradništvu
poglaviten pomen, saj si brez njega ne moremo predstavljati pridelave visoko
kakovostnega pridelka po razmeroma nizkih cenah.
Kemična sredstva lahko na rastline nanašamo na več načinov, kot so škropljenje, pršenje,
oroševanje, zamegljevanje in zapraševanje ter dimljenje. Od naštetih se največ uporabljajo
škropljenje, pršenje in oroševanje (Bernik 2010).
Aktivna snov se nanaša v tekoči obliki, ki jo po predpisanih koncentracijah predhodno
redčimo z vodo. Za nanašanje FFS se v vinogradništvu danes uporabljajo v ekstenzivnih
nasadih škropilnice ter v intenzivnih pršilniki (Bernik, 2004).
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MATERIALI IN METODE

POSKUSNI VINOGRAD IN IZVEDBA POSKUSA

Poskus smo opravljali v domačem vinogradu v Vipavski dolini, v vasi Dornberk, na parceli
8086/1, K.O. 2333-DORNBERK, kot je prikazano na sliki 14.

Poskusna parcela B
Poskusna parcela A

Slika 14: Zemljišče, namenjeno poskusu (Geoprostor, 2018)

Parcela, namenjena poskusu, je velikosti 4980 m². Na njej je posajenih 2300 trt sorte
'Sauvignonasse'. Nahaja se tik ob ţelezniški postaji v Dornberku, neposredno v bliţini reke
Vipave. Tla se po klasifikaciji uvrščajo med evtrična rjava tla, za katera je značilno, da
nastanejo na mehkih karbonatnih kamninah in vsebujejo velike dele laporja in peščenjaka,
kar pa oteţuje mehanizirano obdelavo (Urbančič in sod., 2005).
Vinograd je ravninski, zato je teţavnost obdelave majhna, prehodi med vrstami enostavni
in hitri, brez nepotrebnega obračanja in voţnje traktorja (slika 15).
Z izvajanem poskusa smo začeli ţe zgodaj spomladi leta 2018, najprej z dognojevanjem,
nato s podrahljavanjem, škropljenjem in zastiranjem.
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Slika 15: Vinograd pred izvajanjem poskusa

Parcelo, na kateri je 12 vrst z razdaljo 2,3 m, smo razdelili na dve enaki poskusni polji (A
in B), torej na 6 vrst vsako. Obdelava je kombinirana, tako da je ena vrsta s trajno
ozelenitvijo, druga pa obdelana, kar lahko vidimo na sliki 16.
Poskusno polje A smo obdelovali z mehanizacijo povprečne starosti 15 let, poskusno polje
B pa smo obdelali z mehanizacijo povprečne starosti 50 let. Pri meritvah smo sledili
tehničnim parametrom, kot so poraba časa, goriva in poraba časa na obračališču, ki smo jih
izvajali pri naslednjih opravilih:
- varstvo vinske trte ter
- obdelave zemlje v vinogradu:
I.
mehanično zatiranje plevela,
II.
podrahljavanje medvrstnega prostora in
III.
raztros mineralnih gnojil.
Vsak naštet ukrep smo izvajali v treh zaporednih medvrstnih prostorih, kar smo zabeleţili
kot tri meritve istega ukrepa, iz katerih smo pridobili povprečno meritev.
Porabo časa smo merili s štoparico, porabo goriva pa tako, da smo rezervoar traktorja
napolnili vedno do največjega volumna. Po vsaki izvedbi ukrepa smo gorivo dotočili in
dodani volumen goriva zabeleţili kot porabo.
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Poskusno polje B

Slika 16: Prikaz izvedbe poskusa v vinogradu s sorto 'Sauvignonasse' leta 2018

3.2

KMETIJSKA MEHANIZACIJA PRI OPRAVLJANJU POSKUSA

3.2.1 Traktorji
Na poskusni parceli A smo uporabljali traktor Massey Ferguson 394F, s 4-valjnim vodno
hlajenim Perkins motorjem prostornine 4070 cm³, moči 61 kW/ 83 KM, mase 2650 kg
(slika 17). Traktor je tipično sadjarsko-vinogradniški, posebne izdelave, majhnih dimenzij,
z izredno nizkim teţiščem, opremljen s 4x4 pogonom in servo volanom, kar mu daje veliko
sposobnosti pri opravljanju teţkih del v vinogradu. Opremljen je s kabino s čistilnimi filtri
za prečiščevanje zraka, šestimi pari izhodov hidravlične energije, menjalnikom z
mehanskim spreminjanjem smeri voţnje ter 24 prestavnimi stopnjami. Na zadnjem delu
ima vgrajeno hidravlično dvigalo, ki je krmiljeno z EHR sistemom.

Bezeljak J. Vpliv razvoja kmetijske mehanizacije v vinogradništvu na učinkovitost dela v vinogradu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

20

Slika 17: Traktor na poskusni parceli A

Na poskusnem polju B smo uporabljali traktor Massey Ferguson 135 Multipower, prikazan
na sliki 18, s 3-valjnim vodno hlajenim Perkins motorjem prostornine 2500 cm³, moči 33,9
kW/45,5 KM, mase 1700 kg (slika 18).
Traktor je po konstrukciji značilno standarden, iz leta 1970, izdelan v Angliji in zasnovan
zelo enostavno. Sestavljajo ga motor, menjalnik z dvanajstimi prestavami, kolesa in
hidravlično dvigalo. Edino posebnost predstavlja Fergusonov menjalnik s patentom,
imenovanim Multipower, ki predstavlja polovico stopnje od izbrane prestavne stopnje.
Traktor je za svojo velikost zelo zmogljiv, odraţa ga majhen obračalni krog. Slabost pa je
majhna masa, ki zmanjšuje oprijem s tlemi in nam onemogoča pripenjanje teţjih
kmetijskih strojev, ker močno zmanjšajo njegovo stabilnost, vodenje in voţnjo.
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Slika 18: Traktor na poskusni parceli B

3.2.2 Kmetijski stroji, uporabljeni na parceli A
3.2.2.1 Trosilec umetnih gnojil
Trosilec umetnih gnojil trgovske oznake Creina s 400 l zalogovnikom, gnan preko
kardanske gredi. Raztros se opravlja preko nihajne cevi, ki se je uveljavila za boljšo od
vrtečih se kroţnikov na trosilniku, saj je raztros enakomernejši in natančnejši, kar je v
vinogradništvu zelo pomembno. Širina raztrosa je od 4 do 16 m, odvisna pa je od vrtilne
hitrosti kardanske gredi, izključno pa od dolţine nihajne cevi. Odmerek gnojila se
predhodno nastavi z ročico. Za pogon je potrebno zanemarljivo malo energije, je pa
potrebna velika dviţna sila hidravličnega dvigala traktorja. Potrebna moč za pogon 40 kW,
masa 120 kg, leto izdelave 2017.
3.2.2.2 Podrahljalnik
Podrahljalnik trgovske oznake Maccorati je enostavno zasnovan in konstruiran vlečni stroj
delovne širine 200 cm. Na traktor se priključuje s T.P.D. Sestavljen je iz vpetja, okvirja,
nogač, lemeţkov in poravnalnega valja, ki tla enakomerno poravna, da je kasneje prehod
pri ročnem delu čez vrste laţji ter skrbi za konstantno globino, ki jo predhodno nastavimo.
Nogače so vzmetne, zavite v spiralo, kar povzroča nihanje med delovanjem, posledično pa
povečuje intenzivnost obdelave. Varujejo pa tudi pred lomom, saj se pri naletu na oviro
umaknejo. Izbira lemeţkov je odvisna od namena uporabe; uporabili smo širše (srčaste)
lemeţke, ki so bolj za plitvo obdelavo, vendar imajo zaradi večje širine večjo površinsko
storilnost in posledično bolje uničujejo plevel. Masa stroja je 480 kg, moč, potrebna za
vleko, je 80 kW, leto izdelave 2000.
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3.2.2.3 Pršilnik
Pršilnik trgovske oznake Turbmatic Sae je po zasnovi vlečni sadjarsko-vinogradniški
pršilnik s plastičnim rezervoarjem prostornine 800 l. Ima nizko teţišče in nastavljivo širino
koloteka, kar je pogoj za delo v zahtevnih razmerah. Gnan je preko kardanske gredi, ki
poganja črpalko pretoka 90 l/min pod tlakom 50 bar. Kardanska gred se nadaljuje na drugi
strani črpalke vse do zadnjega dela pršilnika, do multiplikatorja, na katerem lahko izbiramo
med dvema vrtilnima hitrostma. Na izhodno gred multiplikatorja je nameščen ventilator
(slika 19).
Pršilnik je voden elektronsko z elektromagnetnimi ventili, kar pomeni, da za vklop in
izklop šob ter regulacijo tlaka v traktorski kabini upravljamo preko stikal, kar je veliko
enostavneje kot pri starejših izvedbah, ki imajo tlačni vod speljan v kabino (slika 20).
Pršilnik deluje tako, da tlak, ki ga ustvari črpalka, potuje po ceveh do elektromagnetnih
ventilov naprej do šob, ki tekočino razpršijo v predhodno nastavljeno smer. Ventilator pa z
zračnim tokom pomaga prodreti kapljicam čim globlje v rastlino in tako zagotavlja večjo
pokritost zelene površine listov vinske trte.
Potrebna moč traktorja je 20 kW, vendar delo v večjih naklonih z manjšimi traktorji
odsvetujemo. Masa 320 kg, leto izdelave 2008.

Slika 19: Pršilnik
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Slika 20: Upravljalna enota za regulacijo delovanja pršilnika

3.2.2.4 Zastiralna kosilnica (»mulčar«)
Zastiralna kosilnica trgovske oznake Fischer je sadjarsko-vinogradniška kosilnica z
nadgradnjo škropilnice herbicidnega pasu, ki je v poskusu nismo koristili. Na traktor je
priključena s T.P.D. Sestavljena je iz kovinskega ohišja, dveh kotnih prenosov, prav tako
dveh noţev, priključnega stolpa, hidravličnega pomika ter valja za nastavitev delovne
višine (slika 21). Zastiralna kosilnica je novejše izdelave, na kar kaţe hidravlična oprema
na njej, saj z njo lahko nastavljamo širino košnje (od 150 do 200 cm) ter bočni zamik.
Vrtilni moment se iz kardanske gredi preko kotnih reduktorjev prenaša na dva nasproti se
vrteča noţa. Višino košnje se nastavi poljubno z nastavljivim valjem (slika 22).
Kosilnica je izredno zmogljiva; uporabljamo jo lahko tudi za drobljenje ostankov zimske
rezi. Potrebna moč traktorja je 50 kW, masa stroja 520 kg, leto izdelave 2005.
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Slika 22: Prikaz zastiranja
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3.2.3 Kmetijski stroji na poskusni parceli B
3.2.3.1 Trosilec umetnih gnojil
Sama konstrukcijska zasnova nihajnih trosilcev se z leti ni spremenila, zato je ta trosilec
enak novejšemu, le da ima nasipni prostor nekoliko manjši volumen. Širina raztrosa je od 4
do 16 m, odvisna pa je od obratov kardanske gredi, izključno pa od dolţine nihajne cevi.
Odmerek gnojila se predhodno nastavi z ročico (slika 23).

Slika 23: Trosilec mineralnih gnojil

3.2.3.2 Podrahljalnik
Podrahljalnik je domače izdelave, enostavno zasnovan in konstruiran vlečni stroj delovne
širine 200 cm. Na traktor se priključuje s T.P.D. Sestavljen je iz vpetja, okvirja, nogač in
lemeţkov. Nogače so toge, na njih so togo nameščeni širši (srčasti) lemeţki, ki so bolj za
plitvo obdelavo, vendar imajo zaradi večje širine večjo storilnost ter posledično bolje
uničujejo plevel. Potrebna moč 30 kW, masa 120 kg, leto izdelave 1972.
3.2.3.3 Pršilnik
Vlečni pršilnik trgovske oznake Friuli z rezervoarjem iz poliestra s prostornino 600 l ima
vgrajeno črpalko pretoka 50 l/min pri tlaku 50 bar. Zgrajen je iz enostavnega okvirja, na
katerega so nameščeni ostali deli pršilnika. Delovanje je v celoti mehansko - tako je
upravljanje v kabino speljano preko glavnega tlačnega voda, od tam naprej krmilimo tlak
po ceveh s pomočjo mešalnega ventila. Na njem lahko nastavljamo tlak in odpiramo ter
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zapiramo šobe. Nameščanje ventila ob priklapljanju je zamudno, predvsem pa povzroča v
kabini hrup, saj so v njem prisotni veliki tlaki. Na zadnjem delu je prav tako nameščen
ventilator, ki ustvarja zračni tok. Slednji ima samo eno vrtilno hitrost. Potrebna moč je 20
kW, masa 230 kg, leto izdelave 1978.
3.2.3.4 Zastiralna kosilnica
Zastiralna kosilnica trgovske oznake Ca.Bo je enostavna ter lahka rotacijska kosilnica
delovne širine 200 cm. Pripeta je s T.P.D., ima en kotni reduktor, ki je gnan preko
kardanske gredi. Vrtilni moment se iz reduktorja prenaša preko jermenskega prenosa na
jermenice. Kosilnica ima fiksno širino in je sestavljena iz treh enakih, manjših noţev, kar
vpliva na laţji zagon, saj imajo manjši vztrajnostni moment. Opremljena je tudi s
hidravlično krmiljenim odmikačem, ki kosi prostor v vrsti, vendar ga pri meritvah nismo
uporabili. Glede na smer voţnje traktorja lahko kosilnico zamaknemo s pomočjo
navojnega vretena, prav tako pa lahko nastavljamo višino košnje z nastavitvijo zadnjega
valja (sliki 24 in 25). Potrebna moč je 40 kW, masa 400 kg, leto izdelave 1981.

Slika 24: Zastiralna kosilnica
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Slika 25: Prikaz zastiranja

3.3

STATISTIČNA OBDELAVA

Vsak medvrstni prostor je v našem poskusu predstavljal posamezno meritev oziroma
ponovitev. Tako smo iz treh meritev izračunali povprečje za vsak ukrep na posamezni
parceli. Vsa izračunana povprečja so prikazana na slikah. Pri merjenju smo sledili
parametrom, kot so poraba časa za obračanje traktorja v novo vrsto, poraba goriva na
delovno uro traktorja ter poraba časa za posamezno opravilo. Po izračunanih povprečjih
smo za laţjo predstavo posamezna povprečja preračunali v vrednosti, potrebne za obdelavo
enega hektarja.

Bezeljak J. Vpliv razvoja kmetijske mehanizacije v vinogradništvu na učinkovitost dela v vinogradu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

4
4.1

28

REZULTATI
PORABA GORIVA ZA DELO V VINOGRADU

Na sliki 26 primerjamo porabljeno gorivo za posamezno opravilo znotraj poskusne parcele.
Poskusna parcela A
Poskusna parcela B
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Slika 26: Poraba goriva (l/h) za opravljena dela v vinogradu glede na parcelo v letu 2018

Kot je razvidno s slike 26, smo največ goriva porabili pri teţjih opravilih, kot sta
podrahljavanje in zastiranje, saj se pri delovnem procesu ustvarja več upora in posledično
porablja več energije. Pri obeh ukrepih smo več goriva porabili z novejšim traktorjem (1,6
l/h).
Pri laţjih opravilih, kot sta v našem primeru pršenje in gnojenje, je bila poraba nekoliko
manjša kot pri teţjih opravilih, saj je bilo za ukrep potrebne manj energije. Največ goriva
med tema ukrepoma smo porabili z novejšim traktorjem na parceli A zaradi veliko
neizkoriščene moči, najmanj goriva pa smo porabili na parceli B s starejšim traktorjem.
Med parcelama smo povprečno 1,4 l/h več porabili z novejšim traktorjem na parceli A.
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PORABA ČASA ZA DELO V VINOGRADU

Prav tako smo merili porabljen čas za obdelavo pri posameznem delu v vinogradu.
Povprečni porabljeni čas za ukrep na posamezni parceli je prikazan na sliki 27.
Poskusna parcela A

Poraba časa za delo (min)

Poskusna parcela B
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Slika 27: Poraba časa (min) za opravljena dela v vinogradu na posameznih parcelah v letu 2018

Čas smo merili v minutah za opravljeno delo v vrsti. Kot vidimo na sliki 27, nam je
podrahljavanje vzelo največ delovnega časa, in sicer v povprečju med parcelama (6,3
min), saj je tudi med ukrepi zelo teţavno in potrebuje veliko energije.
Največ časa (6 min) smo pri teţjih opravilih porabili s starejšim traktorjem na parceli B.
Vzrok je majhna imenska moč traktorja in majhna masa, ki povzroča večji zdrs koles. Pri
laţjih opravilih pa sta se oba traktorja izkazala pribliţno enako, saj samo delo ni bilo
zahtevno in je moč traktorjev zadostovala. Za vsa opravljena dela smo bistveno več časa (5
min) porabili na parceli B s starejšim traktorjem.
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DELOVNA HITROST

Delovne hitrosti ali hitrost obdelave je največkrat odvisna od zmogljivosti kmetijskega
stroja kot tudi od moči samega traktorja. Potrebno je vedeti, koliko moči potrebuje stroj in
koliko razpoloţljive moči ima traktor. Na sliki 28 so prikazane hitrosti dela (km/h) glede
na ukrep in parcelo.
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Slika 28: Delovne hitrosti kmetijskih strojev (km/h) na posameznih parcelah za vsak ukrep v letu 2018

Kot lahko vidimo na sliki 28, smo pri teţjih opravilih, kot sta zastiranje in podrahljavanje,
pri enaki delovni širini obdelave ter enakih delovnih razmerah hitreje vozili z novejšim
traktorjem na parceli A. Hitrejšo voţnjo (od 2 do 9,5 km/h) nam je omogočala večja
imenska moč in posledično delovna zmogljivost.
Pri laţjem opravilu, kot je pršenje, ni bilo zaznati večjih sprememb, saj so bile zmogljivosti
traktorja v obeh primerih zadostne. Pri gnojenju je prišlo do majhnega odstopanja med
traktorjema in smo tako na parceli B delali z nekoliko manjšo hitrostjo. Vendar razlike ne
pripisujemo manjši zmogljivosti traktorja, saj je za pogon trosilnika potrebno zanemarljivo
malo moči, temveč veliki masi trosilnika, napolnjenega z mineralnim gnojilom. Ker je
močno zmanjšal stabilnost traktorja, je bila hitrejša voţnja nemogoča.
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PORABA ČASA ZA OBRAČANJE NA OBRAČALIŠČU

Obdelava v vinogradu ne zajema samo dela v vrsti, ampak tudi manevriranje in obračanje
na obračališču, kot je prikazano na sliki 29. Hitrost oziroma izguba časa za obračanje pa je
odvisna od okretnosti traktorja, velikosti kmetijskega stroja ter urejenosti in širine ozare.
Zato smo prav tako na koncu vsake vrste izmerili čas obračanja v drugo vrsto in iz
pridobljenih meritev izračunali povprečje pridobljenih rezultatov.

Slika 29: Površina za obračanje v poskusnem vinogradu s sorto 'Sauvignonasse' leta 2018
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Razvoj in modernizacija kmetijske mehanizacije ni prinesla samo pozitivnih, ampak tudi
negativne učinke na samo pridelavo grozdja. Tudi v našem primeru je to razvidno. Na sliki
30 je prikazan porabljeni čas (s) za obračanje traktorja in strojnega priključka glede na
ukrep in parcelo.

Poskusna parcela A
Poskusna parcela B
25

Poraba časa (s)

23,3
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Slika 30: Porabljeni čas za obračanje na ozarah na posameznih parcelah in za posamezni ukrep v letu 2018

Kot vidimo na sliki 30, smo z novejšim traktorjem pri vsakem posameznem ukrepu v
poprečju na parceli A porabili bistveno več časa za obračanje (7,6 s) kot s starejšim
traktorjem. K temu je pripomogel večji obračalni radij, ki ga povečuje prednja toga prema
s štirikolesnim pogonom. Pri pršenju in podrahljavanju smo porabili še nekoliko več časa
za obračanje (od 11 do 18 s), saj nas je pri obračanju ovirala večja dolţina kmetijskega
stroja.
S starejšim traktorjem na parceli B smo v novo vrsto obrnili bistveno hitreje (10 s), kar
nam je omogočal manjši obračalni radij traktorja, vendar sta nas tudi tu nekoliko ovirala
podrahljač in pršilnik, ki sta nekoliko daljša od ostalih kmetijskih strojev.
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SKUPNE TEHNIČNE VELIČINE ZA IZRAČUN OBDELAVE HEKTARJA

Poskusne meritve so bile opravljene na zemljišču, manjšem od 1 ha, zato smo vse
pridobljene rezultate izračunali za velikost površine 1 ha, zato, da si meritve laţje
predstavljamo.
Porabe goriva za obdelavo enega hektarja vinograda (obdelan vsak drugi medvrstni
prostor) so podane na sliki 31.

Poskusna parcela A
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Slika 31: Poraba goriva za hektar obdelovalne površine vinograda na posameznih parcelah leta 2018

Kot lahko vidimo, je bila poraba goriva pri teţjih opravilih z novejšim traktorjem na
parceli A manjša, kar je pozitivno z ekonomskega vidika. S starejšim traktorjem smo
porabili veliko več goriva (od 1 do 1,4 l/ha več), saj smo za obdelavo enega hektarja
porabili več energije in časa.
Pri laţjih opravilih, kot sta gnojenje in pršenje, je poraba novejšega traktorja nekoliko
večja od porabe starejšega. Vzrok je nepotrebna moč traktorja, ki ni izkoriščena. Pri enakih
opravilih s starejšim traktorjem je bila poraba nekoliko manjša.
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SKUPNA PORABA ČASA ZA OBDELAVO HEKTARJA VINOGRADA

Skupna poraba časa pri obdelavi površine enega hektarja vinograda s sodobnejšo kmetijsko
mehanizacijo (obdelan vsak drugi medvrstni prostor) je podana na sliki 32.

Delovni čas
70
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Slika 32: Poraba časa za hektar obdelovalne površine vinograda s sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo
vključno s časom porabljenim na obračališču za posamezno parcelo leta 2018

Na sliki 32 je prikazan čas, porabljen za obdelavo enega hektarja pri posameznem ukrepu z
novejšo mehanizacijo. Kot vidimo, potrebujemo največ časa (58 min/ha) za
podrahljavanje, za kar posledično porabimo veliko goriva, zato se ta tehnološki ukrep s
časom opušča.
Seveda tudi ostali trije ukrepi zahtevajo veliko časa, vendar v primerjavi s podrahljavanjem
skoraj polovico manj.
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Skupna poraba časa pri obdelavi površine enega hektarja vinograda s starejšo kmetijsko
mehanizacijo (obdelan vsak drugi medvrstni prostor).
Delovni čas
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Slika 33: Poraba časa za hektar obdelovalne površine vinograda s starejšo mehanizacijo vključno s časom
porabljenim za obračanje za posamezno parcelo v letu 2018

Na sliki 33 je zabeleţeni čas obdelave hektarja s starejšo mehanizacijo. V primerjavi z
novejšim lahko opazimo, da smo s starejšim porabili bistveno več časa (do 60 min/ha več)
za samo obdelavo pri vseh ukrepih. Prav tako smo največji čas izračunali pri
podrahljavanju in za obdelavo potrebovali 30 min/ha več, kar je vplivalo tudi na večjo
porabo goriva. V tem primeru smo porabili nekoliko manj časa (11 s) za obračanje
traktorja na obračališču.
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RAZPRAVA IN SKLEPI
RAZPRAVA

Pridobljene meritve tehničnih parametrov za vsako poskusno parcelo posebej smo merili in
za laţjo predstavitev podali za posamezni agro-ampelotehnični ukrep poskusne površine
ter izračunali za hektar vinograda.
Stopnja teţavnosti dela je pogojena z velikostjo in zmogljivostjo kmetijskega stroja in
potrebne moči za pogon le-tega, zato je bila poraba goriva na delovno uro in zahtevnost
dela večja (Bernik, 2010).
Na poskusnem polju A (novejši traktor) je bilo najmanj porabljenega goriva na delovno
uro in zahtevnost dela pri raztrosu mineralnih gnojil (3,6 l/h), nato si po vrstnem redu od
najmanjše do največje porabe goriva sledijo pršenje (5,8 l/h), zastiranje (7,1 l/h) ter
največji porabnik goriva - podrahljavanje (7,9 l/h). Na poskusnem polju B (starejši traktor)
se je prav tako za opravljeno delo najmanj goriva porabilo pri raztrosu mineralnih gnojil
(2,1 l/h), nato sledi pršenje (4,7 l/h), zastiranje (5,7 l/h) ter podrahljavanje, pri katerem je
poraba prav tako največja (6,1 l/h). Po podatkih pridobljenih za porabljeno gorivo smo
prišli do zaključka, da je poraba goriva (l/h) pri novejšem traktorju večja za 15 %.
Čas, ki smo ga porabili za posamezno obdelavo, smo pretvorili v obdelovalno hitrost
(km/h). Obdelovalne hitrosti so različne glede na posamezen kmetijski stroj. Tako smo na
poskusni parceli A (novejši traktor) izmerili najmanjšo hitrost pri podrahljavanju (2 km/h),
nato pri zastiranju (4,2 km/h), pršenju (4,4 km/h) in največjo pri raztrosu mineralnih gnojil
(9,5 km/h). Na poskusni parceli B (starejši traktor) pa smo zabeleţili najmanjšo hitrost
prav tako pri podrahljavanju (1,3 km/h), nekoliko večjo pri zastiranju (2,5 km/h), pri
pršenju (4,5 km/h) in največjo pri trosenju (8,2 km/h). Hitrost obdelave je pri novejšem
traktorju za 13 % večja kot pri starejšem traktorju.
Iz pridobljenih rezultatov lahko trdimo, da je poraba na delovno uro starejšega traktorja
manjša, prav tako pa je manjša delovna hitrost. Pri novejšem traktorju je poraba goriva na
delovno uro večja, je pa zaradi večje zmogljivosti večja hitrost obdelave. Pri opravilih, kot
sta zastiranje in podrahljavanje, se je novejši traktor bolje izkazal in je uporaba
ekonomsko upravičena, pri laţjih delih pa je starejši traktor glede na površinsko storilnost
opravil enako delo kot novejši in pri tem porabil bistveno manj goriva, zato lahko trdimo,
da je za laţja opravila smotrnejša uporaba manjših traktorjev.
Za čas, izmerjen pri obračanju na ozarah na poskusni parceli A, smo pridobili naslednje
podatke: najhitrejši prehod v novo vrsto smo dosegli z zastiralno kosilnico (2,8 s), nekoliko
daljši je bil s trosilcem mineralnih gnojil (3,1 s), večji s pršilnikom (4,4 s), največji pa s
podrahljalnikom (5,0 s). Na poskusni parceli B pa je bil prehod najhitrejši s trosilcem (1,3
s), nekoliko večji z zastiralno kosilnico (2,0 s) ter pri pršenju in podrahljavanju enak (3,2
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s). Prehod med vrstami je s starejšim traktorjem 40 % hitrejši; na to vpliva nekoliko manjši
obračalni radij, manjša medosna razdalja ter manjše dimenzije kmetijskih strojev.
5.2

SKLEPI

Glede na rezultate poskusa lahko podamo naslednje sklepe:
- traktorji brez 4x4 pogona imajo manjši obračalni radij in je prehod med vrstami hitrejši,
- pri teţjih opravilih, kot sta zastiranje in podrahljavanje, je smotrnejša uporaba traktorjev z
večjo imensko močjo, saj se za obdelavo potrebuje manj časa in goriva,
- za laţja strojna opravila v vinogradu, kot so raztros gnojil, pršenje, je bolje izbirati
traktorje z manjšo maso in manjšo imensko močjo, saj je poraba goriva manjša in
- obračanje z manjšimi stroji na obračališču je hitrejše.
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POVZETEK

V dobi, ko je vinogradnik opravljal večino del ročno, je bilo fizično delo edini strošek pri
pridelavi grozdja. Z modernizacijo in razvojem tudi mehanizacija v vinogradništvu ne
zaostaja in je v zadnjih desetletjih zelo napredovala. Sam razvoj je pripeljal do tega, da je
intenzivna pridelava grozdja brez kmetijske mehanizacije praktično nemogoča in
nekonkurenčna. Tako mora vsak vinogradnik imeti traktor in vrsto kmetijskih strojev, ki
pri nakupu predstavljajo velik strošek. Velik strošek prav tako predstavlja pogonsko
gorivo, katerega cena je vse višja, zato mnogi vinogradniki opuščajo nekatera strojna dela
in tako zmanjšajo stroške pridelave, kar pa ni nujno pozitivno za samo trto.
Večji in udobnejši, kot je traktor, večja je poraba goriva in njegova nakupna cena. Zato
sklepamo, da vinogradniki, ki si sodobnih traktorjev ne morejo privoščiti, nekatera dela
opuščajo, ker obdelava s starejšo mehanizacijo zahteva preveč časa in goriva, pa tudi samo
udobje, ergonomičnost in varnost upravljavca so na starejših traktorjih pomanjkljivi, kar
negativno vpliva na voznikovo zdravstveno stanje.
Poskus smo izpeljali v vinogradu velikosti 5000 m², ki smo ga razdelili na dve enaki
polovici. Prvo polovico smo obdelali z novejšim traktorjem trgovske oznake Massey
Ferguson 394, leto izdelave 1995 in novejšimi kmetijskimi stroji, drugo polovico pa s
starejšim traktorjem trgovske oznake Massey Ferguson 135, leto izdelave 1972 in
starejšimi kmetijskimi stroji. Poskuse in meritve smo opravljali pri delih v vinogradu, ki
zajemajo nego trte in samega vinograda, to so zastiranje, pršenje, raztros mineralnih gnojil
in podrahljavanje. Pri navedenih opravilih smo merili porabo goriva, časa ter čas
obračanja na ozarah. Pridobljene podatke za porabo goriva smo pretvorili v porabo na
delovno uro traktorja (l/h), pri porabi časa smo podatke pretvorili v delovno hitrost
obdelave (km/h), pri obračanju in voţnji na ozarah pa nismo pretvarjali ničesar in podatke
podali v sekundah (s).
Starejši traktor se je pri teţjih delih, kot so podrahljavanje in zastiranje, izkazal slabše, saj
je bila površinska storilnost majhna, za kar je posledično potreboval več časa za obdelavo
enake parcele, a je bila obenem manjša poraba goriva. Pri enakih opravilih je novejši
traktor potreboval manj časa in pri tem porabil nekoliko več goriva, saj je bila obdelovalna
hitrost večja, kar je omogočila večja zmogljivost traktorja.
Pri ukrepih, kot sta pršenje in raztros mineralnih gnojil, kjer se zahteva manjša zmogljivost
traktorja, je bila pri starejšem traktorju površinska storilnost in s tem hitrost obdelave
enaka kot pri novejšem in je ob tem bila poraba goriva manjša, pri novejšem pa nekoliko
večja.
Na čas, ki smo ga porabili pri obračanju na ozarah, je močno vplivala velikost in okretnost
traktorja, prav tako tudi velikost kmetijskega stroja. Tako je novejši traktor za prehod v
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novo vrsto povprečno porabil 3,8 s, starejši pa nekoliko manj (2,4 s), kar pomeni, da je
prehod v novo vrsto s starejšim 35 % hitrejši.
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