
Varnost

Committee for European Standardisation
(CEN), tj. Evropski komite za standardizacijo,
je `e leta 2009 sprejel dva standarda, poveza-
na z za{~ito traktorista pred nevarnimi snov-
mi. Slovenski in{titut za standardizacijo (SIST)
je ta dva standarda prevzel julija 2010. To sta
SIST EN 15695-1:2010 in SIST EN 15695-
2:2010. Govorita o kmetijskih traktorjih in
strojih z lastnim pogonom za za{~ito rastlin.
Posve~ena sta »za{~iti poslu`evalca (voznika)
pred nevarnimi snovmi«. Prvi del je namenjen
vrstam kabin, zahtevam in postopkom preiz-
ku{anja. Drugi del obravnava filtre, zahteve
in postopke njihovega preizku{anja.

Evropska komisija je 11. avgusta 2010
sprejela tudi Direktivo 2010/52/EU. V njej je
poleg drugega tudi priloga II in poglavje 3.3
– Prepre~evanje stika z nevarnimi snovmi.
To evropsko direktivo je Slovenija imple-
mentirala v tehni~ne specifikacije za kmetij-
ske in gozdarske traktorje v skladu s Pravil-
nikom o odobritvi kmetijskih in gozdarskih
traktorjev (homologacija traktorjev), objavlje-
nim v Uradnem listu RS, {t. 52/2011, z dne
29. 6. 2011. Za predpise, povezane z za{~ito
traktorista pred nevarnimi snovmi, je bila iz-
dana TEHNI^NA SPECIFIKACIJA TSV – 422
(izdaja 03). Ta tehni~na specifikacija je za~e-
la veljati 1. marca 2011, z vsemi prehodnimi
obdobji pa stopi v popolno veljavo 1. marca
2013.

pred stikom s pesticidi. ^e je v navodilih za
uporabo fitofarmacevtskega sredstva predpi-
sana uporaba osebnih za{~itnih sredstev, jih
je treba uporabljati tudi v kabini.

Kabina – odlo~ilna za
manj{o izpostavljenost FFS

V 5. {tevilki revije Tehnika in Narava
(TiN) iz leta 2010 smo `e pisali o

izpostavljenosti traktorista
fitofarmacevtskim sredstvom (FFS).

Traktorist je vplivu {kropiva
izpostavljen zaradi zana{anja

{kropiva (drifta) in zaradi
neposrednega stika s {kropivom.

Uporabniki FFS so manj izpostavljeni vpli-
vu FFS, ~e uporabljajo osebno za{~itno opre-
mo ali pa imajo za{~ito s traktorsko kabino.
Kabina na traktorju ima ve~ vlog: kot za{~it-
na konstrukcija lahko varuje traktorista pri
morebitnem prevra~anju traktorja, kabina
lahko varuje uporabnika pred prevelikim
hrupom in lahko varuje traktorista tudi pred
nevarnimi snovmi.

Proizvajalci FFS, proizvajalci traktorjev in
proizvajalci strojev za nanos FFS ({kropilnic
in pr{ilnikov) veliko pozornost posve~ajo
ravno varnemu delu s FFS. Vsi poudarjajo
nujnost pravilne uporabe FFS in izvajanja us-
treznih varnostnih ukrepov. Proizvajalci trak-
torjev tako v navodilih za uporabo opozarja-
jo, da tudi zaprta kabina ne varuje traktorista
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Kategorija 1 (stopnja 1) pomeni, da kabina ne nudi za{~ite uporabniku pred ne-
varnimi snovmi.

Kategorija 2 (stopnja 2) v povezavi s standardom EN 15695 pomeni, da kabina va-
ruje traktorista pred trdimi delci. Kljub uporabi oglenega filtra je za{~ita pred
{kropivi le delna in je tudi v taki kabini potrebna uporaba osebne za{~itne opre-
me, ~e uporabljen FFS to zahteva.



TSV 422/03 poleg drugega vsebuje to~ko 3
– Dodatne varnostne zahteve za posebne
uporabe in to~ko 3.3 – Prepre~evanje stika z
nevarnimi snovmi. Tu pi{e, da zahteve EN
15695-1:2009 veljajo za vse traktorje iz to~ke
(j) ~lena 2 Direktive 2003/37/ES, ~e se ti upo-
rabljajo pod pogoji, ki lahko povzro~ajo tve-
ganje stika z nevarnimi snovmi; v tem prime-
ru mora kabina izpolnjevati zahteve stopnje
2, 3 ali 4 tega standarda. Merilo za izbiro
stopnje mora biti opisano in v skladu z nave-
denimi stopnjami iz navodil za uporabo. Za
{kropljenje s pesticidi mora kabina izpolnje-
vati zahteve stopnje 4. Navodila za uporabo
pa morajo vsebovati poleg zahtev iz standar-
da ISO 3600:1996 tudi stopnjo za{~ite pred
nevarnimi snovmi, ~e je na voljo.

To je {e posebej poudarjeno v to~ki 4.5.3
– Delo s pr{ilniki za posevke (nevarnost {ko-
dljivih snovi), kjer pi{e naslednje: »Stopnja
za{~ite pred nevarnimi snovmi v skladu z EN
15695-1:2009 mora biti navedena v navodilih
za uporabo«.

Standard EN 15695 dolo~a {tiri kategorije
(stopnje) kabin glede na stopnjo za{~ite trak-
torista pred nevarnimi snovmi. Te kategorije
oziroma stopnje so:
Oznaka kabine Stopnja za{~ite
kategorija 1 ne nudi za{~ite pred 

snovmi, ki {kodijo 
zdravju

kategorija 2 za{~ita pred trdimi delci
kategorija 3 za{~ita pred trdimi delci 

in aerosoli, ne pred hlapi
kategorija 4 za{~ita pred trdnimi 

delci, aerosoli in hlapi 
(parami)

Da lahko nadomesti osebno za{~itno
opremo, mora biti kabina: popolnoma zapr-
ta, s prisilno ventilacijo (air condition), z
nadtlakom, nepropustna za trde delce, ne-

propustna za pline in pare. ^e kabina nado-
me{~a osebno za{~itno opremo, mora biti te-
stirana in certificirana.

Ob analizi traktorjev, ki so trenutno v po-
nudbi (prodaji) v Sloveniji, lahko ocenimo,
da nekateri proizvajalci `e upo{tevajo ome-
njena standarda, direktivo in TSV 422/03, ne-
kateri pa {e ne. Nekateri imajo `e na kabini
dodatno tablico z oznako kategorije (stop-
nje) kabine glede na standard 15695-1, stop-
njo za{~ite pa navedeno tudi v navodilih za
uporabo. Drugi spet imajo stopnjo za{~ite

napisano le v navodilih, na kabini pa {e ni
ustrezne plo{~ice. Tretji nimajo ne enega ne
drugega. Tudi v prospektih za dolo~ene seri-
je lahko `e najdemo tovrstne podatke.

Ve~jo varnost traktoristu zagotavljajo kabi-
ne z nadtlakom in oglenimi filtri. Kljub temu
pa jih proizvajalci ozna~ijo s kategorija 2
(stopnja 2), ker ne zagotavljajo popolne za-
{~ite pred FFS. To pomeni, da zagotavljajo
za{~ito ped prahom – trdimi delci in le delno
pred {kropivi. ^e uporabljeno fitofarmacevt-
sko sredstvo zahteva uporabo osebne za{~it-
ne opreme, jo mora uporabnik uporabljati
tudi v taki sicer zelo »dobri« kabini.

Do marca 2012 je certifikat za kategorijo 4
(stopnjo 4) pridobila le samovozna {kropilni-
ca Challenger RoGator 600. Proizvajalec se-
veda sedaj ogla{uje vgrajeno kabino kot »naj-
bolj zdravo kabino« na svetu. Ob nanosu FFS
uporabniku tega Challengerja ni treba upo-
rabljati osebne za{~itne opreme.

Glede na relativno nova standarda, direk-
tivo in TSV je na tem podro~ju na splo{no v
Sloveniji {e malo znanja. Konec marca smo o
tem seznanili tudi predavatelje za varno delo
s traktorjem in traktorskimi priklju~ki (in-
{truktorje za traktorski izpit) na njihovem ob-
novitvenem izobra`evanju za podalj{anje li-
cence. Vsi ti predavatelji pa u~ijo tudi na
srednjih kmetijskih in gozdarskih {olah (bi-
otehni{kih {olah), tako da bodo lahko pri-
dobljeno znanje posredovali naprej.

Problematika izpostavljenosti traktorista
FFS je lahko zelo pere~a, z znanjem o pome-
nu kategorije (stopnje) kabine v povezavi s
standardom EN 15695 pa si lahki kupec ob
nakupu novega traktorja izbere bolj{o ali
slab{o za{~ito glede na svoje delo.

Toma` Poje
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Osebna (respiratorna) za{~itna oprema se v Sloveniji premalo uporablja pri nano-
su FFS. Tovrstna za{~ita je zelo raznolika (kar je videti s slike). Dobro za{~ito
omogo~a ~elada za respiratorno za{~ito z ventilacijskim sistemom (maska, filter
in ventilator).

Tudi traktorji Deutz-Fahr, serije Agrotron K 400 ali K 600, imajo kabino kategori-
je 2. Tablica je `e na kabini, tovrstna problematika pa opisana v (nem{kih) navo-
dilih za uporabo. Kupec je tako seznanjen s tem, kaj kabina omogo~a in kak{no
stopnjo varnosti nudi. Na manj{ih serijah Deutza te tablice {e ni.


