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Strokovno mnenje glede predlaganega ukrepa KOP:  Uporabljajo se lahko samo 

fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih 

 

V letu 2011 je bilo izdelano strokovno mnenje glede omejitev FFS na VVO1 območjih. Omejitev se 

nanaša na uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo potencial spiranja v podzemne vode  in 

zadrževanja v vodnih telesih. Seznam aktivnih snovi pa je bil izdelan na podlagi lastnosti aktivnih snovi 

(tiste, ki imajo tendenco spiranja ali zadrževanja) in na podlagi podatkov iz monitoringa podzemne in 

pitne vode.  

Pri sprejemanju seznama so sodelovale različne državne institucije, KGZS in tudi pridelovalci s področij 

VVO1. Ugotovljeno je bilo, da omejitve določenih FFS, kljub temu zagotavljajo ustrezno raven varstva 

rastlin na način, da se uporabi drugo sredstvo, ki ga določba ne omejuje. Izdelani so bili tudi ustrezni 

seznami za posamezne kulture. Glede na uporabo se največ omejitev nanaša na herbicide, ki se 

uporabljajo v koruzi in žitih, zato ima iz tega vidika ukrep največ vpliva ti dve področji pridelave. 

 

Omejitve se nanašajo na sledeče aktivne snovi: bentazon, s-metolaklor, terbutilazin, metamitron, 

izoproturon, mcpp, mcpp-p, mcpa, dimetenamid, kloridazon, tritosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron, 

flurokloridon, petoksamid, klopiralid, dikloprop-p, metalaksil-m, metazaklor, dicamba, metribuzin, 

flufenacet, dimetaklor, klorotalonil, klorantraniliprol, triasulfuron. 

 

Koruza: 

V koruzi je registriranih 72 FFS, od tega jih omejitev zajame 33 FFS, kar je manj kot polovica. Vsa 

sredstva, ki so predmet omejitve so herbicidi. Ne glede na omejitev, pa se sme še vedno uporabljati 25 

herbicidov v koruzi, ki lahko v celoti nadomestijo sredstva, ki jih uporabnik ne bi smel uporabljati, v 

kolikor bi se odločil za ta kmetijsko okoljski ukrep. Edina razlika bi bila v tem, da bi moral uporabiti 

dovoljeno FFS. V smislu ustreznega varstva rastlin pa ta ukrep ne predstavlja nobene omejitve. 

 

Žita: 

Na žitih je registriranih 109 FF, od tega jih omejitev zajame samo 7, kar je manj kot 10 %.  Od tega 5 

herbicidov in 2 fungicida. Ne glede na omejitev, pa je na delu herbicidov še vedno več kot 30 FFS 

dovoljenih, ki v celoti pokrijejo zahteve za varstvo rastlin, tako z vidika herbicidov, kot iz vidika 

fungicidov. Predlagan ukrep pri proizvodnji žit ne predstavlja praktično nobene omejitve. 

 

Buče: 

Na bučah imamo v Sloveniji dovoljeno 22 FFS, omejitev se nanaša na samo eno sredstvo in sicer na 

herbicid, ne glede na to, pa imamo ustrezno zamenjavo za to sredstev v treh ostalih FFS, ki se 

uporabljajo za zatiranje plevelov. Ni nobene omejitve pri fungicidih (ni jasno od kot informacija, da se ne 

omejitev nanaša na RIDOMIL GOLD, ker le ta sploh ni dovoljen za potrebe varstva rastlin) in tudi ne pri 

insekticidih. Predlagan ukrep pri proizvodnji buč ne predstavlja praktično nobene omejitve. 
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Omejitve glede tretiranega semena:  

Uporaba tretiranega semena ni omejena, kjer se tretirano seme ne smatra kot uporaba FFS. Pripravek 

Sonido vsebuje aktivno snov, ki ni omejena, se pa v praksi uporablja samo preko tretiranega semena, ki 

tudi ni v ničemer omejeno. 

 

Splošno mnenje:  

Predlagan ukrep je iz vidika varovanja vodnega okolja zelo smiseln, hkrati pa ne predstavlja nobene 

tehnološke omejitve za pridelovalce, omejitev je samo ta, da se uporabi drugo sredstvo za določen 

namen uporabe za katerega omejitev ne velja. V praksi pa imamo na tem segmentu težave, saj pri 

proizvodni koruze ugotavljamo, da uporabniki uporabljajo na več kot 80 % površin samo eno sredstvo 

za zatiranje plevelov, kljub temu da jih je dovoljenih več kot 60 v Sloveniji.  
 
 
Pripravil: 
 
Dr. Jernej Drofenik 
 
 
Priloga: 

- Seznam FFS (rdeče obarvana sredstva so omejena na določeni kulturi) 
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Ocenjevalka Mag. Mateja Blažič 

Področje ocenjevanja: Ocenjevanje uporabe učinkovitosti in dodatnih informacij 

zaposlitev za nedoločen čas: priložena pogodba o zaposlitvi in obrazec M-1/M-2  ustreza 

vrsta in dokazilo o izobrazbi: priložena kopija diplome, smer agronomija ustreza 

izjava o nepovezanosti z vlagatelji (priloga 4): priložena ustreza 

izjava o aktivnem znanju angleškega jezika (priloga 5): priložena ustreza 

1. Točke za delovno dobo ocenjevalca: 

1 točka za najmanj 2 leti do vključno 3 let delovne dobe  

2 točki za več kot 3 leta do vključno 4 let delovne dobe  

3 točke za več kot 4 leta delovne dobe: (od 4.10.1996); 18 let 3 

2. Točke za strokovne dosežke (max 18 točk) : 

ocene aktivih snovi – maksimalno 8 točk za opravljene ocene s posameznega 

področja ocenjevanja (ena ocena se točkuje z 8 točkami); 

8 

ocene FFS za registracijo v srednji coni EU – maksimalno 5 točk za opravljene 

ocene s posameznega področja ocenjevanja (ena ocena se točkuje z 5 točkami); 

5 

ocena FFS za registracijo FFS v RS – maksimalno 2 točki za opravljene ocene s 

posameznega področja ocenjevanja (ena ocena se točkuje z 2 točkama); 

2 

ocena FFS v postopku priznavanja registracije iz drugih držav članic v coni – 

maksimalno 1 točka za opravljene ocene s posameznega področja ocenjevanja (ena 

ocena se točkuje z eno točko); 

1 

strokovne objave v povezavi s področjem ocenjevanja tveganja FFS za zdravje ljudi 

in okolje, ki imajo indeks citiranosti po SCI, SSCI, - maksimalno 2 točki (ena objava 

se točkuje z dvema točkama) 

 

Predložena dokazila   da 

3. Točke za dodatno strokovno izpopolnjevanje: 

Dodatna izpopolnjevanja (največ 1 točka) 1 

Predložena dokazila    da 

 

4. Delovanje v mednarodnih organizacijah: 

Članstvo v eni ali več mednarodnih skupinah (največ 1 točka) 1 

Predložena dokazila   da 

 

Skupno število doseženih točk (največ 23) 21 

 

 
  


