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RAZLAGA NAJPOMEMBNEJŠIH OZIROMA NAJPOGOSTEJE UPORABLJENIH OKRAJŠAV

ARSO
DROE
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OVO
ŠO
TOPPS

UVHVVR
VMD
VVO
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Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor
družba za upravljanje z odpadno embalažo
Evropska agencija za varno hrano
Evropska skupnost
fitofarmacevtsko sredstvo
integrirano varstvo rastlin
izvajalci javnih služb
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
osebna varovalna oprema
škodljivi organizem
Train Operators to Promote best Practices and Sustainability
(Usposabljanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev za spodbujanje
dobre kmetijske prakse in trajnostne kmetijske pridelave)
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
statistična vrednost, ki se nanaša na središčno velikost kapljic v oblaku
škropiva
vodovarstveno območje
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih
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PREDGOVOR
Po strokovni monografiji »Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe
fitofarmacevtskih sredstev«, ki jo je pred kratkim napisala skupina avtorjev, je pred vami delo, ki
povzema vsebino omenjene monografije. V obliki kratkih povzetkov, zastavljenih vprašanj in
pripadajočih odgovorov so v devetih poglavjih obravnavane teme, ki se nanašajo na osnove
integriranega varstva rastlin, zakonodajo, nevarnosti in tveganja zaradi rabe fitofarmacevtskih
sredstev (FFS), varstvo okolja, varno rabo in osnove nanašanja FFS.
Pričujoča publikacija je dobrodošel pripomoček za vse uporabnike FFS, saj na zgoščen način
predstavlja najpomembnejše poudarke varne rabe FFS in usmerja bralce k dobri kmetijski praksi
varstva rastlin. Skupaj s prej omenjeno strokovno monografijo in ustrezno zasnovanim sistemom
izobraževanja je ta publikacija v pomoč pri razširjanju in poglabljanju znanja vseh, ki so kakorkoli
povezani z zdravstvenim varstvom rastlin, zlasti pa je namenjena uporabnikom FFS, ki izvajajo
ukrepe varstva. Informacije, ki so zajete v tej publikaciji, bodo temelj v procesu izobraževanja za
pridobitev znanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov. Znanje, ki ga bodo iz nje črpali uporabniki
FFS bo prispevalo k bolj učinkovitemu, manj tveganemu in do okolja prijaznejšemu varstvu rastlin.
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1.

INTEGRIRANO VARSTVO RASTLIN

Integrirano varstvo rastlin (IVR) pred škodljivimi organizmi (ŠO) pomeni skrbno upoštevanje vseh
razpoložljivih metod varstva rastlin, kar ima za posledico povezovanje ustreznih ukrepov, ki
preprečujejo razvoj populacij ŠO. Pri IVR mora biti uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na
ekonomsko in ekološko upravičeni ravni, s ciljem zmanjšanja tveganja za zdravje ljudi in okolje. IVR
poudarja rast zdravih rastlin s čim manjšimi vplivi na kmetijske ekosisteme in spodbuja naravne
mehanizme varstva pred ŠO. IVR je proces, ki se nenehno nadgrajuje in v katerega se vključujejo
številne inovativne rešitve, ki so prilagojene kraju in času pridelave kmetijskih rastlin in pomembno
prispevajo k zmanjševanju odvisnosti kmetijske pridelave od rabe FFS. IVR temelji na preventivnih
ukrepih, spremljanju oziroma monitoringu ŠO, upoštevanju pragov škodljivosti, rabi ne-kemičnih
metod varstva rastlin, ciljni rabi FFS oziroma zmanjšanju rabe FFS na najnujnejši obseg, uvajanju
antirezistentne strategije ter na opazovanju, spremljanju, evidentiranju škodljivih organizmov in
preverjanju rabe FFS.
Kaj je integrirano varstvo rastlin (IVR)?
IVR je celostni pristop varstva rastlin pred ŠO. Zajema vse razpoložljive metode varstva
rastlin, kar pomeni povezovanje ukrepov, ki preprečujejo razvoj populacij ŠO. Pri IVR pred ŠO
mora biti uporaba FFS ekonomsko in ekološko upravičena s ciljem manjšega tveganja za zdravje
ljudi in okolje. IVR preprečuje razvoj ŠO in ohranja zdravje rastlin s čim manjšimi negativnimi vplivi
na kmetijske ekosisteme in spodbuja naravne mehanizme varstva pred ŠO.
IVR je proces, ki se nenehno nadgrajuje in v katerega se vključujejo številne inovativne rešitve, ki so
prilagojene kraju in času pridelave kmetijskih rastlin in pomembno prispevajo k zmanjševanju
odvisnosti kmetijske pridelave od rabe FFS.
Katera so najpomembnejša načela IVR?
a) Preventivno ukrepanje: pravilna izbira rastišča, ustrezen kolobar, pravilna obdelava tal,
ustrezen čas in gostota setve, vzgojne oblike, tehnike zatiranja plevela, uporaba
odpornih/tolerantnih sort, saditev oz. setev certificiranega sadilnega/semenskega materiala,
ustrezno gnojenje, apnenje, namakanje ali izsuševanje, higienski ukrepi itn.
b) Spremljanje ŠO (monitoring): Pridelovalec spremlja zdravstveno stanje kmetijskih rastlin in
razvoj ŠO z rednimi pregledi posevkov ali nasadov. Bistvenega pomena za izbor ustreznega
ukrepa varstva je pravilna določitev (identifikacija) ŠO. Na osnovi zbranih podatkov in
vremenskih razmer ter na temelju informacij in opozoril Opazovalno-napovedovalne
službe za varstvo rastlin ali kmetijskih svetovalcev se pridelovalec odloči, če, kdaj in kako bo
ukrepal.
c) Upoštevanje pragov škodljivosti, na temelju katerih se pridelovalci odločijo, ali bodo v
danem trenutku ukrepali ali ne.
d) Nekemične metode varstva rastlin imajo prednost pred kemičnimi.
e) Ciljna raba FFS: izbrana FFS morajo biti čim bolj specifična za ŠO in čim manj škodljiva za
zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje.
f) Zmanjšanje rabe FFS na najnujnejši obseg. FFS se uporabijo po potrebi, in sicer takrat, ko
odpovejo vsi drugi možni načini obvladovanja ŠO oziroma so ti z vidika gospodarne
pridelave kmetijskih rastlin neupravičeni.
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g) Antirezistentna strategija, ki temelji na uporabi FFS z različnimi načini delovanja.
Pomembna je zlasti v primerih, ko je treba ŠO v eni rastni dobi večkrat zatirati in obstaja
večja verjetnost, da postane ta odporen na uporabljeno aktivno snov.
h) Opazovanje, spremljanje, evidentiranje in preverjanje učinkovitosti ukrepov varstva:
zapisovanje podatkov o pojavu ŠO, izvedenih ukrepih, uporabljenih pripravkih,
učinkovitosti ukrepov ipd.
Katere so prednosti integriranega varstva rastlin (IVR)?
→ Bolj poglobljeno poznavanje in spremljanje ŠO ter gojenih rastlin omogočata pravočasen in
ustrezen izbor varstvenih ukrepov.
→ Zaradi manjše rabe FFS oziroma rabe eko-toksikološko primernejših in ozko delujočih FFS je
zmanjšano tveganje za zdravje ljudi, okolje in neciljne organizme ter zmanjšana
izpostavljenost izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin.
→ Zmanjšana raba FFS dolgoročno vodi k finančnim prihrankom, čeprav je IVR na začetku lahko
dražje od konvencionalnega načina varstva.
Kateri so povzročitelji rastlinskih bolezni?
Bolezni rastlin povzročajo neživi in živi dejavniki.
Neživi dejavniki so: neugodne vremenske razmere (mraz, vročina, suša, obilne padavine, toča,
močan veter), pomanjkanje ali presežek hranil, slabe talne razmere (zbitost tal, neustrezen pH),
toksične snovi v tleh, vodi ali zraku, neustrezna ravnanja pri oskrbi rastlin (npr. fitotoksično
delovanje FFS) in podobno.
Živi dejavniki (patogeni) so: glive, glivam podobni organizmi, bakterije, fitoplazme, virusi in viroidi.
Na kakšen način se rastline lahko okužijo z boleznimi?
Vir kužila (okužbe) so rastlinski ostanki, okužene gojene rastline, pleveli ali druge rastline v okolici.
Kužilo največkrat na rastlino zanesejo zračni tokovi, voda (s padavinami ali z namakanjem), živali
(predvsem žuželke) ali človek. Pogost je vnos patogena z okuženim semenom ali sadikami. Da se
bolezen razvije, mora kužilo priti v stik z gostiteljsko rastlino, pri tem pa morajo za okužbo in razvoj
bolezni vladati v okolju primerne razmere (temperatura, omočenost listov, zračna vlaga). Patogen
prodre v notranjost rastline in vzpostavi stik z občutljivimi celicami ter se začne okoriščati s hranili v
celici; pravimo, da je prišlo do okužbe ali infekcije. Po okužbi se patogeni v rastlini razvijajo in
množijo. Sprva ni vidnih sprememb, s časom pa se pojavijo bolezenska znamenja. Čas, ki preteče
od okužbe do pojava bolezenskih znamenj, je inkubacijska doba.
Naštej najpomembnejše skupine škodljivcev rastlin!
Rastlinojede žuželke. Ločimo grizoče in sesajoče. Grizoče objedajo in grizejo rastlinske dele (liste,
semena, plodove, korenine) in povzročajo poškodbe v obliki luknjic, okenc, rovov, lomljenja
rastlinskih delov, objedenih listnih robov, plodov ipd. Najbolj so škodljive v razvojni stopnji ličink
(ličinke hroščev, žerke muh, gosenice metuljev, pagosenice grizlic). Sesajoče žuželke (listne uši,
tripsi, kaparji, stenice, bolšice) pa zabadajo ustne dele v rastlinsko tkivo in iz njega izsesavajo sokove.
So tudi pomembne prenašalke rastlinskih bolezni. Škodljive so tako ličinke kot odrasle živali.
Rastlinojede pršice so skupina drobnih organizmov iz razreda pajkovcev, ki se hranijo z
rastlinskimi sokovi. Delimo jih v tri osnovne skupine: pršice prelke (npr. rdeča sadna pršica, navadna
pršica), pršice šiškarice (npr. trsna listna pršica) in mehkokožne pršice (npr. ciklamova ali jagodna
pršica).
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Rastlinsko parazitske ogorčice so drobne nitaste živali, dolge od 0,2 do 12 mm, nekatere vrste
pa limonaste ali drugače vrečasto oblikovane. V ustni votlini imajo bodalo (stilet), s katerim
prebadajo celične stene gostiteljskih rastlin, v celice vbrizgavajo izločke požiralniških žlez in
vsesavajo primerno obdelano vsebino celic. Poškodbe zaradi ogorčic se kažejo na nadzemnih in
podzemnih delih rastlin. Napadene rastline so oslabele, izgubljajo turgor, pojavljajo se razbarvanja
tkiva, listne pege in poškodbe, šiške na listih, steblih in koreninskem vratu. Na koreninah nastanejo
deformacije, odebelitve, poženejo številne stranske korenine, pojavijo se nekroze na površini
korenin, rane, čezmerna razvejanost korenin ipd. Pomemben škodljivi organizem je npr. rumena
krompirjeva ogorčica.
Rastlinam škodljivi so tudi polži, ptice, glodavci in divjad.
Zakaj je pomembna pravilna določitev ŠO?
Napačna določitev vzroka poškodb ali bolezni na gojenih rastlinah oziroma nepravilna
identifikacija ŠO, je največkrat vzrok za nepravilno ali nepotrebno ukrepanje, ki tudi ni učinkovito.
Zgrešene določitve vodijo k povečanju stroškov zaradi rabe FFS in onesnaževanju okolja. V primeru,
da je pridelovalec v dvomih glede povzročitelja, naj se posvetuje s strokovnjakom za varstvo rastlin.
Zakaj je potrebno poznati potek razvoja gostiteljske rastline in ŠO?
Pri mnogih povzročiteljih bolezni in škodljivcih je ukrepanje po tem, ko so na rastlinah jasno vidna
bolezenska znamenja oziroma poškodbe, lahko že prepozno. Ukrepati je treba prej, čeprav
bolezenskih znamenj še ne opazimo (npr. ko so rastline v občutljivi razvojni fazi za okužbe in so
okoljske razmere ugodne za razvoj ŠO), ali ob prvih znamenjih bolezni ali napada. Zato je
pomembno poznavanje poteka razvoja ŠO in gostiteljskih rastlin. Nekateri preventivni oziroma do
okolja manj agresivni ukrepi zdravstvenega varstva rastlin so učinkoviti le za določene razvojne
stopnje ŠO oziroma le v določenih obdobjih razvoja rastlin.
Na temelju česa se pridelovalec odloči o ukrepih v primeru pojava ŠO?
Odločitev o tem kdaj in kako bo ukrepal, sprejme pridelovalec potem, ko na temelju opazovanj in
spremljanja nasadov/posevkov ugotovi, da je to potrebno. Kot pomoč pri odločitvi, so za nekatere
ŠO v uporabi pragovi škodljivosti. Pri odločanju pomagajo tudi obvestila Opazovalnonapovedovalne službe za varstvo rastlin z aktualnimi informacijami ter nasveti kmetijske svetovalne
službe. Dragocene so tudi večletne izkušnje ter poznavanje lokalnih značilnosti mesta pridelave.
Katere so naloge Opazovalno-napovedovalne (prognostične službe) službe za varstvo rastlin?
Opazovalno-napovedovalna služba za varstvo rastlin ima nalogo, da z upoštevanjem vseh
okoliščin in dejavnikov, ki vplivajo na razvoj ŠO, predvidi, ali grozi nevarnost gojenim rastlinam ter
ali so potrebni varstveni ukrepi in kdaj. Prognoziranje ali napovedovanje rastlinskih bolezni in
škodljivcev pomeni predvidevanje pojava, poteka in zaključka širjenja določenih bolezni ali
škodljivcev in obveščanje pridelovalcev. Temelji na spremljanjih ŠO na terenu, izračunih in
opozorilih nekaterih prognoznih modelov ter ob upoštevanju vremenskih razmer. Naloga službe
je tudi, da v danih okoliščinah priporoča ukrepe, ki so najmanj obremenjujoči za okolje.
V Sloveniji deluje pet regionalnih centrov prognostične službe v okviru Službe za varstvo rastlin
Slovenije: na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v
Žalcu in na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Maribor in Novo mesto.
Opozorila in napotke za varstvo pred ŠO dobijo pridelovalci prek obvestil na telefonskih odzivnikih
in na spletnih straneh inštitutov in zavodov ter na strani FITO-INFO (http://www.fito-info.si).
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Meteorološke podatke dobijo pridelovalci
(http://agromet.mko.gov.si/APP/Home/METEO/-1).

na

spletnem

portalu

AGROMET

Kaj je prag zatiranja?
Prag zatiranja (škodljivosti) označuje gostoto populacije ŠO, pri kateri je treba začeti zatiranje, da bi
preprečili naraščanje določenega ŠO do stopnje, ko bi nastala gospodarska škoda (do praga
gospodarske škode). Gospodarska škoda nastane, ko vrednost izgube pridelka preseže vrednost
stroškov zatiranja. Pod gostoto populacije ŠO razumemo število osebkov ali obseg poškodb in
bolezenskih sprememb na enoto. To je lahko rastlina ali njen del (npr. list, klas, plod) ali površina.
Primer praga zatiranja za listne uši na pšenici je: 5 do 8 uši na klas ali 20 do 30 % napadenih klasov
ob koncu cvetenja. Ko so dosežene te vrednosti začnemo z zatiranjem, da preprečimo
gospodarsko škodo.

Kaj upoštevamo pri izboru načina zatiranja škodljivih organizmov (ŠO)?
Iz nabora možnih ukrepov izberemo tistega ali kombinacijo tistih, ki v danih okoliščinah obetajo
najboljši rezultat, pri tem pa so:
→ čim manj škodljivi za zdravje ljudi,
→ čim manj škodljivi za neciljne organizme (npr. ribe, ptice, čebele …),
→ čim manj škodljivi za okolje,
→ čim trajnejša rešitev problema,
→ izvedljivi in čim bolj enostavni za izvajalca,
→ gospodarni.
Katere ukrepe uvrščamo med preventivne?
→ Uporaba zdravega in kakovostnega semena in sadilnega materiala.
→ Izbor primernega rastišča za načrtovano pridelavo.
→ Ustrezen kolobar.
→ Pravilna obdelava tal.
→ Ustrezno gnojenje.
→ Uravnavanje vode in vlage.
→ Ustrezen čas sajenja in spravila.
→ Primerna razdalja med rastlinami.
→ Izkoreninjanje gostiteljev bolezni.
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→
→
→
→
→

Rastlinska higiena.
Ustrezne medsetve in medsaditve (mešane setve, vmesni posevki).
Privabilni posevki.
Biofumigacija.
Odpornost rastlin.

Katera definicija najbolje ustreza izrazu »odpornost rastline«?
Odpornost je zmožnost rastline, da se izogne ali ubrani okužbe ali napada ŠO. V praksi je za
posamezne sorte in bolezni opisana s pridevniki (dobra, zelo dobra, slaba …) ali s številkami, ki
ustrezajo določeni stopnji odpornosti. Odpornost je lahko trajna ali pa izgine, če se pojavi rasa
patogena, za katero rastlina nima ustreznega gena za odpornost.
Kateri so fizikalni načini varstva rastlin?
→ Čiščenje semena in drugega sadilnega materiala.
→ Toplotna obdelava sadilnega materiala.
→ Razkuževanje s pomočjo vodne pare.
→ Mehanska obdelava tal.
→ Okopavanje (ročno ali strojno) ali drugo mehansko zatiranje plevela.
→ Uporaba lepljivih plošč, pasti.
→ Uporaba različnih ovir (prekrivke, mreže, visoke ovire, ograje, ipd.).
Kateri so biotehniški načini varstva rastlin?
Pri biotehniških načinih obvladovanja ŠO gre za postopke, pri katerih se izrabljajo nekatere naravne
reakcije škodljivcev na določene kemične dražljaje. V to skupino spadajo uporaba privabilnih snovi
(npr. feromoni), odvračal in prehranskih vab.
Kaj je biotično varstvo rastlin?
Med organizmi neprestano poteka tekmovanje za prostor in prehranske vire. Naravni odnosi med
žuželkami so pogosto takšni, da ena vrsta drugo pleni ali parazitira. Tudi rastlinske patogene glive
imajo svoje nasprotnike (antagoniste, patogene), ki jih bodisi parazitirajo bodisi ovirajo njihovo rast
z oddajanjem snovi (antibiotikov), ki jim škodujejo.
Biotično varstvo je uporaba enega organizma za zmanjševanje gostote populacije drugega
organizma. Cilj biotičnega varstva je, da drugi organizmi vplivajo na škodljivce ali povzročitelje
bolezni tako, da jih uničijo ali ovirajo njihov razvoj. Tako v biotičnem varstvu uporabljamo znanje o
odnosih med vrstami in z izbranimi koristnimi organizmi zmanjšujemo populacije ŠO in jih
ohranjamo pod pragom gospodarske škode.
Kaj so koristni organizmi pri varstvu rastlin ?
Organizme, ki s svojim načinom življenja človeku koristijo pri zatiranju ŠO, imenujemo koristni
organizmi (razširjen je tudi izraz naravni sovražniki). Ljudem in gojenim rastlinam praviloma niso
nevarni. Koristni organizmi, dejavni pri biotičnem varstvu, so predvsem: žuželke, pršice,
entomopatogene ogorčice, glive, bakterije, virusi. Na biotični način lahko zatiramo škodljive
žuželke, pršice, glive, bakterije in tudi plevele. Pri biotičnem varstvu smemo uporabljati le koristne
organizme, za katere je dokazano, da v okolju ne morejo povzročiti škode z vplivom na neciljne
organizme. Vrste koristnih organizmov so domorodne ali tujerodne.
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Kaj je domorodna in kaj tujerodna vrsta organizma?
Domorodna vrsta organizma je tista vrsta, ki je v določenem ekosistemu naravno navzoča.
Tujerodna vrsta organizma (alohtona, eksotična) je tista vrsta, ki jo naseli človek in v določenem
ekosistemu pred naselitvijo ni bila navzoča.
Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin določa pogoje za vnos, uporabo, gojenje in trženje koristnih
organizmov. Del pravilnika sta seznama domorodnih in tujerodnih koristnih organizmov, katerih
vnos in uporaba sta dovoljena na območju Slovenije.
Kaj so plenilci ali predatorji?
So vse živali, ki se hranijo z rastlinskimi škodljivci in jih pokončajo. Za uspešno vzdrževanje
populacije plenilcev mora biti na voljo dovolj plena (škodljivcev) v pravi razvojni stopnji ter razmere
v okolju, ki omogočajo njihov razvoj. Najbolj uspešni domorodni koristni plenilci med žuželkami in
pajkovci so polonice, tenčičarice, ose trepetavke, plenilske hržice, plenilske stenice in plenilske
pršice. Uporaba plenilcev za zatiranje škodljivcev je že uveljavljena pri gojenju rastlin v zavarovanih
prostorih. Vnašamo jih namnožene kot odrasle osebke, jajčeca, ličinke ali bube.
Kaj so parazitoidi?
So žuželke, ki v gostitelja (v jajčece, ličinko, bubo ali odrasel osebek škodljivca) odložijo eno ali več
jajčec. Iz jajčec se izležejo ličinke, ki se hranijo s tkivom gostitelja, katerega videz se spremeni in na
koncu propade. Iz škodljivca izleti odrasel osebek parazitoida (npr. najezdnik rastlinjakovega
ščitkarja).
Kaj je varovalno biotično varstvo?
Varovalno biotično varstvo temelji na ukrepih, s katerimi varujemo domorodne koristne organizme
in jim omogočamo razmere, ugodne za naselitev in razmnoževanje (npr. ohranjanje manjših
neobdelanih površin med polji, setev privabilnih rastlin, premišljena raba FFS, ipd.).
Kaj moramo vedeti o uporabi koristnih organizmov za biotično varstvo ?
Izvajalci morajo poznati številna dejstva o koristnih organizmih, kot je njihov razvoj, kako jih
shranjujemo in uporabimo, pa tudi, kako nanje vplivajo okoljske razmere. Vedeti moramo, da
pripravki za biotično varstvo delujejo bolj počasi kot kemična FFS, učinek delovanja pa lahko zelo
niha, saj nanj močno vplivajo razmere v okolju (vlaga, temperatura, sončno obsevanje).
Pomembno je tudi vedenje o združljivosti rabe FFS z biotičnim varstvom. Ob uporabi koristnih
organizmov ne moremo hkrati neomejeno uporabljati kemičnih sredstev. Le nekatera FFS so
združljiva s koristnimi organizmi.
Kljub manjšemu tveganju za ljudi in okolje je treba pri biotičnih pripravkih z mikroorganizmi
natančno upoštevati navodila za varno rabo in preprečevati vdihavanje njihovih delcev.
Katere so prednosti biotičnega varstva rastlin?
Pri biotičnem varstvu ni ostankov FFS v pridelkih in biotični pripravki nimajo karence. Ne
poškodujejo rastlin, praviloma ne vplivajo na pojav odpornosti škodljivih organizmov, ne
onesnažujejo okolja in niso nevarni ljudem, ki jih uporabljajo.
Kaj je kemično zatiranje ŠO?
To je zatiranje bolezni ali škodljivcev s kemičnimi FFS, ki ubijejo ŠO ali močno prizadenejo njegove
življenjske funkcije. Zanje se pogosto uporablja tudi izraz pesticidi.
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FFS obsegajo širok spekter snovi z različnimi imeni in funkcijami. Kako imenujemo FFS za
zatiranje določene skupine ŠO?
→
→
→
→
→
→
→
→

Akaricidi – so snovi za obvladovanje pršic.
Baktericidi – so snovi za obvladovanje bakterijskih povzročiteljev.
Fungicidi – so snovi za obvladovanje glivičnih bolezni.
Herbicidi – so snovi za obvladovanje plevelov.
Insekticidi – so snovi za obvladovanje škodljivih žuželk (insektov).
Limacidi – so snovi za obvladovanje polžev.
Nematicidi – so snovi za obvladovanje rastlinsko-parazitskih nematod.
Rodenticidi – so snovi za obvladovanje glodalcev.

Kdaj nanašamo listne ali foliarne herbicide?
Listne ali foliarne herbicide nanašamo na že vznikle rastline plevela. V rastline vstopajo pretežno
prek listov. Po tem, ko se skozi povrhnjico vpijejo v notranjost rastline, pa lahko bodisi ostanejo na
mestu in tam delujejo (kontaktni herbicidi) ali pa se po prevodnem sistemu premestijo do drugih
delov rastlin (sistemični herbicidi). Na privzem in delovanje foliarnih herbicidov v veliki meri vplivajo
okoljski dejavniki (temperatura, svetloba, vlažnost) in velikost plevelov. Delovanje herbicidov je
najboljše, če jih uporabimo med aktivno rastjo plevelov oziroma v razmerah, ki omogočajo dobro
rast.
Kaj so talni herbicidi?
Talni herbicidi so snovi, ki jih nanašamo na tla. V plevele vstopajo prek korenin oziroma jih ti
posrkajo med kalitvijo. Talni herbicidi ne vstopajo v rastline prek listov ali le v manjšem obsegu. Za
dobro delovanje talnih herbicidov je odločilna talna vlaga.
Kaj so dotikalni ali kontaktni herbicidi?
Dotikalni ali kontaktni herbicidi delujejo na mestu nanosa, po rastlini se ne premeščajo ali le
minimalno. Vpijejo se skozi povrhnjico in povzročijo razjede na tkivu ali drugače motijo presnovo
in tako uničijo celotno rastlino.
Kaj so sistemični herbicidi?
Sistemični herbicidi se po vstopu v rastline premestijo do prevodnega sistema, po katerem
potujejo tudi do podzemnih delov (korenine, gomolji …) in jih zatrejo. Z njimi lahko zatiramo tudi
bolj težavne trajne (koreninske) plevele. V rastline vstopajo večinoma prek listov, v plevelih motijo
presnovo.
Kaj so kontaktni ali dotikalni fungicidi?
Kontaktni ali dotikalni fungicidi delujejo na površini rastlin ali semena, kjer tvorijo oblogo, ki uničuje
trose gliv, ali preprečujejo njihovo kalitev in tako onemogočijo okužbe. Pomembno je, da so
naneseni na rastline, preden nanje padejo trosi.
Kaj so sistemični fungicidi?
Sistemični fungicidi vstopijo v notranjost rastline prek listov ali prek korenin in se nato premestijo
do prevodnega sistema, po katerem potujejo po rastlini. Večina sistemičnih fungicidov se giblje po
rastlini navzgor. Prednost sistemičnih fungicidov pred dotikalnimi je, da niso izpostavljeni izpiranju
in varujejo tudi na novo prirasle dele rastlin.
14
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Kaj so kontaktni insekticidi?
Kontaktni insekticidi vstopajo v telo žuželk prek povrhnjice (kutikule). Žuželka mora priti v stik s
sredstvom, bodisi ob škropljenju bodisi pozneje, ko se giblje po poškropljeni površini, zato je
pomemben dober nanos škropiva.
Kaj so želodčni insekticidi?
Želodčni insekticidi vstopajo prek prebavil in jih morajo žuželke zaužiti, s sesanjem ali objedanjem
škropljenih delov rastlin.
Kaj so inhalacijski insekticidi?
Dihalni ali inhalacijski insekticidi vstopajo v žuželke z zrakom prek dihalnih odprtin.
Kaj je potrebno upoštevati pri kemičnem zatiranju škodljivih organizmov (ŠO)?
Za rabo FFS se odločimo takrat, ko je to zares potrebno in ko nimamo na voljo drugih učinkovitih
(nekemičnih) načinov varstva. Osnova za odločanje je pregled posevkov glede zdravstvenega
stanja oz. navzočnosti škodljivcev in upoštevanje pragov zatiranja, vremenskih razmer in/ali
priporočil/opozoril prognostične službe za varstvo rastlin. Za škropljenje izberemo sredstvo, ki bo v
danih razmerah učinkovito. Izogibamo se ponavljajoči rabi snovi zaradi nevarnosti pojava
odpornosti in možnih negativnih vplivov na okolje in naravne sovražnike. Zagotovimo, da bo
nanos škropiva enakomeren, izveden s pravilno vzdrževano in umerjeno škropilno opremo tako,
da bo sredstvo doseglo škodljivce oziroma učinkovito zavarovalo rastline. Uporabljati se smejo le
dovoljena (registrirana) sredstva; FFS uporabljamo v predpisanih odmerkih, upoštevamo karence
in predpisano število uporab v rastni dobi. Pri delu upoštevamo navodila za varno rabo.
Kaj je lahko vzrok za slabo učinkovitost ukrepa varstva?
V praksi se dogaja, da z izvedenimi ukrepi za obvladovanje določenih ŠO ne dosežemo
pričakovanega učinka. Možnih razlogov za slabo učinkovitost je lahko več. Lahko se zgodi, da je
bila določitev povzročiteljev bolezni, škodljivcev ali plevelov napačna in posledično tudi izbira
ukrepa neustrezna. Morda ukrep ni bil izveden ob pravem času. Delovanje nekaterih FFS in drugih
ukrepov je namreč zelo specifično in omejeno na samo določene razvojne stopnje plevelov,
škodljivih žuželk ali povzročiteljev bolezni. Če zamudimo optimalen čas, lahko učinkovitost ukrepa
hitro pade. Na aktivnost FFS vplivajo tudi vremenske razmere (previsoke ali prenizke temperature,
sončno sevanje, padavine). Vzrok za slabšo učinkovitost ukrepa je lahko tudi odpornost ŠO na FFS
ali rezistenca.
Kaj je odpornost ali rezistenca škodljivih organizmov?
Rezistenca pomeni sposobnost žuželk, gliv, plevelov ali drugih ŠO, da ne reagirajo na škropljenje s
sredstvom, ki je bilo v preteklosti učinkovito za njihovo zatiranje. Razvoj odpornosti ŠO proti
določenim snovem je posledica dolgotrajne rabe ene snovi ali več snovi z enakim načinom
delovanja. Tako v populaciji vztrajno zatiramo občutljive osebke, preživijo pa tisti maloštevilni, ki so
manj občutljivi ali odporni. Sčasoma se izoblikuje populacija, v kateri prevladujejo osebki, ki na snov
več ne reagirajo. Posamezni ŠO lahko razvijejo odpornost proti eni snovi ali pa proti več sorodnim
snovem z enakim ali podobnim načinom delovanja. Pojavi odpornosti so hitrejši pri organizmih,
kjer so potrebna pogostejša škropljenja, in pri vrstah, ki imajo več generacij na leto (nekatere
žuželke, glive, glodavci, …). Če se razvoj odpornosti odkrije zgodaj, ko je v populaciji ŠO delež
odpornih osebkov še majhen, lahko proces naraščanja odpornosti upočasnimo. Sredstvo začasno
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prenehamo uporabljati in ga nadomestimo z drugim ali z nekemičnimi ukrepi. Tako lahko po
določenem obdobju sredstvo, ki je izgubljalo učinkovitost, znova uporabimo.
Antirezistentna strategija vključuje izbiro aktivnih snovi iz različnih kemičnih skupin oz. z različnimi
načini delovanja, v kombinaciji z nekemičnimi ukrepi.
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2.

ZAKONODAJA

Odgovornost vseh, ki uporabljajo FFS je, da poskrbijo za njihovo pravilno in varno rabo. Registracijo,
promet in uporabo FFS, usposabljanje uporabnikov FFS ter pregled naprav za nanašanje FFS
določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS; Uradni list RS, št. 83/2012), ki skupaj z drugimi
predpisi povzema evropsko zakonodajo.
V Republiki Slovenije smejo biti v prometu in uporabi le registrirana FFS, oziroma FFS, za katera je
bilo izdano dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(UVHVVR) in jih je mogoče kupiti le v specializiranih prodajalnah. Vsako FFS vsebuje aktivno snov, ki
mora biti odobrena na ravni Evropske skupnosti (ES). Vsako registrirano FFS ima na etiketi in
navodilu za uporabo navedeno številko odločbe UVHVVR. Seznam FFS, ki so v prometu na ozemlju
Republike Slovenije (RS), je dostopen na spletni strani UVHVVR ali FITO-INFO. Glede na vrsto
nevarnosti, ki jih predstavlja uporaba FFS, jih razvrščamo na FFS za nepoklicno rabo in FFS za
poklicno rabo. Za nakup slednjih se mora uporabnik ustrezno usposabljati. ZFfS in Pravilnik o
usposabljanju o ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 85/2013) natančno
določata način osnovnega in nadaljnjega usposabljanja, na podlagi katerega se pridobi potrdilo o
pridobitvi znanj iz fitomedicine (izkaznico).
FFS so namenjena zatiranju ŠO na gojenih rastlinah, v odmerkih, navedenih v navodilu za uporabo
in ob upoštevanju dovoljenjih števil tretiranj v eni rastni dobi, časovnih razmikov med
posameznimi tretiranji in karenc (čakalnih dob). ZFfS nalaga uporabniku omejitve glede uporabe
FFS v neposredni bližini izvirov, vodotokov, jezer in drugih površinskih voda ter objektov za
preskrbo s pitno vodo. Uporabljati mora tudi brezhibno delujoče in redno pregledane naprave za
nanašanje FFS. Pogoje glede pravilnega delovanja in način pregleda naprav določa Pravilnik o
zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev ter o pogojih
in načinu izvajanja njihovih pregledov. Uporabnik FFS mora biti še posebej pozoren pri tretiranju v
neposredni bližini čebelnjakov, posebnih območij, kamor spadajo vrtci, šole, bolnišnice, športna
igrišča, domovi upokojencev in ceste, ter v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti.
Po uporabi FFS mora uporabnik poskrbeti za odpadno embalažo in ostanke FFS. Teh ni dovoljeno
mešati s komunalnimi odpadki, ampak jih je treba odstranjevati v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki in embalažo. Pravilno očiščeno odpadno embalažo FFS poklicni uporabnik
odda distributerju, kjer je kupil FFS, na zbirnem mestu družb za ravnanje z odpadno embalažo
(DROE) ali neposredno DROE. Odpadna FFS se zbira na istih mestih kot odpadno embalažo,
vendar v ločenih zabojnikih. Ostanki FFS morajo biti v zaprti, ustrezno označeni, originalni embalaži.
Distributerji / specializirane prodajalne s FFS morajo na vidnem mestu izobesiti obvestilo, ki kupce
FFS obvešča o možnosti oddaje ostankov FFS vsaj v času, ko se prodaja FFS in namestiti dva
ustrezna pokrita zabojnika, za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje embalaže FFS in odpadnih
FFS. Podrobneje je to predstavljeno v 7. poglavju.
Ali na območju RS smemo uporabljati FFS, ki je registrirano v eni od držav ES? Kako spoznamo,
da je neko FFS uradno registrirano v RS?
V RS smejo biti v prometu in uporabi le v Sloveniji registrirana FFS, oziroma FFS, za katera je bilo
izdano dovoljenje UVHVVR. Vsa v RS registrirana FFS so vpisana v register FFS, ki je dostopen na
spletnih straneh UVHVVR ali FITO-INFO.
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Kateri zakonski akt določa način registracije, prometa in uporabe FFS?
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih skupaj z podzakonskimi predpisi.
Kje in kdo lahko kupi FFS za poklicno rabo in kaj mora predložiti? Kdo je poklicni uporabnik
FFS?

Slika 2. 1: Razdelitev fitofarmacevtskih sredstev (M. Per).

Ali se mora uporabnik FFS usposabljati za ravnanje s FFS? Kako?
Vsi, ki uporabljajo FFS za poklicno rabo (uporabniki, prodajalci FFS, svetovalci za FFS) se morajo
usposabljati. ZFfS določa osnovno in nadaljnje usposabljanje. Po osnovnem usposabljanju in
uspešno opravljenem izpitu pridobi uporabnik FFS izkaznico z veljavnostjo petih let. Veljavnost
izkaznice se podaljša, če se imetnik izkaznice pred potekom njene veljavnosti udeleži nadaljnjega
usposabljanja pri pooblaščenih izvajalcih usposabljanj.
Kaj je varnostni pas in kako je določen?
Varnostni pas je netretirano območje med robom brega vodne površine in območjem tretiranja.
Predpisan varnostni pas je naveden v navodilu za uporabo FFS in je določen glede na strupenost
FFS za vodne organizme. Če v navodilu za uporabo ni izrecno navedeno, je treba upoštevati
minimalno določen varnostni pas. Ta znaša za vode prvega reda 15 m, za vode drugega reda pa 5
m tlorisne širine od meje brega površinske vode do tretirane površine. V varnostnem pasu je
prepovedano nanašati FFS.
Posebna občutljiva skupina ljudi so osebe, ki živijo ali se dlje časa zadržujejo ob kmetijskih
površinah. Kaj je dolžnost uporabnika, katerega zemljišče, ki ga namerava tretirati s FFS, meji
na vrtce, šole, otroška in športna igrišča, zdravstvene ustanove, domove upokojencev ali
druge podobne objekte?
Dolžnost uporabnika FFS je, da najmanj 24 ur pred uporabo FFS o tem pisno obvesti tamkajšnjo
upravo objekta. V obvestilu mora biti navedeno trgovsko ime FFS, način, datum in predvidena ura
tretiranja.
Katera FFS lahko uporabljamo v bližini čebelnjakov?
Tretiranje s FFS se v bližini čebelnjakov lahko izvaja na način, da se prepreči zanašanje FFS na
parcele kjer so postavljeni čebelnjaki ob upoštevanju hitrosti in smeri vetra. Prav tako je potrebno
upoštevati, da se lahko traktorske pršilnike in motorne nahrbtne škropilnice uporablja v
oddaljenosti najmanj 20 m od čebelnjaka.
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Katera FFS se lahko uporablja v času cvetenja gojenih rastlin?
V času cvetenja gojenih rastlin je prepovedana uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih FFS.
Uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS, je dovoljena v nočnem času – od dve uri po sončnem
zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom.
Ali lahko v času cvetenja podrasti v trajnih nasadih uporabljamo FFS?
V času cvetenja podrasti v trajnih nasadih moramo s košnjo, mulčenjem ali na drug način
preprečiti, da bi FFS prišlo v stik s cvetočo podrastjo.
Kaj je MRL?
Je najvišja dovoljena koncentracija (»Maximum Residue Level«) ostankov FFS v ali na kmetijskih
pridelkih (živilih in krmi).
Kakšne so dolžnosti uporabnika FFS?

Slika 2. 2: Dejavniki, ki jih mora uporabnik upoštevati pri rabi FFS (M. Per).

Tretiranje semena v RS določa podzakonski predpis. Kdo lahko tretira seme in kako se ravna
pri setvi s FFS tretiranega semena?
Seme smejo s FFS tretirati le fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z
zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin. Pri uporabi tretiranega semena je potrebna
enaka previdnost kot pri neposredni uporabi FFS.
Ali lahko oddamo odpadno embalažo in odpadne FFS v isti zabojnik?
Ostanke FFS in prazno embalažo FFS ni dovoljeno mešati s komunalnimi odpadki, ampak jih je
treba odstranjevati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Pravilno očiščeno odpadno
embalažo FFS poklicni uporabnik odda distributerju, kjer je kupil FFS, na zbirnem mestu DROE ali
neposredno DROE.
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Odpadna FFS je prepovedano odlagati skupaj z embalažo FFS. Potrebno jih je hraniti ločeno v
zaprti, ustrezno označeni, originalni embalaži vse do oddaje. Odpadna FFS se zbira na istih mestih
kot odpadno embalažo, vendar v ločenih zabojnikih.
Kako pogosto je potrebno pregledovati naprave za nanašanje FFS?
Naprave za nanašanje FFS (škropilnice, pršilniki, ročno vožene in avtomatsko vodene naprave)
morajo biti redno pregledane vsake tri leta oziroma nove v petih letih od dneva nakupa.
Informacije glede urnikov pregledov, preglednikih in načinu pregleda so dostopne na spletni
strani UVHVVR.
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3.

VSEBINA ETIKETE Z NAVODILOM ZA UPORABO

Vsako FFS, ki je v prodaji na območju Slovenije, mora biti opremljeno z etiketo in navodilom za
uporabo v slovenskem jeziku. Na etiketi in navodilu za uporabo FFS so navedeni med drugim tudi
podatki o sestavi FFS, delovanju FFS, o varovanju zdravja ljudi in okolja.
Dolžnost uporabnika FFS je, da pred uporabo natančno in v celoti prebere vsebino etikete in
navodila za uporabo. Navedene določbe in pravila mora pri uporabi upoštevati.

Slika 3. 1: Primer etikete (M. Per, M. Blažič)
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FFS poznamo po njegovem trgovskem imenu, vendar je bistveno pomembnejši podatek njegova
aktivna snov. Na etiketi je navedena količina aktivne snovi v FFS in količina pomožnih nevarnih
snovi, odvisno od formulacije (glej 4. poglavje).
Vsaka etiketa mora vsebovati podatek o imetniku registracije/zastopniku, datum proizvodnje in
odločbo o registraciji.
Etiketa nam posreduje informacije o imenu, aktivni snovi, sestavinah in koncentraciji. Vsebuje
tudi opozorilne (R) stavke in obvestilne (S) stavke ter grafične znake. Kaj nam sporočajo
navedeni podatki na sliki 3.1?
Iz etikete uporabnik izve, kakšna je količina/koncentracija aktivne snovi v l oziroma kg sredstva.
Grafični znaki skupaj z opozorilnimi stavki in obvestilnimi stavki uporabnika opozarjajo na
neposredne nevarne lastnosti FFS, na katere mora biti pozoren med skladiščenjem, pred, med in
po neposredni uporabi.
Kje lahko najdemo podatek kdo lahko kupi FFS in kako ukrepati v primeru zaužitja (slika 3.1)?
Na etiketi je navedeno, da FFS lahko kupi le poklicni uporabnik, ki je pred nakupom predložil
izkaznico. Prav tako na etiketi najdemo tudi podatek kako ravnati v primeru zaužitja določenega
FFS.
Kaj nam sporoča navodilo za uporabo? Čemu so namenjena posebna opozorila (slika 3.2)?

Slika 3. 2: Primer navodila za uporabo z informacijami o uporabi in posebnih opozorilih (M. Per).

Določilo o največjem dovoljenem številu tretiranj s sredstvom in sredstvi iz iste skupine, katerih
način delovanja je podoben, je del antirezistentne strategije. Z antirezistentno strategijo skušamo
preprečiti razvoj odpornosti škodljivih organizmov na FFS.
Kako ravnamo z ostanki škropilne brozge (slika 3.3)?
Ostanke škropilne brozge razredčimo v razmerju 1:10 z vodo in nanesemo na že tretirano površino.
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Slika 3. 3: Primer navodila za uporabo – informacije o fitotoksičnosti, pripravi in karencah (M. Per).

Kaj je delovna karenca?
Delovna karenca je čas, po katerem se tveganje za delavca, ki dostopa na tretirane površine,
zmanjša do stopnje, da ne predstavlja nevarnosti. Včasih mora delavec uporabljati varovalno
opremo (npr. rokavice) ali pa lahko vstopa na tretirano površino šele po določenem času.
Kaj je karenca?
Karenca predstavlja čas, ki mora preteči od tretiranja posevka s FFS do njegovega spravila.
Kaj pomeni na navodilu navedena za uporabo izjava »sredstvo ni fitotoksično za gojene
rastline«?
Izjava pomeni, da sredstvo na rastlinah, za katere se sme uporabljati ne bo povzročilo poškodb
(ožigov, rumenenja ipd.).
Kako je treba ukrepati v primeru nenamerne izpostavljenosti FFS (slika 3.4)?

Slika 3. 4: Primer navodila za uporabo z informacijami o možni zastrupitvi, prvi pomoči in navodilu za zdravnika (M.
Per).
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Ali sme uporabnik FFS uporabiti pripravek proti ŠO, ki ni naveden v navodilu za uporabo?
FFS se uporablja le za zatiranje ŠO na določenih gojenih rastlinah, v odmerkih, navedenih v
navodilu za uporabo. Če je neko FFS registrirano za uporabo v jarih in ozimnih žitih ter sadnem
drevju, njegova uporaba npr. v koruzi ni dovoljena.
Kako ravnamo v primeru nenamernega izpusta v okolje (slika 3.5)?

Slika 3. 5: Primer navodila za uporabo – navodila v primeru nenamernega izpusta v okolje (M. Per).

Kako uporabnik ravna z ostanki sredstva oziroma prazno embalažo (slika 3.6)?

Slika 3. 6: Primer navodila za uporabo z informacijami o pravilnem ravnanju prazno embalažo in ostanki FFS (M. Per).
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Pri shranjevanju določenega FFS uporabnik založi ali izgubi navodilo za uporabo sredstva. Ali
lahko iz etikete razbere vse potrebne informacije o načinu delovanja in ustreznem odmerku ?
Nekatera FFS imajo združeno etiketo z navodilom za uporabo. V tem primeru lahko uporabnik
razbere vse potrebne informacije, ki jih potrebuje pred, med in po nanašanju FFS. V primeru, da
navodilo ni priloženo etiketi, se je potrebno obrniti na imetnika registracije/zastopnika oziroma
navodilo za uporabo pridobiti pri prodajalcu FFS ali svetovalcu za FFS.
Kakšna je razlika med etiketo in navodilom za uporabo?
Etiketa je nameščena na embalažo FFS in uporabnika obvešča o osnovnih podatkih o FFS in
nevarnostih (sestava, grafična opozorila, opozorilni in obvestilni stavki, rok uporabe, pogoji
skladiščenja itd.). Navodilo za uporabo je lahko na zunanji strani embalaže, lahko pa se nahaja v
notranjosti embalaže ali je priloženo. Uporabnika seznanja s podrobnejšimi informacijami o
uporabi FFS, tveganjih za gojene rastline, človeka ali okolje, ravnanju v primeru nesreče in ravnanju
z embalažo in odpadki FFS.
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FORMULACIJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Proizvajalci ponujajo različne formulacije (oblike) FFS. FFS z isto aktivno snovjo nudijo v različnih
oblikah zato, da bi učinkoviteje delovala na ciljne organizme.
FFS so navadno sestavljena iz:
→ aktivne snovi ali učinkovine (v enem FFS je lahko tudi več učinkovin hkrati), ki deluje na ciljni
organizem,
→ neaktivnih dodatkov ali polnil, kot so topila, emulgatorji, barvila, stabilizatorji, trdni nosilci idr., ki
praviloma ne delujejo na ciljni organizem.
FFS vsebuje eno ali več aktivnih snovi. Aktivne snovi imajo natančno opredeljeno kemično sestavo.
Njihova kemična imena zaradi zapletenosti niso primerna za splošno uporabo, zato v praksi
aktivno snov poimenujemo s splošnim ali trivialnim imenom (angleško: common name), ki
nadomešča natančno kemično ime. Aktivne snovi navadno niso primerne za neposredno
uporabo. Pogosto se zelo težko topijo v vodi in so kemično nestabilne ter zahtevne za skladiščenje.
Proizvajalci FFS jim zato dodajo različne dodatke in jih tako formulirajo v končni izdelek, ki je
učinkovit in primeren za uporabo. Dodatki povečajo učinkovitost aktivnih snovi, izboljšajo njihove
fizikalno-kemične lastnosti in olajšajo postopke ravnanja s FFS. Podobno tudi pomožna sredstva
(sinergisti, močila, varovala), ki jih dodamo škropilni brozgi, izboljšujejo delovanje aktivne snovi. Pri
mnogih herbicidih so pomožna sredstva že del formulacije.
Formulirano FFS je poimenovano s trgovskim imenom, ki ga zanj izbere imetnik registracije. Kratice
in številke, ki sledijo trgovskemu imenu, navadno označujejo vrsto formulacije in vsebnost aktivne
snovi. Določena aktivna snov je lahko prisotna v različnih formulacijah. Formulacije so na etiketi
navedene po mednarodnem kodnem sistemu s kombinacijo črk.
Formulacija = kombinacija aktivne snovi (ene ali več) in dodatkov.
Formulacija zagotavlja fitofarmacevtskemu sredstvu njegovo obliko in specifične lastnosti
ter omogoča učinkovito in enostavnejše zatiranje ŠO, istočasno pa zagotavlja večjo
varnost za uporabnika, okolje in tretirane rastline.
Kaj razumemo pod pojmom formulacija FFS?
Kombinacija aktivne snovi (ene ali več) in dodatkov se imenuje formulacija.
V kakšnih oblikah so formulirana FFS?
FFS so formulirana v trdnem (kot prašivo, zrnina, močljivi prašek, močljiva zrnca) ali tekočem stanju
v obliki emulzije, suspenzije, raztopine in podobno. Nekatere formulacije so že pripravljene za
takojšnjo uporabo (npr. zrnine, vabe), druge pa je potrebno pred uporabo redčiti z vodo (npr.
močljivi prašek, močljiva zrnca, emulzije, suspenzije) in jih z vodo tudi nanašamo.
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Naštej nekaj najpogostejših oblik formulacij v trdnem in tekočem stanju!
Formulacije v trdnem stanju
DP
Prašivo
GR
Zrnina ali granulat.
WP
Močljivi prašek – z vodo daje suspenzijo.
WG
Močljiva zrnca – z vodo dajejo suspenzijo
Formulacije v tekočem stanju
CS
Kapsulirana suspenzija – suspenzija mikrokapsul, ki se navadno redči z vodo.
SL
Vodotopni koncentrat – z vodo daje obarvano raztopino.
Formulacija za tretiranje semena
Koncentrirana suspenzija za tretiranje semena – uporablja se za mokro tretiranje
FS
semena.

Slika 4. 1: Glavne uporabe in primeri formulacij (povzeto po:
http://www.dropdata.org/download/Formulation_codes.pdf).

Naštej nekaj najpogostejših pomožnih sredstev, ki jih dodajamo formulacijam FFS in pojasni,
zakaj jih dodajamo?
Pomožna sredstva dodajamo formulacijam zato, da izboljšajo delovanje aktivne snovi, sama po
sebi pa ne učinkujejo na ciljni organizem.
→ Močila: zmanjšajo površinsko napetost na rastlinah in škropilna brozga bolje omoči površino
→ Varovala: preprečujejo neželene poškodbe rastlin (fitotoksičnost), ki bi jih sicer povzročila
aktivna snov
→ Sinergisti: povečajo učinkovitost aktivne snovi zoper ŠO.

27

NEDOVOLJENA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA IN NJIHOVO PREPOZNAVANJE

5.

NEDOVOLJENA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA IN NJIHOVO PREPOZNAVANJE

Nedovoljena FFS so ponaredki ali FFS, ki so na ozemlje Republike Slovenije vnesena brez
predhodne registracije ali dovoljenja, ki ju izda odgovorni organ. Tudi za promet s FFS iz držav, ki so
članice ES, je treba pridobiti dovoljenje za t.i. vzporedno trgovanje. Nedovoljena so tudi FFS, ki
nimajo veljavne registracije za uporabo in promet. Ponarejanje FFS je naraščajoč problem, ki ga
pogosto izvajajo kriminalne združbe. Pri ponarejenih FFS sestava ni znana in ta lahko vsebujejo
nevarne snovi z nepredvidljivimi škodljivimi vplivi. Vprašljiva je učinkovitost, saj lahko tudi
popolnoma izostane, kar pomeni zmanjšanje pridelka. Za uporabo nedovoljenih FFS so
predpisane visoke kazni. Pri preverjanju vsebnosti ostankov FFS v pridelkih ali prehrambenih
proizvodih se uporaba nedovoljenih FFS izsledi, temu pa sledi uničenje pridelka oziroma serije
prehrambenih proizvodov.
Katera FFS so nedovoljena?
→ FFS, ki so na ozemlje Republike Slovenije vnesena brez dovoljenja, ki ga izda pristojni organ.
→ FFS, ki nimajo veljavne registracije za uporabo in promet.
→ Ponarejena FFS.
Navedi posledice uporabe nedovoljenih FFS!
Uporaba zakonsko nedovoljenih FFS ogroža zdravje uporabnika in potrošnikov, ogroža okolje in
povzroča gospodarsko škodo.
Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu FFS, da bi prepoznali ponaredke?
Pri nakupu FFS moramo biti pozorni na izgled embalaže, etikete in navodila. Posebej sumljive so
ponudbe po nizki ceni izven rednih trgovskih poti brez računa.
Koga moramo obvestiti v primeru suma, da gre za nedovoljeno FFS?
V primeru suma, da je neko FFS ponarejeno, nemudoma obvestimo fitosanitarno inšpekcijo.
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Tveganje in izpostavljenost
FFS so posebna skupina kemikalij, ki jih uporabljamo za zatiranje ŠO, pri čemer pa obstaja tudi
možnost njihovega škodljivega učinka na ljudi. Ključni dejavniki, ki določajo vrsto in stopnjo
škodljivosti so: strupenost (toksičnost) FFS, odmerek, čas in pogostnost izpostavljenosti ter način
vstopa v organizem. Vsaka izpostavljenost torej še ne pomeni nujno tudi zastrupitev, to je kemično
okvaro v našem organizmu, zato raje govorimo o tveganju, ki ga izpostavljenost kemikaliji
predstavlja za zdravje človeka. Poznavanje načina vstopa FFS po posamezni poti lahko precej
doprinese k zaščiti uporabnikov oz. zmanjšanju tveganja za prekomerno izpostavljenost FFS.
Izogibanje negativnim učinkom FFS na zdravje človeka se prične s poznavanjem možne
škodljivosti FFS in s preprečevanjem izpostavljenosti. Poznavanje simptomov akutne in
kronične izpostavljenosti FFS in pravilno ukrepanje prepreči ali vsaj omili posledice
prekomerne izpostavljenosti oz. zastrupitve.
Na kakšen način je človek lahko izpostavljen škodljivim učinkom FFS?
Človek je lahko izpostavljen FFS pri proizvodnji, pripravi in njihovi uporabi in preko prehranske
verige.
Katere so vstopne poti za nevarne kemikalije v naše telo?
FFS vstopajo v človeško telo skozi kožo, oči, dihala in prebavila. Uporabniki so lahko izpostavljeni
FFS po eni ali več poteh hkrati (npr. z vdihavanjem in preko kože).
Kaj določa tveganje za zastrupitev z nevarno snovjo?
Tveganje za zastrupitev z nevarno snovjo določajo njene nevarne/strupene/toksične lastnosti ter
količina, način in čas izpostavljenosti tej snovi.
Nevarnost/strupenost/toksičnost
Nevarnost/strupenost/toksičnost je lastnost snovi, s katero povzroči škodljiv učinek. Strupenost FFS
je odvisna tudi od vrste in oblike pripravka. Sredstva v obliki praškov (WP) in emulzij (EC) so bolj
nevarna od granulatov (WG) in vodnih emulzij (SC), toksičnost FFS poveča prisotnost organskih
topil in drugih dodatkov (npr. surfaktantov – površinsko aktivnih snovi). FFS lahko povzročijo
akutno zastrupitev, znaki in simptomi se pojavijo po enkratni, krajši (sekunde, minute ali ure)
izpostavljenosti kemikaliji ter kronično zastrupitev, pri kateri se znaki in simptomi pojavijo po
dolgotrajni, ponavljajoči se (več tednov, mescev, let) izpostavljenosti kemikaliji.
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Kako delimo FFS glede nevarnih lastnosti za zdravje ljudi pri akutni izpostavljenosti?
Glede na nevarne lastnosti za zdravje ljudi pri akutni izpostavljenosti, delimo FFS na:
→ zdravju škodljiva, ki povzročajo poškodbe različnih organov in organskih sistemov (jetra,
ledvica, živčevje, endokrini sistem, kosti) po zaužitju, vdihavanju ali stiku s kožo,
→ dražilna, ki povzročajo draženje oziroma vnetje sluznice in kože, draženje in solzenje oči ter
kihanje, kašelj in dušenje zaradi draženja dihal (nos, sapnik, pljuča); povzročajo alergijsko
reakcijo,
→ jedka, ki povzročajo razjede oziroma opekline kože in sluznic.
Kako delimo FFS glede nevarnih lastnosti za zdravje ljudi pri kronični/ponavljajoči
izpostavljenosti?
Pri ponavljajoči izpostavljenosti lahko, poleg že omenjenih učinkov, obstaja tudi nevarnost pojava
raka (rakotvorna), nastanka poškodb genskega materiala (mutagena) ter učinki na plodnost in
razvoj zarodka v maternici (strupena za razmnoževanje oz. strupena za plod).
Označevanje nevarnih snovi
Skladno z veljavno zakonodajo, morajo biti vse nevarne kemikalije ustrezno označene. Kemikalije
so snovi (elementi in spojine) ter pripravki oziroma mešanice (zmesi in raztopine iz dveh ali več
snovi).
V Sloveniji je bil leta 1999 sprejet Zakon o kemikalijah in ustrezni podzakonski akti, ki so skladno z
evropsko direktivo za snovi (Direktiva 67/548/ES) oziroma za pripravke (Direktiva 1999/45/ES)
urejali razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij, ki je temeljilo predvsem na stopnji
nevarnosti kemikalij. Tako je vsaka nevarna kemikalija na etiketi označena z ustreznim grafičnim
simbolom in označevalnimi črkami (npr. Xi) ter identifikacijo nevarnosti (npr. »Dražilno«) (slika 6.1.).
Poleg tega so na etiketi navedeni tudi opozorilni, t.i. standardnimi stavki R (npr. »Draži oči«) in
obvestilni, t.i. standardni stavki S (npr. »Preprečiti stik z očmi«).

Slika 6. 1: Označevanje nevarnih kemikalij skladno z Direktivo 67/548/ES) in Direktivo 1999/45/ES (L Šarc).
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Januarja 2009 je ES skupaj z nekaterimi drugimi deželami privzela tako imenovani Globaly
Harmonised System združenih narodov o razvrščanju, označevanju in pakiranju (UN-GHS), ki je v
veljavo stopil z novo uredbo: Uredba CLP št.1272/2008/ES, pri katerem je v ospredju tveganje. V
prehodnem obdobju do leta 2015 sta v veljavi še oba sistema za pripravke oz. mešanice. Prehodno
obdobje za snovi se je že izteklo v letu 2012.
Razvrščanje in označevanje po Uredbi CLP št.1272/2008/ES prinaša nove nevarnostne razrede in
kategorije, nove piktograme, opozorilni besedi nevarno oziroma pozor (slika 6.2.) ter stavke o
nevarnostih t.i. stavke H (npr. H319 Povzroča hudo draženje oči) in previdnostne stavke t.i. stavke P
(npr. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili). V novem sistemu sta izraza nevarno in pripravek
zamenjana s tvegano in mešanica.

Slika 6. 2: Označevanje nevarnih kemikalij skladno z Uredbo CLP št. 1272/2008/ES (L. Šarc).
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Primerjavo razvrščanja in označevanja med GHS sistemom, torej po CLP Uredbi št. 1272/2008/ES in
Direktivo 67/548/ES prikazujeta sliki 6.3. in 6.4.

Slika 6. 3: Primerjava razvrščanja po Direktivi 1999/45/ES z razvrščanjem po Uredbi. CLP št. 1272/2008/ES za akutno
oralno strupenost (L. Šarc).

Slika 6. 4: Primerjava razvrščanja v razrede nevarnosti za zdravje in kategorije po Uredbi CLP št. 1272/2008/ES z
razvrstitvami po Direktivi 67/548/ES (L. Šarc).
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Kje najdemo informacijo o potencialni nevarnosti, ki jo za zdravje ljudi lahko predstavlja
posamezno fitofarmacevtsko sredstvo?
Informacijo o potencialni nevarnosti FFS najdemo na etiketi, na navodilu za uporabo, ki vsebujejo
tudi navodilo o uporabi potrebne osebne varovalne opreme. Dodatne informacije o nevarnostih,
ki jih za zdravje predstavlja FFS, lahko najdemo v varnostnem listu, ki ga dobimo pri prodajalcu FFS.
Katera izmed označitev je ustrezna za pripravek, ki predstavlja nevarnost pri vdihavanju?
a) Simbol

in opozorilni stavek R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

b) Simbol

in opozorilni stavek R25 Strupeno pri zaužitju.

c) Simbol

in opozorilni stavek R42 Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

Odgovor C
Katera kemikalija, ki je razvrščena kot nevarna, NE predstavlja nevarnosti v stiku s kožo?
a) Simbol

in opozorilni stavek R21 Zdravju škodljivo v stiku s kožo

b) Simbol

in opozorilni stavek R35 Povzroča hude opekline

c) Simbol

in R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne
škodljive učinke na vodno okolje

Odgovor C

Prepoznavanje simptomov in znakov izpostavljenosti FFS
Učinki FFS na naše telo so različni in so odvisni od vrste FFS, načina vstopa v telo, odmerka (doze) in
še nekaterih drugih dejavnikov. Uporabniki FFS pa morajo biti seznanjeni z znaki in simptomi, ki jih
lahko povzročajo FFS, ki jih uporabljajo, da pravočasno posumijo na možnost zastrupitve in
poiščejo ustrezno pomoč.
Škodljive učinke FFS na naš organizem delimo na kratkotrajne (akutne) in tiste, ki povzročijo
dolgotrajne zdravstvene težave (kronične). FFS vplivajo na zdravje človeka preko neposrednega
stika s kožo ter sluznicami dihal, prebavil in oči. Po absorpciji v kri povzročajo okvaro drugih
organov, kot so jetra, ledvice, srce, živčevje, kar imenujemo sistemski učinki. FFS lahko povzročijo
tudi preobčutljivost.
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Kako se kažejo lokalni, kontaktni učinki na koži in sluznicah?
Lokalni, kontaktni učinki FFS na koži in sluznicah se kažejo kot sprememba barve kože (obarvanje,
razbarvanje), draženje kože (srbenje, rdečina, oteklina, izpuščaj) in poškodba kože (globoke
opekline, mehurji).
Kateri so kontaktni/lokalni učinki na očeh? Kako se kažejo?
Kontaktni/lokalni učinki na očeh so draženje oči. Kaže se kot rdečina, oteklina, solzenje, zbadanje,
pekoč občutek, bolečina, opeklina.
Kateri so kontaktni/lokalni učinki na dihala? Kako se kažejo?
Kontaktni/lokalni učinek na sluznico dihal je draženje dihalnih poti. Kaže se kot rdečina, pekoč
občutek, kašelj, dušenje, težko dihanje.
Naštejte vsaj tri najpogostejše simptome s področja notranjih organov (sistemske učinke), ki
nakazujejo možnost zastrupitve:
Najpogostejši simptomi s področja posameznih organskih sistemov, ki nakazujejo možnost
sistemskih učinkov zastrupitve s FFS so:
→ slabost, krči v želodcu, bruhanje, driska (prebavni sistem),
→ glavobol, vrtoglavica, omotica, nemoč, zmedenost (živčni sistem),
→ prekomerno znojenje, solzenje oči, mrazenje (hormonski sistem),
→ prsna bolečina, omotica (srčno-žilni sistem),
→ težko dihanje (dihala),
→ bolečina, mišični krči (skeletno mišični sistem).
Naštejte znake oz. simptome alergijske reakcije.
Znaki in simptomi alergijske reakcije so: rdečina, izpuščaj in srbenje kože; pordelost, srbenje in
solzenje oči; težave z dihanjem in astmi podobnimi znaki; lahko tudi anafilaktični šok, ki je urgentno,
življenje ogrožajoče stanje in zahteva hitro ter pravilno ukrepanje.
Kronični učinki FFS na zdravje ljudi so tisti, ki se pojavijo razmeroma pozno, po več letih, kot
posledica ponavljajoče oz. dolgotrajne izpostavljenosti FFS. Prav zaradi te časovne odmaknjenosti
je pogosto težko z gotovostjo potrditi vzročno povezanost med izpostavljenostjo in pojavom
določenih kroničnih bolezni. Nespornih povezav je malo, obstaja pa veliko predvidevanj, da
določene kronične okvare zdravja lahko pripisujemo tudi prekomerni izpostavljenosti nekaterim
FFS, čeprav je v večini primerov nejasno koliko, če sploh, določena FFS doprinesejo h kroničnim
okvaram zdravja.
Naštejte vsaj tri kronične okvare zdravja, ki bi lahko bile povezane z dolgotrajno
izpostavljenostjo FFS:
Rak, neplodnost, prirojene okvare, spontani splavi in mrtvorojeni, okvare živčevja, hormonske
motnje, motnje v delovanju imunskega sistema.
Seveda FFS niso kriva za vse poškodbe, bolezni in težave, ki jih občutijo uporabniki FFS. Upoštevati
je potrebno tudi druge dejavnike in pogoje dela. Uporabniki delajo večinoma zunaj, dolgo časa,
izpostavljeni so vlagi, vročini in soncu medtem, ko nosijo osebno zaščitno opremo. Pri tem obstaja
velika nevarnost toplotnega stresa; če delajo nezavarovani, pa je zaradi izpostavljenosti soncu
možnost pojava hude oblike kožnega raka, malignega melanoma.
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Kaj je toplotni stres?
O toplotnem stresu govorimo, kadar telesna temperatura naraste nad 40°C zaradi odpovedi
termoregulacije.
Naštejte vsaj tri znake toplotne preobremenitve:
Utrujenost, omotica in omedlevica, lepljiva ali suha in vroča, koža, spremembe v obnašanju:
zmedenost, nerazločen govor, razdražljivost, prekomerne (abnormne) reakcije, glavobol, slabost,
mrazenje, huda žeja, suha usta, zmanjšano oz. povsem odsotno znojenje.
Prva pomoč pri zastrupitvah
Kadar se zgodi nesreča z nevarno kemikalijo – toksična poškodba (zastrupitev), moramo vedeti
kako pravilno ukrepati, da bodo morebitne posledice nesreče za poškodovanca čim manjše. Potek
zastrupitve in usoda poškodovanca se pogosto odločata v prvih minutah (jedke snovi, parakvat,
organofosforne spojine) ali urah po zastrupitvi. Ukrepi prve pomoči pri zastrupitvi oziroma pri
sumu na zastrupitev imajo nekaj posebnosti v primerjavi s splošnimi postopki prve pomoči.

Nujni ukrepi prve pomoči pri nesreči z nevarno kemikalijo (zastrupitvi)
Evakuacija ponesrečenca. Najprej poskrbimo za lastno varnost in si namestimo vso
potrebno varovalno opremo, da tudi sami ne postanemo žrtve! Da prekinemo nadaljnjo
izpostavljenost in ponesrečencu zagotovimo čim boljše pogoje, ga premestimo iz
nevarnega območja na svež zrak oz. dobro prezračen prostor ter ga zavarujemo pred
mrazom oziroma vročino.
2. Ocena stanja ponesrečenca. Pri ponesrečencu ocenimo stanje zavesti (odzivnost) in
dihanje; prisotnost pulza po novih smernicah laiki ne ugotavljajo. Če je ponesrečenec
nezavesten (neodziven), se ne premika in ne diha ali le podihava (občasni agonalni vdihi) je
potrebno oživljanje. Nezavestnega poškodovanca namestimo v levi bočni položaj.
3. Pokličemo reševalce - zdravniško pomoč oziroma se posvetujemo z osebnim ali dežurnim
zdravnikom. Vedno povemo kdo kliče, kje se je zgodila nesreča, kaj se je zgodilo, koliko je
poškodovanih in kakšne so poškodbe. Če smo pri ponesrečencu sami, le–ta pa je nezavesten,
se ne premika in ne diha najprej pokličemo reševalce na 112 in za tem takoj pričnemo
oživljati.
4. Postopki ABC oživljanja za vzpostavitev osnovnih življenjskih funkcij se pri zastrupljenih ne
razlikujejo od tistih, ki jih sicer izvajamo v primeru drugih bolezenskih stanj ali poškodb –
POZOR, lastna varnost!
Nezavestnega poškodovanca, ki diha, daj v levi bočni položaj; le-ta vzdržuje prosto dihalno
pot, hkrati pa v primeru bruhanja preprečuje, da bi izbruhanina prišla v pljuča in povzročila zaplete
(slika 6.5.).
1.
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Slika 6. 5: Stabilni bočni položaj za nezavestnega (foto B. Jamšek).

Pri poškodovancu, pri katerem ugotovimo, da je nezavesten (neodziven), se ne premika in ne diha
ali le podihava (občasni agonalni vdihi), takoj pričnemo postopek ABC oživljanja:
A -sprostitev dihalnih poti,
B - umetno dihanje usta na usta ali usta na nos,
C - zunanja masaža srca.
Zunanjo masažo srca in umetno dihanje izvajamo v razmerju 30:2, ne glede na število reševalcev.
Oživljanje izvajamo do vzpostavitve osnovnih življenjskih funkcij oziroma do prihoda reševalcev
(slika 6.6).
V kolikor izvajalci prve pomoči ocenijo, da bi izvajanje umetnega dihanja lahko ogrozilo njihovo
lastno zdravje, naj izvajajo le neprekinjeno zunanjo masažo srca.

Slika 6. 6: Zunanja masaža srca in umetno dihanje usta na usta v razmerju 30:2 (foto B. Jamšek).
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Odstranitev strupa pred vstopom v telo (dekontaminacija kože, oči in sluznic).
Čimprejšnja odstranitev nevarnih snovi s telesne površine še pred njihovo absorpcijo je
najučinkovitejši način preprečevanja ali vsaj zmanjšanja posledic izpostavljenosti nevarnim
kemikalijam. Postopek dekontaminacije je opisan pri »Prvi pomoči« za posamezen način
izpostavljenosti.
Pomoč pri pripravi za transport in zbiranju dokumentacije. Šele, ko ponesrečencu zagotovimo
osnovne življenjske funkcije in izvedemo dekontaminacijo, zberemo čim več podatkov o FFS in jih
posredujemo reševalcem oziroma zdravniku. Pridobimo čim več podatkov o okoliščinah nesreče
in predhodnem zdravstvenem stanju ponesrečenca. Poskrbimo tudi za ustrezen transport v
zdravstveno ustanovo (predhodni posvet z zdravnikom).
V sumljivih primerih obvestimo tudi pristojne službe (policija, kriminalisti, inšpekcija).
Obkroži pravilen vrstni red nujnih ukrepov pri nesreči z nevarno kemikalijo.
a) Postopki ABC oživljanja; Dekontaminacija; Evakuacija ponesrečenca – pozor, lastna varnost;
Hitra ocena stanja ponesrečenca; Klic na 112; Priprava za transport in zbiranje podatkov.
b) Evakuacija ponesrečenca – pozor, lastna varnost; Hitra ocena stanja ponesrečenca; Klic na
112; Postopki ABC oživljanja; Dekontaminacija; Priprava za transport in zbiranje podatkov.
c) Dekontaminacija; Evakuacija ponesrečenca – pozor, lastna varnost; Hitra ocena stanja
ponesrečenca; Klic na 112; Postopki ABC oživljanja; Priprava za transport in zbiranje
podatkov.
Odgovor B
Nezavestnega poškodovanca, ki diha
a) daj v levi bočni položaj
b) daj v hrbtni položaj
c) daj v desni bočni položaj
Odgovor A
Pri poškodovancu, pri katerem ugotovimo, da je nezavesten (neodziven), se ne premika in ne
diha ali le podihava (občasni agonalni vdihi)
a) preverimo prisotnost pulza; če ga ne tipamo, pričnemo postopek ABC oživljanja
b) takoj pričnemo postopek ABC oživljanja
c) oskrbimo morebitne odrgnine
Odgovor B
Prva pomoč pri stiku s kožo
Nekatere kemikalije povzročajo poleg lokalnih, kontaktnih učinkov na kožo tudi sistemsko
toksičnost, potem, ko se skozi kožo absorbirajo v krvni obtok, zato jih je potrebno čim prej
odstraniti.
→ Najprej odstranimo kontaminirano obleko, pri tem pazimo, da ne kontaminiramo oči ali druge
predele še ne-kontaminirane kože. Včasih je najbolje, da obleko prerežemo, nikakor pa je ne
smemo slačiti čez glavo.
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→ S kože mehansko odstranimo (z gazo, papirnim robcem) morebitne trdne delce kemikalij
oziroma popivnamo, obrišemo tekočino.
→ Nato kontaminirane predele kože temeljito speremo s čisto vodo. Temeljito speremo tudi
lasišče, za nohti ter kožne gube, če so kontaminirane. Uporabimo čim bolj čisto vodo, ki jo
imamo na razpolago: tuš, pipa, cev za zalivanje, voda iz plastenk, ribnikov oz. napajalnih korit.
→ Za odstranjevanje oljnih snovi uporabimo tudi milo ali šampon.
→ Na koncu ponesrečenca osušimo in zavijemo pokrijemo s čisto obleko, rjuho, odejo itn.
Jedke kemikalije lahko v zelo kratkem času močno poškodujejo kožo; pronicajo v globino kože in
puščajo trajne posledice. Tukaj dejansko lahko tisti, ki nudi takojšnjo in pravilno prvo pomoč naredi
največ dobrega. Obsežnost poškodbe je odvisna prav od tega kako dolgo bo jedkovina v stiku s
kožo.
→ V primeru nesreče z jedkimi snovmi velja v postopkih prve pomoči izjema zaporedja ukrepov:
če stanje poškodovanca dopušča (prisotne vitalne funkcije) najprej napravimo
dekontaminacijo in šele nato kličemo reševalce.
→ Poskrbimo za lastno varnost.
→ Pri odstranjevanju kontaminirane obleke pazimo, da ne naredimo dodatne škode. Če so
oblačila prilepljena na kožo, te predele naprej namočimo, nikoli ne trgamo obleke s površja
kože.
→ Čimprejšnje in dolgotrajno spiranje kontaminiranih predelov, vsaj 15 minut. Ne zgubljajmo
časa z iskanjem posebnih virov vode! Uporabimo najhitreje dosegljivo ne-kontaminirano
vodo.
→ Nikoli ne uporabljamo nevtralizacijskih sredstev, ker z uporabo le-teh tvegamo še dodatno
škodo.
Izberite pravilen postopek dekontaminacije pri stiku nevarne kemikalije s kožo.
a) Odstranimo kontaminirano obleko in s kože mehansko odstranimo morebitne trdne delce
oz. tekočinske kolekcije kemikalije.
b) Najprej odstranimo kontaminirano obleko, s kože mehansko odstranimo trdne delce oz.
tekočinske kolekcije kemikalije, nato kontaminirane predele speremo z obilo vode.
c) Kontaminirane predele najprej speremo z obilo vode, nato odstranimo obleko.
Odgovor B
V primeru stika kože z jedko snovjo veljajo naslednje trditve.
a) V postopkih prve pomoči velja izjema zaporedja ukrepov: če stanje poškodovanca dopušča
(prisotne vitalne funkcije) najprej napravimo dekontaminacijo in šele nato kličemo
reševalce.
b) Kontaminirane predele spiramo vsaj 15 minut. Uporabimo najhitreje dosegljivo nekontaminirano vodo.
c) Če le imamo pri roki, uporabimo nevtralizacijsko sredstvo: pri politju s kislinami luge, pri
politju z lugi pa kisline, saj na ta način občutno zmanjšamo možnost poškodbe tkiva.
Odgovor A in B
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Prva pomoč pri stiku z očmi
Očesna roženica je še posebno občutljiva za jedke kemikalije in nekatera organska topila, ki so
prisotna tudi v številnih FFS. Ukrepamo hitro in nežno, da zmanjšamo tveganje za trajno poškodbo
očesa.
→ Tujkov, še zlasti jedkih, ne odstranjujemo mehansko z brisanjem ali drgnjenjem ampak s
spiranjem, da ne povzročimo dodatne poškodbe oči.
→ Morebitne kontaktne leče odstranimo z vodo (ne s prsti ali drugimi predmeti).
→ S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oko temeljito speremo s čisto, po možnosti
mlačno vodo. Curek vode iz livčka ali pipe usmerimo v notranji kot očesne reže (ne na zrklo),
glavo nagnemo tako, da ne kontaminiramo drugega očesa (slika 6.7.).

Slika 6. 7: Spiranje oči (foto B. Jamšek).

→ Pri poškodbi obeh očes vodni curek usmerimo na koren nosu. Oči temeljito speremo.
→ Če je kemikalija, ki je onesnažila oko jedka ali pa vsebuje druge snovi, ki povzročijo trajno
poškodbo oči, oko spiramo najmanj 15 minut.
→ V primeru nesreče z jedkimi snovmi velja v postopkih prve pomoči izjema zaporedja ukrepov:
če stanje poškodovanca dopušča (prisotne vitalne funkcije), najprej napravimo
dekontaminacijo in šele nato kličemo reševalce. Takojšnja dekontaminacija močno zmanjša
posledice, odločujoče so sekunde in minute.
→ Nikoli ne uporabljamo nevtralizacijskih sredstev, ker z uporabo le teh tvegamo še dodatno
škodo.
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Izberite pravilen postopek dekontaminacije pri stiku nevarne kemikalije z očmi.
a) Morebitne tujke odstranimo z brisanjem z mehko krpo.
b) Kontaktnih leč pri dekontaminicaiji oči ne odstranjujemo.
c) S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oko temeljito speremo s čisto, po možnosti
mlačno vodo. Curek vode iz livčka ali pipe usmerimo v notranji kot očesne reže (ne na zrklo),
glavo nagnemo tako, da ne kontaminiramo drugega očesa.
Odgovor C
V primeru stika oči z jedko snovjo ali snovjo, ki lahko povzroči trajno poškodbo oči veljajo
naslednje trditve.
a) V postopkih prve pomoči velja izjema zaporedja ukrepov: če stanje poškodovanca dopušča
(prisotne vitalne funkcije) najprej napravimo temeljito dekontaminacijo in šele nato kličemo
reševalce.
b) Kontaminirano oko spiramo vsaj 15 minut. Uporabimo najhitreje dosegljivo nekontaminirano vodo.
c) Če le imamo pri roki, uporabimo nevtralizacijsko sredstvo: pri politju s kislinami luge, pri
politju z lugi pa kisline, saj na ta način občutno omilimo trajne okvare oči.
Odgovor A in B
Prva pomoč pri vdihavanju
Vdihavanje dražečih plinov, par in aerosolov (prašni delci in drobne kapljice) povzroči lokalno
draženje sluznice dihalnih poti (nos, žrelo, sapnik, sapnice, pljučni mešički) lahko pa tudi sistemske
znake zastrupitve (okvare drugih organskih sistemov).
→ Pred evakuacijo moramo najprej poskrbeti za lastno varnost in zaščito. Vstop v zaprt prostor,
kjer se nahaja poškodovanec (rastlinjak, soba, garaža, skladišče, prikolica, lopa) in obstaja sum
na prisotnost strupenih snovi, je dovoljen le usposobljenim reševalcem z ustrezno zaščito
(samooskrbni dihalni aparat)! Pri nas so za to usposobljeni in ustrezno opremljeni le gasilci.
→ Pri vdihavanju ni posebnih dekontaminacijskih postopkov, zadošča hitra evakuacija na svež
zrak oziroma v dobro prezračen prostor.
→ Razrahljamo tesna oblačila (ovratnik, pas).
→ Sprostimo dihalno pot; odstranimo morebitne tujke, dvignemo spodnjo čeljust.
→ Če ponesrečenec ne diha začnemo z umetnim dihanjem. Pri kontaminaciji ust in obraza,
najprej poskrbimo za lastno varnost.
→ Če ponesrečenec bruha, glavo nagnemo na stran in navzdol, da izbruhanina ne zateče v
dihalne poti.
V zaprtem rastlinjaku ležita na tleh dve osebi, ki na videz ne dajeta znakov življenja. Izberi
pravilno odločitev.
a) Pri izpostavljenosti z vdihavanjem je evakuacija na svež zrak najpomembnejši ukrep, zato
bom nemudoma poskušal izvleči ponesrečenca na svež zrak.
b) Pred vstopom v zaprt prostor si bom za vsak slučaj nadel FFP3 masko.
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c)

Poklical bom na 112 in povedal, da v zaprtem prostoru ležita dve osebi brez znakov
življenja, da bo poleg reševalcev za vstop v zaprt prostor verjetno potrebna pomoč gasilcev,
ki imajo ustrezno zaščitno opremo za dihala.

Odgovor C
Prva pomoč pri zaužitju
Ukrepi prve pomoči pri zaužitju so precej odvisni od vrste in količine zaužitega FFS.
→ V primeru zaužitja najprej odstranimo ostanke kemikalije iz ust, nato usta temeljito speremo z
vodo. Trdne in prašne delce odstranimo s prstom ovitim v gazo. POZOR, uporabimo zaščitne
rokavice!
→ Pazimo, da ponesrečenec vodo, s katero izpiramo usta ne pogoltne; temeljito izperemo tudi
sluznico pod jezikom in ob dlesni.
→ Pri zaužitju jedkih kemikalij naj ponesrečenec popije 1-2 dL vode po majhnih požirkih, da ne
izzovemo bruhanja.
→ Zaužitje mleka pri zastrupitvah ni dovoljeno, ker lahko pospeši absorpcijo nekaterih kemikalij
ali pa izzove bruhanje.
→ Glede morebitnega izzivanja bruhanja se posvetujemo z zdravnikom.
→ Zastrupljenemu ne smemo dati piti alkohola.
→ Ne dajemo piti nevtralizacijskih sredstev v primeru zaužitja jedkih kemikalij, ker s tem tvegamo
dodatno poškodbo.
→ Pri zaužitju le dražečih snovi, ki se ne penijo, lahko poškodovanec pije hladno vodo. Bruhanje
izzovemo le po navodilu zdravnika. Ponesrečencu z motnjo zavesti ne smemo dati ničesar piti,
niti izzivati bruhanja!
V primeru zaužitja nevarne kemikalije veljajo naslednje trditve.
a) Najprej odstranimo ostanke kemikalije iz ust, usta temeljito speremo z vodo, nato naj
ponesrečenec popije 1-2 dL vode po majhnih požirkih.
b) Vedno, še zlasti pri jedkih snoveh, izzovemo bruhanje, saj s tem najhitreje odstranimo velike
količine nevarne kemikalije.
c) Pri zaužitju kisline damo piti mleko ali požirek alkohola.
Odgovor A
Prva pomoč pri šoku
Zastrupitve lahko povzroči tudi življenje ogrožajoče, šokovno stanje, ko oskrba vitalnih organov s
krvjo ni zadostna za normalno opravljanje vseh funkcij. Šok ni vedno takoj očiten.
Naštejte vsaj tri znake šoka:
→ bleda, vlažna, hladna in lepljiva koža,
→ top pogled, razširjene ali zelo ozke zenice,
→ plitvo in nepravilno dihanje,
→ šibek, pospešen ali nereden pulz,
→ omedlevica ali nezavest.
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Simptome oz. znake šoka je potrebno čim prej prepoznati in pričeti s pravilnimi ukrepi:
→ Šokiranega ponesrečenca poležemo na hrbet, mu dvignemo okončine, če je nezavesten oz.
če bruha, ga namestimo v levi bočni položaj, da vzdržujemo prosto dihalno pot.
→ Zavarujemo ga pred mrazom oz. vročino.
→ Ponesrečenca pomirimo in ves čas nadzorujemo, ker se stanje lahko zelo hitro spreminja.
Kateri je najvažnejši ukrep pri šokiranem ponesrečencu?
Namestitev v ležeč položaj na hrbet, z dvignjenimi okončinami. Če je nezavesten oz. če bruha, ga
namestimo v levi bočni položaj, da vzdržujemo prosto dihalno pot.
Prva pomoč pri toplotni obremenitvi oz. toplotnem udaru oz. stresu
Normalna telesna temperatura okrog 36 stopinj Celzija je v človeškem organizmu eden izmed zelo
natančno uravnavanih parametrov. V vzdrževanje ustrezne telesne temperature je vključenih več
mehanizmov, ki pa so v pogojih hude toplotne obremenitve nezadostni in pride do dviga telesne
temperature. Pri telesni temperaturi nad 40 stopinj Celzija pride lahko do okvare celic, najprej v
osrednjem živčevju. Če ni hitre in ustrezne pomoči, tak ponesrečenec lahko umre.
Naštejte vsaj tri ukrepe prve pomoči pri toplotni preobremenitvi organizma:
→ Ponesrečenca umaknemo v senčno oz. hladno mesto.
→ Slečemo oblačila in kožo močimo s hladno vodo, z ventilatorjem oz. pahljačo poskrbimo za
kroženje zraka, s čimer pospešujemo znojenje in izhlapevanje.
→ Pod pazduho in v dimlje namestimo ledene obloge, s čimer intenzivneje hladimo trup.
→ Skrbno spremljamo telesno temperaturo, dokler ne pade na normalno raven.
→ Ko se ponesrečenec prične znojiti, poskrbimo za zadosten vnos tekočine.
Uporabniki FFS, ki poznajo pripravke, skrbno preberejo etiketo z navodili za uporabo,
poznajo opozorilne znake in stavke, poznajo možnosti prekomerne izpostavljenosti in
simptome, ter so usposobljeni za prvo pomoč, lahko varujejo in rešujejo zdravje oziroma
življenje zaradi morebitne izpostavljenosti FFS. Pri sumu na zastrupitev oz. prekomerno
izpostavljenost je potrebno takoj nuditi prvo pomoč. V nujnih primerih vedno pokličemo
na tel. št. 112, sicer se posvetujemo z zdravnikom. Tako kot pri vseh nesrečah, tudi pri
zastrupitvah s FFS še velja rek »Bolje je preprečiti, kot zdraviti«.
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V trenutku, ko se odločimo, da bomo uporabili FFS, prevzamemo vso odgovornost, saj lahko
neustrezna uporaba FFS privede do negativnih in trajnih posledic za ljudi, živali in okolje. S FFS je
treba ravnati previdno in odgovorno od začetka do konca njihove uporabe oziroma od njihovega
nakupa, priprave škropilne brozge, nanašanja (aplikacije) pa vse do odstranitve morebitnih
ostankov in embalaže. Uporabnik FFS z dosledno uporabo osebne varovalne opreme (OVO)
poskrbi, da ne ogroža svojega zdravja. Druge ljudi in okolje varuje tako, da s pomočjo poznavanja
predpisov, smernic za pravilno rabo, tehničnega znanja in primerne opreme za nanašanje
uporablja FFS pravilno in premišljeno. Na sliki 7.1 so navedeni delovni procesi pri katerih lahko
prihaja do negativnih vplivov FFS in nekateri ukrepi za njihovo varno rabo.

Slika 7. 1: Uporaba FFS in ukrepi za varno rabo (J. Persolja)

Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu FFS?
Kupujemo samo v Sloveniji registrirana FFS, v prodajalnah, ki imajo dovoljenje za opravljanje
prometa s FFS. FFS ne kupujemo na zalogo, saj se s tem poveča tveganje za njihovo
neučinkovitost, nastanek odpadkov in onesnaženje okolja. Pri nakupu preverimo ustreznost
pošiljke FFS. Sredstva morajo biti zapakirana v izvirni, nepoškodovani embalaži, ki ima
nepoškodovano in čitljivo etiketo. To so previdnostni ukrepi, s katerim lahko preprečimo
nepotrebno prevažanje FFS in zmanjšamo tveganje zaradi onesnaženja in posledično čiščenje
skladišča, kakor tudi skladiščenja nepotrebnih FFS. Če sta nam etiketa oz. navodilo za uporabo
nerazumljiva, poiščemo nasvet pri prodajalcu FFS ali svetovalcu za FFS.
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Kako ravnamo pri transportu FFS do objekta, kjer so shranjeni do uporabe?
Uporabnik naj prevaža le toliko FFS, kot jih potrebuje za njihov nanos (aplikacijo) na določeno
površino. FFS prevažamo v tovornem delu vozila, ki je s predelno steno ločen od potniške kabine
(zaradi hlapov kemikalij). Tovorni del vozila, namenjen prevozu FFS, naj bo suh in zavarovan pred
razlitjem. Pred odhodom se je treba prepričati, ali je tovor dobro pritrjen. FFS ne smemo prevažati
skupaj z ljudmi, živalmi, živili, kmetijskimi pridelki ali krmo. V primeru transporta večjih količin FFS
moramo imeti v vozilu tudi opremo za primer nezgode (absorpcijski material, pribor za sanacijo).
Pri prevozu je priporočljivo uporabljati posebne zabojnike oz. t.i. mobilna skladišča.
Na kaj moramo biti pozorni pri nakladanju in razkladanju FFS?
Pri nalaganju in razkladanju FFS je treba preprečiti poškodbe embalaže. Pred nalaganjem in
razkladanjem je treba preveriti in poskrbeti, da police, palete ali mrežni zabojniki nimajo ostrih
robov ali predmetov, in preveriti, ali so palete, embalaža oziroma kontejnerji poškodovani.
Upoštevati je treba navodila o smeri (pokončno nalaganje) in višini nalaganja ter preprečiti
premikanje kontejnerja/zabojnika, v katerem se FFS prevaža.
Kako naj bodo postavljeni objekti oz. prostori za shranjevanje FFS do njihove uporabe?
Objekti oz. prostori za shranjevanje FFS ne smejo biti postavljeni na ali v bližini območij, ki
predstavljajo tveganje za vodne vire. Pri gradnji oziroma oceni primernosti izbrane lokacije in
načina shranjevanja FFS je treba upoštevati tudi vedno bolj pogoste ekstremne vremenske pojave.
Na voljo so številne javno dostopne spletne kartografske storitve, ki uporabniku oziroma snovalcu
skladiščnih kapacitet omogočajo vpogled v okoljsko izpostavljenost določene lokacije
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, http://fito-gis.mko.gov.si, http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp);
govorimo o občutljivosti površinskih voda, vodovarstvenih območjih, poplavnih območjih,
območjih biotske raznovrstnosti itn.
Kako pravilno shranjujemo FFS?
FFS morajo biti shranjena v izvirni, nepoškodovani embalaži, ločeno od živil in drugih predmetov
splošne rabe, zunaj dosega otrok in nepooblaščenih oseb. Skladiščni pogoji morajo glede
temperature, vlage in svetlobe ustrezati zahtevam, ki so navedene v navodilih proizvajalcev. FFS se
lahko hranijo le na policah ali varovalnih omarah (omare morajo biti označene z opozorili in morajo
imeti ključavnico), embalaža naj ne leži na tleh. Police, omare, vitrine, delovne površine in druga
oprema morajo biti iz odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo FFS in omogočajo varno delo in
hitro ter enostavno čiščenje. Površine skladiščnih elementov naj bodo gladke, brez ostrih robov ali
vogalov. Skladiščena FFS ne smejo biti izpostavljena neposredni sončni svetlobi. Na vidnem mestu
naj bo napisana telefonska številka za klic v sili, na ustreznem mestu morata biti tudi gasilni aparat
in absorpcijsko sredstvo za primer razlitja. TOPPS priporoča, da se FFS skladiščijo vsaj 50 cm nad
ravnijo maksimalnih stoletnih poplavnih vod. Premična skladišča morajo izpolnjevati vse pogoje, ki
veljajo za nepremična skladišča.
Kako morajo biti zavarovani objekti oz. prostori v katerih shranjujemo fitofarmacevtska
sredstva?
Objekti oz. prostori v katerih shranjujemo FFS morajo biti zaklenjeni (varnostne ključavnice – ključ
naj ima samo oseba, ki je odgovorna za ravnanje s FFS), vidno označeni in zavarovani tako, da je
preprečen dostop nepooblaščenim osebam:
→ varnostne oznake in oznake za nevarnost morajo biti dobro vidne in vedno nameščene na
vhodu v objekt oz. prostor,
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→ na zunanjem delu skladišča mora biti nameščeno jasno opozorilo, da gre za objekt, kjer se
shranjujejo FFS,
→ vhodna vrata morajo biti opremljena tudi z napisom »Kajenje prepovedano« ali »Kajenje in
uporaba odprtega ognja sta prepovedana«.
Kako pravilno shranjujemo FFS glede na formulacijo in fizikalno nevarnost ?
Trdne formulacije FFS vedno skladiščimo nad tekočimi FFS. FFS morajo biti varno in pregledno
zložena in urejena po skupinah fizikalne nevarnosti in vrsti uporabe tako, da je v vsakem trenutku
možen dostop do njih. Pri razporejanju FFS v skladišču je treba upoštevati pravila o nezdružljivosti
posameznih skupin FFS: eksplozivno (E), oksidativno (O), vnetljivo (F) in jedko (C) (slika 7.2). V
skladišču je treba izvajati reden nadzor stanja FFS in njihove embalaže. FFS, označena s T+ (zelo
strupeno), morajo biti shranjena ločeno od drugih FFS in dodatno varovana. V skladišču mora biti
na vidnem mestu shema razporeditve FFS.

Slika 7. 2: Oznake, na katere moramo biti posebno pozorni pri razporejanju FFS v skladišču (zgoraj: stari, EU-seznam
označevanja, spodaj: novi, GHS-sistem) (vir piktogramov http://en.wikipedia.org/wiki))

Kje pripravljamo škropilno brozgo?
Škropilno brozgo pripravljamo na mestu, posebej določenem v ta namen, ki mora biti ustrezno
opremljeno in zavarovano, da morebitno razlitje ne more doseči vodnih virov (podzemna voda,
površinske vode), drenažnih jarkov, odtočnih kanalov (kanalizacije). V skladu s priporočili TOPPS
mora biti oddaljeno vsaj 20 m od vseh vodnih virov. Postavljeno naj bo na ravnem in v zavetrju, da
ne pride do neželenega zanašanja FFS že pri pripravi škropilne brozge. Priprava škropilne brozge v
neposredni bližini izvirov, vodotokov, jezer, drugih voda in objektov za preskrbo s pitno vodo ni
dovoljena.
Kako mora biti opremljeno mesto priprave škropilne brozge?
Mesto priprave mora biti opremljeno za primer nezgode; pri roki naj bodo absorpcijska sredstva
(mivka, pesek, žagovina, zemlja itn.), pribor za sanacijo morebitnega izpusta FFS, zaščitna očala in
zaščita za dihala. Mesto, kjer se pripravlja škropilna brozga, naj bo čim bliže skladišču, saj s tem
poenostavimo marsikateri postopek pri ravnanju s FFS (transport, priprava, preprečitev ali sanacija
nezgode). Oskrbljeno naj bo s čisto vodo.
Na kaj moramo paziti, kadar pripravljamo škropilno brozgo zunaj obrata?
Kadar pripravljamo škropilno brozgo na polju oziroma zunaj obrata, je priporočljiva uporaba
prenosne zaščitne folije za tla (ponjava), ki jo pogrnemo na mestu, kjer odmerjamo in mešamo FFS.
Pri izbiri mesta se je treba izogibati steptanih oziroma zbitih površin, na katerih bi lahko prišlo do
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površinskega odtekanja. Mesto polnjenja na polju naj se med letom in med leti spreminja.
Predvsem pazimo, da pri pripravi ne pride do onesnaženja voda.
Na kaj moramo paziti pred začetkom priprave škropilne brozge?
Škropilna brozga se praviloma pripravlja tik pred njeno uporabo in v čim bolj natančno izračunanih
količinah. Varnost uporabe FFS se namreč poveča z zmanjševanjem časovnega presledka med
pripravo, mešanjem/polnjenjem in uporabo. Pred pripravo se je treba prepričati, ali je rezervoar
škropilne naprave res čist. Preden začnemo pripravljati škropilno brozgo, je treba pripraviti FFS.
Poskrbeti moramo, da na mesto za pripravo in mešanje škropilne brozge FFS prinesemo iz
skladišča tako, da ne pride do poškodb embalaže, do razlivanja in raztresanja FFS.
Katere previdnostne ukrepe moramo upoštevati pri pripravi škropilne brozge, da zmanjšamo
tveganje za zdravje uporabnika?
Pri pripravi škropilne brozge je treba preprečiti izpostavljenost uporabnika in drugih oseb v
neposredni bližini. Tveganje za zdravje uporabnika preprečimo z uporabo varovalne opreme na
način, kot je naveden v navodilu za uporabo in varnostnem listu. Uporabnik se mora izogibati
pripravi škropilne brozge, še posebej iz prašnatih formulacij, v vetrovnem vremenu, ker lahko pride
do zanašanja FFS v uporabnika ali osebe v bližini in okolje. Med pripravo škropilne brozge ne
smemo jesti, piti ali kaditi in uporabljati mobilnega telefona. Če uporabnik jemlje zdravila, ki lahko
kot stranski učinek povzročajo omotico, naj ne ravna s FFS.
Kako preprečimo neposreden stik med napravo za nanašanje FFS in vodovodno napeljavo?
Pri polnjenju rezervoarja z vodo je treba paziti, da ne pride do povratnega izsesavanja iz rezervoarja,
ki nastane zaradi podtlaka v vodovodni napeljavi in lahko povzroči onesnaženost vodnega vira.
Potrebno je preprečiti neposreden stik cevi z napravo za nanašanje FFS (slika 7.3). Za zagotavljanje
varnosti se uporabljajo ventili ki preprečujejo povratni tok vode.

Slika 7. 3: Pri pripravi škropilne brozge je treba preprečiti neposreden stik med napravo za nanos FFS in vodovodno
napeljavo (J. Persolja).

Kako odmerjamo FFS?
Odmerjanje in mešanje FFS se izvajata le na stabilni površini in višini, ki zagotavljata varno
rokovanje. Položaj polnjenja naj bo na višini bokov in v širini rok. Roke naj bodo čim dlje od telesa.
Višje ležeča delovna površina mora biti varna, nedrseča, suha in enostavna za čiščenje. Pri pripravi
škropilne brozge je obvezna uporaba ustrezne, pravilno označene merilne opreme. Med
odmerjanjem mora biti merilna naprava postavljena na varno mesto. Poskrbeti je treba, da iz nje
ne odteka FFS. Po uporabi je treba merilno opremo takoj očistiti in ostanek izliti v rezervoar. Merilna
oprema je strogo namenska in se ne sme uporabljati v druge namene. Med pripravo škropilne
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brozge je treba paziti, da zrnca, prah ali kapljice FFS ne padejo oziroma stečejo mimo rezervoarja.
Prav tako je treba preprečiti izlitje škropilne brozge med polnjenjem rezervoarja škropilnice. Pri
izlivanju FFS iz večje embalaže je treba paziti, da je omogočen vstop zraka v embalažo. To
preprečuje, da bi se sredstvo penilo in polivalo.
Kakšne so posledice uporabe nedovoljenih mešanic FFS?
Za pripravo mešanic se lahko uporabljajo le dovoljena in registrirana FFS. V navodilih za uporabo
določenega pripravka je v poglavju »Možnosti mešanja z drugimi pripravki« navedeno s katerimi
FFS ga lahko mešamo. Če takšnih navodil ni, je za posledice priprave nedovoljenih mešanic
odgovoren uporabnik sam. Pri pripravi nedovoljenih mešanic FFS lahko pride do fizikalno kemijske
reakcije. Lahko nastane usedlina, ki zamaši dele škropilnih naprav, brozga je zaradi sesedanja
neuporabna in postane nevaren odpadek. Nekatere nedovoljene mešanice so fitotoksične in
povzročijo poškodbo rastlin.
Kakšen je vrstni red dodajanja FFS pri mešanju FFS?
Kadar se uporabljajo mešanice z različnimi formulacijami, se v odmerjeno količino vode v manjši
posodi doda predpisana količina posameznih FFS, pri čemer se (če ni podanih natančnejših
navodil) upošteva naslednji vrstni red:
→ močljiva FFS (močljivi prašek (WP), močljiva zrnca (WG)),
→ vodotopni koncentrat (SL),
→ suspenzije (koncentrirana suspenzija (SC), kapsulirana suspenzija (CS),
→ emulzije (koncentrirana emulzija – olje v vodi (EW), koncentrat za emulzijo (EC),
→ pomožna sredstva
Vsako FFS se mora v rezervoar dodati ločeno, brozga mora biti dobro premešana, preden se doda
naslednje FFS. Pri pripravi mešanice je treba biti pozoren, da vsa uporabljena FFS v mešanici
ustrezajo pogojem uporabe (časovno, prostorsko, fizikalno-kemijsko).
Kako ravnamo v primeru nezgode pri pripravi škropilne brozge?
Manjša razlitja je treba prekriti z vpojnim materialom, kot je suha zemlja ali pesek. Razsuto FFS v
suhi obliki rahlo navlažimo, da ga ne raznese veter. Onesnažen material spravimo v ustrezno
posodo, ki ne prepušča vode in zraka; na posodi označimo ime in količino razlitega ali razsutega
FFS. Posodo z materialom oddamo pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. V primeru večjih razlitij ali
razsutij je treba poklicati policijo (tel. št. 113) ali Center za obveščanje (tel. št. 112).
Kako ravnamo v primeru nezgode z razlitjem ali razsutjem FFS?
Manjša razlitja je treba prekriti z vpojnim materialom, kot je suha zemlja, pesek, žagovina ipd.
Razsuto FFS v suhi obliki se rahlo navlaži, da ga ne raznese veter. Pri delu uporabljamo vso
predpisano OVO. Onesnažen material spravimo v ustrezno posodo, ki ne prepušča vode in zraka in
na posodi označimo ime in količino razlitega ali razsutega FFS.
Če je prišlo do manjšega razlitja neposredno na zemljo, onesnaženo plast izkopljemo in shranimo
v posodo kot poseben odpadek, tako kot je opisano zgoraj. Posodo z materialom oddamo
pooblaščenemu zbiralcu odpadkov in prav tako kontaminirano varovalno opremo. Mesto razlitja
prekrijemo najprej z apnom in nato še s plastjo zemlje, ki ni onesnažena.
V primeru večjih razlitij pri transportu ali uporabi FFS je treba zavarovati kraj nezgode in poklicati
policijo (tel. št. 113) ali Center za obveščanje (tel. št. 112). Če so v bližini površinske vode, vodni viri,
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kanalizacijski jaški ipd., skušamo z absorpcijskim sredstvom takoj preusmeriti tok razlitja stran od
občutljivega območja.
Kako najvarneje prenašamo FFS do obrata ali do mesta nanosa?
Za varen prevoz nerazredčenih FFS do začasnega skladišča ali mesta uporabe se uporabljajo t. i.
mobilna skladišča oz. zaprti zabojniki (slika 7.4). V teh se skladiščijo/shranjujejo samo enodnevne
zaloge FFS! Po potrebi se na zabojnike namestijo predpisane oznake, npr. »Strupeno«, »Vnetljivo«
ali »Jedko«. Mobilna skladišča (zabojniki) morajo v primeru razlitja ali razsutja med transportom:
→ imeti ključavnico,
→ biti čvrsto pritrjena,
→ imeti lovilno posodo proti razlitju oziroma razsutju med transportom.
FFS, odpadna FFS, ostanki FFS in prazna embalaža morajo biti z zapirali/zamaški ponovno zaprti in
nato varno spravljeni.

Slika 7. 4: Uporaba mobilnega skladišča za varen transport FFS do mesta uporabe (foto: TOPPS).

Kakšni so ukrepi za preprečevanje nezgod med transportom škropilne brozge do mesta
uporabe?
FFS se med vožnjo ne smejo razlivati, raztresati ali kakorkoli drugače ogrožati okolja. Naprave za
nanašanje ne smejo povzročati nevarnosti na cesti. Pred odhodom je treba pregledati napravo za
nanašanje, se prepričati, da naprava tesni in iz nje ne izteka škropilna brozga in da rezervoar
naprave ni prenapolnjen. Pred odhodom je treba preveriti zapirala in pritrjenost rezervoarja, da
med vožnjo ne pride do neželenih nihanj, vibracij. Pri sestavljenih škropilnicah je treba paziti na
porazdelitev teže in obtežitve zaradi uravnoteženosti naprave. Vse napake na napravi je treba takoj
odpraviti.
Kaj razumemo pod izrazom zanašanje FFS?
Zanašanje FFS pomeni neposredno zanašanje kapljic škropilne brozge izven območja tretiranja.
Ali lahko pride do zanašanja FFS samo med nanašanjem?
Do zanašanja pride praviloma med nanašanjem FFS, lahko pa tudi kasneje, ko je nanašanje že
zaključeno npr. ko FFS s tal ali listne površine izhlapi in vstopi v ozračje. Do zanašanja lahko pride
tudi med transportom FFS, ob pripravi škropilne brozge in ob čiščenju naprav za nanašanje FFS.
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Katere skupine dejavnikov vplivajo na zanašanje FFS?
Na zanašanje FFS vplivajo predvsem lastnosti mesta uporabe FFS (vrsta in struktura ciljne površine,
nagib), vremenske razmere (smer in hitrost vetra, temperatura zraka, vlažnost zraka, gibanje zraka)
in tehnika nanašanja (šobe, delovni tlak, višina škropilne armature, hitrost, vrsta naprave).
Kako vremenske razmere vplivajo na zanašanje FFS?
Vremenske razmere med in po nanašanju FFS pomembno vplivajo na zanašanje.
Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na zanašanje, je veter. Z njegovo hitrostjo se povečuje
zanašanje FFS, zato je najbolje, da se FFS nanašajo v brezvetrju ali pri nizkih hitrostih vetra.
Temperatura in zračna vlaga vplivata na velikost kapljic, zato strokovnjaki odsvetujejo nanašanje
FFS pri temperaturah zraka, višjih od 25 ºC, in pri nizki zračni vlagi. Z naraščanjem temperature in
nižanjem relativne zračne vlage kapljice izhlapevajo, postanejo manjše in lažje. Optimalen čas za
nanašanje FFS je sicer zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, takrat je verjetnost za stabilno ozračje večja,
vendar pa je treba pri tem paziti na možnost temperaturne inverzije (zrak pri tleh je hladnejši kot v
višjih plasteh).
Kdaj je med drugim potrebno posebno pozornost posvetiti smeri vetra?
Smer vetra je treba upoštevati še posebej takrat, ko ciljne površine ležijo v bližini občutljivih
območij (vode, urbano okolje, zemljišča z ekološko pridelavo). Kadar veter piha proti tem
površinam, naj uporabnik odloži nanašanje FFS dokler se veter ne umiri.
Kako lahko s spremljanjem vremenskih razmer zmanjšamo zanašanje FFS?
Pred pripravo škropilne brozge je treba preveriti vremensko napoved in vremenske razmere na
ciljnem območju: smer in hitrost vetra, dež, temperatura zraka. Uporabnikom so na spletnih
portalih na voljo aktualne informacije o vremenskih razmerah:
→ http://meteo.arso.gov.si: napovedi in vremenske razmere;
→ http://agromet.mko.gov.si/APP/: mreža agrometeoroloških postaj: meritve.
Pri večjih hitrostih vetra se je treba izogibati uporabi FFS, saj se tem poveča tveganje za njihovo
zanašanje, zmanjša natančnost škropljenja in poveča izpostavljenost izvajalca in oseb, ki so v bližini.
Kako na zanašanje vpliva hitrost vožnje naprave za nanos FFS?
S povečevanjem hitrosti vožnje se lahko nekoliko poveča zanašanje. Skladno s povečevanjem
hitrosti vožnje je priporočljivo povečati velikost kapljic .
Kakšna so priporočila glede uporabe naprav za nanašanje FFS in hitrosti vetra?
→ Nanašanje FFS v poljedelstvu se lahko izvaja ob bočnem vetru do največ 2 m/s, ob uporabi
standardnih šob (kapljice 200 – 300 μm), in do največ 5 m/s, ob uporabi šob z zmanjšanim
zanašanjem (kapljice 500 – 700 μm).
→ Nanašanje FFS v trajnih nasadih se lahko izvaja ob bočnem vetru do največ 2 m/s, ob uporabi
standardnih šob (kapljice 100–200 μm), in do največ 3 m/s, ob uporabi šob z zmanjšanim
zanašanjem (kapljice 300 – 400 μm).
Kako zmanjšamo tveganje za zanašanje FFS s prilagoditvijo ciljne rastline?
Gojitvene oblike rastlin in tehnične značilnosti naprav za nanašanje FFS naj bodo med seboj
usklajene (pomembno je razmerje med višino dreves in medvrstno razdaljo). V zadnjih treh vrstah
nasadov naj bo gojitvena oblika rastlin prilagojena tako, da je drevje robnih vrst višje od dreves v
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notranjosti in ima gostejšo krošnjo (notranja filtracija). Tam se posadijo sorte, ki jih ni treba pogosto
škropiti, ali pa se FFS ne nanaša na celotni rodni volumen.
S katero tehniko nanosa lahko v trajnih nasadih zmanjšamo zanašanje na sosednje, neciljne
površine?
Z uporabo tehnike enostranskih prehodov (nanašanje FFS z eno polovico šobnega venca (eno
stranjo) ter uporabo enostranske zračne zapore puhala) pri zadnjih treh do petih vrstah dreves ali
trt. (slika 7.5).

Slika 7. 5: Enostransko nanašanje FFS v robnih vrstah nasada (foto M. Lešnik).

Kako velikost kapljic vpliva na zanašanje FFS?
Velikost kapljic vpliva na zanašanje FFS. Majhne kapljice so bolj podvržene zanašanju kot velike.
Večja kot je kapljica, težje jo zračni tokovi odnesejo iz smeri gibanja. Velikost kapljic se meri v
mikrometrih (1 μm = 1/1000 milimetra) in je odvisna od velikosti oziroma vrste šobe, delovnega
tlaka, formulacije FFS, oddaljenosti škropilne armature od tal, temperature zraka in zračne vlage.
Navadno se pri nanašanju FFS uporabljajo kapljice premera med 50 in 500 μm. Mejna velikost, ki jo
pogosto omenjamo kot prag zanašanja, je 100 μm.
Kako lahko uravnavamo velikost kapljic na škropilnicah in pršilnikih?
Velikost kapljic lahko uravnavamo:
→ z uporabo šob z zmanjšanim zanašanjem škropilne brozge (ang. antidrift nozzles),
→ z uporabo standardnih šob s prilagojenimi parametri nanosa in konstrukcijskimi
prilagoditvami.
Kako lahko pri škropilnicah zmanjšamo zanašanje FFS?
Pomembna je ustrezna nastavitev odmaknjenosti škropilne armature glede na ciljno površino.
Nižja postavitev škropilnih letev zmanjša možnost zanašanja, saj se s tem zmanjša razdalja, ki jo bo
prepotovala kapljica. Šobe z zmanjšanim zanašanjem škropiva v poljedelstvu naj bodo vgrajene po
vsej širini ali vsaj na robu škropilne armature. Poleg uravnavanja velikosti kapljic lahko zanašanje
omejimo tudi z uporabo škropilnic z zavarovano škropilno armaturo (celotna armatura ali
posamezne šobe) in z uporabo škropilnic z zračno podporo.
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Katera omejitev velja pri uporabi nekaterih naprav za nanašanje FFS z namenom zmanjšanja
izpostavljenosti zaradi zanašanja FFS?
Traktorske pršilnike in motorne nahrbtne škropilnice je treba uporabljati v oddaljenosti najmanj 20
m od čebelnjakov, vrtcev, šol, otroških in športnih igrišč, zdravstvenih ustanov, domov starostnikov
ali drugih podobnih objektov. To velja tudi za stanovanjske objekte ter pripadajoča zemljišča, kjer
se zadržujejo ljudje ali se pridelujejo kmetijski pridelki (slika 7.6).

Slika 7. 6: Obvezni varnostni pas 20 m, ki zmanjša izpostavljenost zaradi zanašanja FFS (J. Persolja).

Kako pravilno izmerimo varnostne pasove površinskih voda, v katerih je prepovedana
uporaba FFS?

Slika 7. 7: Varnostni pas se meri v tlorisni širini od meje brega površinske vode (J. Persolja).

Kako pravilno očistimo embalažo tekočih FFS?
Odpadno embalažo tekočih FFS je treba po uporabi najmanj trikrat izprati in na koncu osušiti,
odpadno vodo pa zliti nazaj v napravo za nanašanje FFS (slika 7.8).

Slika 7. 8: Postopek ročnega izpiranja embalaže tekočih FFS
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Kako uporabimo ostanek škropilne brozge?
Ostanke škropilne brozge praviloma uporabimo na tretirani površini. Ostanke škropilne brozge
razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in jo uporabo na že tretiranem zemljišču. To naredimo čim bolj
enakomerno po celotni površini, pri čemer začnemo tam, kjer smo najprej začeli nanašati FFS
Postopek ponovimo. V bližini površinskih voda, odtočnih kanalov namakalnih oz. drenažnih jarkov
se je treba izogniti spiranju in pranju naprav za nanašanje FFS. Ostanke, ki nastanejo med
čiščenjem rezervoarja in drugih notranjih delov škropilnice poškropimo po biološko aktivnem
zemljišču, kjer ni nevarnosti spiranja oziroma odtekanja oz. na predhodno tretirani površini.
Kako pravilno očistimo embalažo trdnih fitofarmacevtskih sredstev?
Odpadno embalažo trdnih FFS, npr. granulatov, prahu, vodotopnih praškov, močljivih zrnc, vreč,
kjer je bilo tretirano seme, moramo popolnoma izprazniti. Odpadnih vrečk ne izpiramo!
Kako ravnamo z embalažo kadar je fitofarmacevtskih sredstvo pakirano v dve embalažni
enoti?
Kadar je FFS pakirano tako, da ga sestavljata dve embalažni enoti, npr. karton/papir in polietilenska
(PE) vrečka, se lahko sekundarna kartonasta/papirnata embalaža odloži kot komunalni odpadek,
vendar le, če sta obe embalažni enoti ustrezno označeni z etiketami proizvajalca. V nasprotnem
primeru je primarna embalaža že s strani proizvajalca pritrjena na sekundarno embalažo in jo je
treba v celoti oddati zbiralcu odpadne embalaže FFS.
Kako pravilno shranjujemo očiščeno embalažo fitofarmacevtskih sredstev do oddaje?
Očiščeno embalažo FFS shranjujemo odprto in suho do oddaje na zbirno mesto. Zamaške
shranjujemo ločeno ob embalaži. Embalažo shranjujemo ločeno od ostalih odpadkov.
Kako oddamo pravilno očiščeno odpadno embalažo FFS?
Pravilno očiščena embalaža FFS ni nevaren odpadek in jo oddamo glede na vir nastanka, kot je
prikazano na sliki 7.9 levo. Pred oddajo embalaže na zbirno mesto na pravilno pripravljeno
odpadno embalažo napišemo osebne podatke: ime, priimek in naslov. Ob oddaji več kosov
embalaže je te najbolje zložiti v prozorno plastično vrečo ali kartonsko škatlo in jih opremiti
(obvezno) z osebnimi podatki kot je prikazano na sliki 7.9 (desno). Prevzem embalaže FFS je
brezplačen le v primeru pravilno očiščene in pripravljene odpadne embalaže. Embalaža z oznako T
ali T+ ima tudi po ustreznem čiščenju lastnosti nevarnega odpadka, zato jo oddamo enako kot
odpadno FFS.

Slika 7. 9: Shema oddaje pravilno izprane odpadne embalaže fitofarmacevtskih sredstev, levo in pravilna priprava
embalaže za oddajo, desno (J. Persolja).
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Kaj so odpadna FFS?
To so nevarni, nekomunalni odpadki:
→ odpadna embalaža FFS, ki ni bila pravilno očiščena,
→ embalaža, ki je vsebovala FFS z oznako T in T+,
→ neporabljeni ostanki FFS v prodajni embalaži,
→ zaloge FFS in FFS, ki jim je potekel rok uporabe ali registracija.
Kako pravilno oddamo odpadna FFS?
Odpadna FFS so nevarni odpadki, ki jih oddamo glede na vir nastanka, kot je prikazano na sliki 7.10.

Slika 7. 10: Shema oddaje odpadnih fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nevarne snovi (J. Persolja).

Ali moramo napravo za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev očistiti po vsaki uporabi?
Takoj po končanem delu, je potrebno vedno očistiti notranjost in zunanjost naprave. Čiščenje
izvajamo na mestih, kjer ni nevarnosti onesnaževanja vodnih virov. Notranjost naprave očistimo
tako, da čisto vodo, ki jo imamo v dodatnem rezervoarju, prečrpamo v glavni rezervoar in očistimo
notranjost. Škropilna naprava in notranje površine, ki so bili v stiku s FFS, se po priporočilih dobre
kmetijske prakse sperejo trikrat s čisto vodo. Naprave za nanašanje FFS, ki nimajo vgrajenega
sistema za čiščenje, je treba varno prepeljati na zavarovano mesto oziroma na mesto biološke
razgradnje, pri tem pa paziti, da ne ogrožamo ljudi in onesnažujemo okolja.
Za čiščenje zunanjosti naprav za nanašanje FFS se priporoča uporaba visokotlačnih naprav in ščetk.
Pri čiščenju z visokotlačnimi napravami je treba preprečiti razlivanje FFS zunaj zadrževalnega mesta
(zavarovanega mesta pred razlitjem).
Kako ravnamo z odpadno vodo onesnaženo s FFS?
Odcedna voda, zbrana ali neposredno iz odcednih posod oziroma rezervoarjev v skladiščih (v
trgovinah, obratih), ali pri čiščenju razlitja/razsutja, ali pri čiščenju naprav za nanašanje FFS, se uvršča
med odpadke z oznako »16 10 01*: Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi«. Takšne
odpadne vode odstranjujejo podjetja z okoljevarstvenim soglasjem za ravnanje s tovrstnim
odpadkom.
Kako ravnamo z odpadnim materialom onesnaženim s FFS?
Odpadni material, onesnažen s FFS (absorpcijska sredstva, pomešana s FFS, material nastal pri
gašenju, navlažen razsuti odpadni material), se uvršča med odpadke z oznako »15 02 02*:
Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitna oblačila,
onesnaženi z nevarnimi snovmi«. Takšen material se zbere v za to namenjenih posodah, ki ne
prepuščajo vode in zraka. Na njih je treba zapisati, za katero vrsto FFS gre, količino FFS in
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klasifikacijsko oznako odpadka. Za odvoz, zbiranje in uničenje tovrstnega odpadnega materiala se
pokliče pristojna podjetja, ki jim je Agencija RS za okolje in prostor (ARSO) podelila okoljevarstveno
dovoljenje za ravnanje s to vrsto odpadkov (Kemis, d.o.o., Ekol, d.o.o., Ekosan, EVT sistemi, d.o.o.,
Ekologija, d.o.o., CEP, d.o.o., Čisto mesto Ptuj, d.o.o., in druge, ki so na seznamu spletnih strani ARSO).
Kadar je količina takšnega materiala zelo majhna (vrtičkar, majhna embalaža), se lahko odda v
lokalnih zbiralnicah oziroma centrih v zaprti posodi in označeno z ustrezno številko odpadka.
Kako ravnamo z onesnaženo varovalno opremo?
Onesnažena varovalna oprema se podobno kot odpadni material, onesnažen s FFS, uvršča med
odpadke z oznako »15 02 02*: Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje),
čistilne krpe, zaščitna oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi«.
Osebna varovalna oprema izvajalca
Uporaba primerne osebne varovalne opreme (OVO), ki je navadno navedena v navodilih za
uporabo in varnostnem listu FFS, ki ga dobite pri trgovcu s FFS, zagotavlja varno rabo FFS.
Dosledno upoštevajte navodila o priporočeni OVO, saj le tako prispevate k lastni varnosti.
Za svojo varnost lahko najbolje poskrbimo sami! Tudi če na etiketi ni navedeno, da je
uporaba OVO obvezna, je v skladu z dobro prakso in za lastno varnost smiselno obleči
zaščitne rokavice, kombinezon in škornje. FFS uporabljamo v skladu z navodili
proizvajalca, dobro kmetijsko prakso in integrirano pridelavo.
OVO sestavljajo: varovalna obleka (delovni kombinezon, dvodelna obleka, obleka, odporna proti
vodi in kemikalijam), predpasnik, rokavice, težki čevlji/ gumijasti škornji, ščitnik za obraz, tesno
prilegajoča se zaščitna očala, pokrivalo in poseben respirator oz. maska.
Minimalno zahtevana OVO je:
→ delovna ali varovalna obleka (odvisno od nevarnosti FFS) z dolgimi rokavi in hlačami,
→ primerne zaščitne rokavice odporne proti vodi in kemikalijam,
→ primerno obuvalo (čevlji, škornji) in nogavice.
Glede na zahteve na etiketi, navodilih za uporabo oziroma varnostnem listu so lahko dodane še
dodatne zahteve po nošenju OVO.
Varovalna obleka je lahko iz bombaža, narejena iz večplastnega čvrstega materiala primerne
gostote in ohlapna. Če je le temperaturno vzdržno, pod varovalno obleko nosimo dolge hlače in
majico z dolgimi rokavi (npr. delovno obleko). Če namesto kombinezona uporabljamo obleko iz
dveh delov, nosimo zgornji del obleke čez hlače. Če obleke odporne proti kemikalijam nimamo,
med odmerjanjem FFS, mešanjem in pripravo škropilne brozge nosimo predpasnik, odporen proti
kemikalijam (npr. gumijasti predpasnik, predpasnik iz neoprena). Ker navadni kombinezoni
pogostokrat ne zagotavljajo zadostnega varovanja, je uporaba predpasnika zelo priporočljiva.
Predpasnik naj sega od vratu do kolen. Onesnaženo varovalno obleko, ki jo zavržemo, predhodno
zapakiramo v plastično vrečo.
Za dobro zaščito vratu in glave uporabljamo pokrivala, ki so odporna proti kemikalijam (npr.
plastificiran klobuk s širokimi krajci). V primeru, da ima varovalno oblačilo že pritrjeno kapuco, si jo
nataknemo na glavo. Če kapuce ne uporabljamo, jo zvijemo ob vratu, da preprečimo nabiranje
FFS.
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Uporabljamo primerne rokavice, ki jih nosimo od trenutka, ko začnemo delati s FFS
(ravnanje s pripravkom, priprava škropilne brozge, polnjenje rezervoarja, nanašanje FFS) pa do
konca dela s FFS (ravnanje s prazno embalažo, onesnaženo opremo, obleko ali drugim
onesnaženim materialom). Kadar nimamo podatka o priporočenem materialu rokavic, je
priporočena uporaba nitrilnih rokavic. Ko škropimo nad glavo nosimo rokavice z zavihkom nad
rokavi; ko ne škropimo nad glavo nosimo rokavice pod rokavi. Po končanem delu rokavice še na
rokah operemo pod vodo.
Za varovanje spodnjega dela nog uporabljamo obutev odporno proti kemikalijam čez katero
potegnemo hlačnice.
Najboljša zaščita za oči so tesno prilegajoča se očala. Med mešanjem FFS lahko uporabljamo
ščitnik za obraz, ki ga skupaj z zaščitnimi očali uporabimo vedno med mešanjem strupenih FFS. Če
tesno prilegajoča se očala nosimo s polmasko, moramo izbrati taka, da se bodo prilegala polmaski.
V primeru, ko je potrebna tako zaščita dihal kot oči, je bolje uporabiti celoobrazno masko.
Uporaba maske za obraz (respiratorja) je obvezna v primeru:
→
→
→
→
→
→
→
→

navedbe na etiketi, navodilih za uporabo ali varnostnem listu,
navedbe opozorilnih stavkov, kot je »izogibati se vdihavanju prahu, hlapov ali meglic«,
da je FFS označeno kot zdravju škodljivo, strupeno ali zelo strupeno pri vdihavanju,
da lahko FFS povzroča draženje dihal ali preobčutljivostno reakcijo pri vdihavanju,
uporabe FFS v obliki prahu,
nanašanja (tretiranja) v zaprtih prostorih, npr. rastlinjakih,
nanašanja s pršilnikom,
rabe tretiranega semena.

Dodatni napotki za varovanje uporabnika FFS in delavca:
→ OVO uporabljamo med delom s FFS, pri ravnanju z opremo, onesnaženo s FFS in pri
rokovanju ter delu s tretiranih rastlinami.
→ Pred začetkom dela s FFS oblečemo čista (s FFS neonesnažena) oblačila. Ob koncu dela s FFS
in tretiranimi rastlinami, zamenjamo in operemo onesnaženo obleko ter umijemo dele telesa,
ki so lahko prišli v stik s FFS in njegovimi ostanki na rastlinah. Obleke operemo ločeno od
drugega perila in jih posušimo na prostem, saj lahko sončni žarki nekatera FFS dodatno
razgradijo. Z oblačili, ki jih nosimo pod zaščitno obleko, ravnamo, kot da so onesnažena.
→ Med odmerjanjem in mešanjem FFS uporabljamo zaščitna očala. Če obstaja možnost, da
pride prah ali pršec FFS v stik z očmi, vedno uporabljamo ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča
se očala.
→ Med delom se ne dotikamo nezavarovanih predelov telesa; tako preprečimo stik kože s FFS in
njegovimi ostanki.
→ Šob ali cevk nikoli ne čistimo z usti, prav tako ne sesamo FFS prek cevke v/iz rezervoarja.
→ Po uporabi FFS in delu s tretiranimi rastlinami si operemo roke, še posebej pazljivo pred jedjo,
pitjem, kajenjem, telefoniranjem in uporabo stranišča.
→ Pribor in posode, s katerimi odmerjamo FFS, označimo in uporabljajmo le za ta namen. Za
odmerjanje uporabimo tehtnico oziroma merilni valj.
→ Na tretirano območje vstopamo po preteku delovne karence. Če ta ni določena, počakamo,
da se škropivo posuši. Na to opozorimo tudi delavca!
→ Pred vstopom v rastlinjake ali zaprte prostore po aplikaciji FFS moramo te dobro prezračiti.
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→ Delavca opozorimo na morebitno nevarnost kateri je lahko izpostavljen zaradi tretiranih rastlin
s FFS; to je posebej pomembno ko imamo opravka s FFS, ki dražijo kožo in/ali lahko izzovejo
preobčutljivostno reakcijo.
→ FFS ne uporabljamo, ko so temperature višje od 30 °C.
→ Oblačila, odporna proti kemikalijam, so lahko zelo vroča, zato delo s FFS opravljamo v
hladnejšem obdobju dneva, ob slabem počutju takoj prenehamo z delom.
→ Pri pripravi in nanašanju FFS naj ne bodo prisotni drugi ljudje, še zlasti otroci.
Kaj moramo paziti pri nakupu in uporabi osebne varovalne opreme (OVO)?
OVO mora ustrezati veljavnim harmoniziranim standardom z oznakami EN in ISO. Pri nakupu OVO
obvezno preverimo, ali sta na proizvodu ali embalaži odtisnjena znak CE in oznaka ustreznega
standarda ter proti katerim nevarnostim vas varuje. Vsa OVO mora biti odporna proti vodi in
kemikalijam. OVO ne smemo uporabiti, če na delu politem s FFS opazimo spremembo barve,
povečano mehkost/upogljivost, poroznost in nabreklost materiala, mehurčke ali če se material
začne topiti ali postane želatinast, je neupogljiv ali lomljiv.
Za svojo varnost lahko najbolje poskrbimo sami. Tudi če na etiketi ni navedeno, da je uporaba
osebne varovalne opreme (OVO) obvezna, je v skladu z dobro prakso in za lastno varnost
smiselno uporabiti vsaj minimalno zahtevano OVO. Katera je najpomembnejša lastnost, ki jo
mora imeti vsa osebna varovalna oprema, da nas obvaruje pred FFS?
OVO mora biti odporna na kemikalije in vodo.
Naštejte, vse 3 dele minimalno zahtevane OVO.
Minimalno zahtevana OVO je:
→ delovna ali varovalna obleka (odvisno od nevarnosti FFS) z dolgimi rokavi in hlačami,
→ primerne zaščitne rokavice,
→ primerno obuvalo (čevlji, škornji) in nogavice.
Kaj moramo OBVEZNO in VEDNO narediti pred pričetkom dela s FFS?
Pred pričetkom dela moramo prebrati navodila za uporabo pripravka.
Kje dobimo informacijo o priporočeni osebni varovalni opremi (OVO)?
→ v navodilih za uporabo,
→ na etiketi,
→ na varnostnem listu,
→ pri prodajalcu OVO,
→ pri proizvajalcu OVO.
Katere zaščitne rokavice uporabimo, če ne dobimo podatka o materialu zaščitnih rokavic?
Nitrilne rokavice.
Hlačnice nosimo vedno čez škornje, nošenje rokavic pod ali nad rokavi pa je odvisno od tega
ali škropimo nad glavo ali ne. Kdaj rokavicam naredimo zavihek in jih potegnemo čez rokave
in kdaj rokave potegnemo čez rokavice in jih zapnemo?
Rokavicam naredimo zavihke in jih potegnemo čez rokave, ko škropimo nad glavo. Rokave
potegnemo čez rokavice in jih zapnemo, ko ne škropimo nad glavo.
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Katera očala so najboljša za varovanje oči? S čim jih lahko nosimo, ko potrebujemo še zaščito
dihal? Kaj bi bila boljša izbira namesto obeh kosov osebne varovalne opreme ?
Za varovanje oči so najboljša tesno prilegajoča se očala. Nosimo jih lahko s polmasko. Boljša izbira
bi bila celoobrazna maska.
Kako varujemo dihala?
Priporočljiva je uporaba mask in polobraznih mask s filtri. Uporabljajmo filtre s srednjo
zmogljivostjo ujetja (P2, FFP2), ki nas varujejo pred trdnimi in tekočimi delci (aerosoli) zdravju
nevarnih snovi. V določenih primerih uporabimo filtre z visoko zmogljivostjo ujetja (P3, FFP3), ki nas
varujejo pred delci nevarnih in zelo strupenih snovi. Pri nakupu moramo preveriti življenjsko dobo
filtrov. Filtre moramo obvezno zamenjati najmanj enkrat na leto.
Katero vrsto maske, polmaske bomo uporabili, je odvisno od strupenosti FFS, mesta
nanašanja in drugih dejavnikov. Priporočljiva je uporaba mask s filtri. Kdaj moramo zaradi
lastne varnosti nemudoma zamenjati filtre?
Filtre moramo nemudoma zamenjati če med uporabo maske prihaja do oteženega dihanja ali ko
pri nošenju vohamo FFS.
Uporabnik FFS, ki škropi in delavec, ki opravlja delo na tretirani površini s FFS, nista vedno ena
in ista oseba. Da zagotovimo varnost delavca, ga moramo nujno opozoriti na določene
nevarne lastnosti uporabljenega FFS. Tako se lahko delavec primerno zaščiti (zaščitne
rokavice, delovna obleka z dolgimi rokavi in hlačami). Kaj lahko povzročajo določena FFS ob
stiku s kožo?
Določena FFS ob stiku s kožo lahko povzročijo draženje kože (rdečino, mehurje, vnetje, srbenje,
pekoč občutek, mravljinčenje, itn.) in/ali preobčutljivostno reakcijo (alergijo, alergično reakcijo).
Ob nepravilni uporabi FFS lahko pride do preseganja dovoljenih ostankov FFS v/na živilih in v
vodi. Zaužitje takih pridelkov lahko predstavlja tveganje za zdravje potrošnika. Kako lahko
kot uporabnik FFS to preprečimo?
→ Tretiramo v skladu z navodili za uporabo,
→ ne povečujemo odmerkov,
→ ne povečujemo števila tretiranj (v eni rastni sezoni),
→ upoštevamo karenco (čakalno dobo) pred spravilom pridelka,
→ FFS uporabljamo le na rastlinah, za katere je sredstvo registrirano.
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Slovenija je bogata z naravnimi viri. Gosta hidrografska mreža, velika biotska raznovrstnost in
dejstvo, da predstavlja podzemna voda vir pitne vode za več kot 95 % prebivalstva Slovenije,
terjajo tudi pri uporabi FFS upoštevanje številnih predpisov, omejitev, načel in smernic ter izvajanje
ukrepov, s katerimi lahko zmanjšamo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Uporabniki FFS se morajo
zavedati, da ravnajo s snovmi, ki so lahko ob nepravilni uporabi nevarne in za okolje zelo
obremenjujoče. Zato morajo poznati njihov vpliv na okolje (tla, vodni viri, zrak, neciljni organizmi) in
uporabljati tehnike za učinkovito in za okolje bolj sprejemljivo rabo.

Slika 8. 1: Prikaz dejavnikov, ki vplivajo na usodo FFS in negativne posledice uporabe FFS (J. Persolja).

Uporabniki morajo spoštovati načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja, integriranega varstva
rastlin in drugih postopkov, ki zmanjšujejo tveganja zaradi rabe FFS in s tem tudi možnosti
nenamernega onesnaževanja okolja. Pred uporabo FFS je treba skrbno prebrati navodila za
uporabo. Pozorni morajo biti na grafični znak na etiketi, ki označuje nevarnost FFS za okolje in na
grafični znak »Nevarno čebelam« ter na sklop »Ukrepi za varovanje okolja« v navodilih za uporabo.
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Slika 8. 2: Grafični simbol, ki opozarja na nevarnost za okolje (slika levo) in za čebele (slika desno).

Katera občutljiva območja mora prepoznati uporabnik pri uporabi FFS in kakšni ukrepi imajo
prednost na teh območjih?
Na občutljivih območjih naj imajo prednost nekemični ukrepi (mehanski, biotehniški, biotični) in
uporaba FFS, ki so okolju manj nevarna (niso označena kot okolju nevarna), ali uporaba sredstev, ki
so dovoljena v ekološki kmetijski pridelavi.

Slika 8. 3: Občutljiva območja, ki jih mora prepoznati uporabnik FFS (J. Persolja).

Onesnaževanje okolja s FFS je lahko točkovno ali razpršeno. Kakšna je razlika?
Razpršeno onesnaževanje je posledica redne rabe FFS. Točkovno onesnaževanja pa je posledica
enkratnega dogodka, kot je razlitje ali izlitje FFS pri pripravi škropilne brozge oziroma med njihovim
nanašanjem (aplikacijo), skladiščenjem, čiščenjem opreme itn. Do točkovnega onesnaženja lahko
pride tudi zaradi neustreznega ravnanja z odloženimi ostanki FFS oziroma embalažo (črna
odlagališča).
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Kaj so neciljni členonožci in kako so lahko izpostavljeni FFS?
Izraz »neciljni členonožci« zajema: koristne vrste, ki so naravni sovražniki škodljivih organizmov
(plenilci ali predatorji), opraševalce rastlin (čebele, čmrlji, nekateri metulji, itn.) in druge organizme.
Neciljni členonožci so lahko izpostavljeni FFS neposredno ob tretiranju ali preko stika z ostanki FFS
po tretiranju.
Kateri so ukrepi za varovanje čebel?
→ Upoštevati je treba vse predpisane določbe, ki predpisujejo varno rabo FFS (zakonodaja,
navodilo za uporabo, smernice).
→ Kjer je mogoče, prednostno uporabljamo FFS, ki niso označena kot nevarna za čebele ter
insekticide in akaricide z ozkim spektrom delovanja.
→ Pred uporabo FFS, ki so čebelam nevarna, v nasadih odstranimo cvetočo podrast (npr. redna
košnja, mulčenje).
→ Med cvetenjem rastlin (gojene in plevelne vrste) se izogibamo rabi FFS.
→ V primeru, da se rabi FFS ne moremo izogniti, lahko v času cvetenja uporabimo FFS, ki niso
označena kot čebelam nevarna. Uporabiti smemo tudi kontaktna, za čebele strupena FFS,
vendar le v nočnem času, to je dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim
vzhodom, ko so čebele v panjih.
→ Z načrtovanjem nanašanja in uporabo ustrezne kmetijske tehnike preprečimo zanašanje FFS
na sosednje cvetoče površine.
→ Pri uporabi semena, tretiranega s FFS, upoštevamo načela dobre kmetijske prakse.
→ Uporabnik FFS naj preveri, ali njegova njiva ali nasad leži v neposredni bližini čebelnjaka ali
stojišča s čebelami (http://rkg.gov.si/GERK/cebele.jsp). Pred načrtovano rabo FFS uporabnik
FFS vzpostavi vzajemno sodelovanje s čebelarji.
Primer etikete, ki opozarja uporabnika FFS na varovanje čebel in neciljnih členonožcev in varovanje
voda:
OPOZORILA: Sredstvo je nevarno za čebele, zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev se ne
tretira gojenih rastlin med cvetenjem in v prisotnosti cvetočega plevela. Pri tretiranju je zaradi
zaščite neciljnih členonožcev treba upoštevati netretiran varnostni pas 50 m do nekmetijske
površine. Zaradi zaščite vodnih organizmov je potrebno upoštevati netretiran varnostni pas 30 m
do vodne površine 1. in 2. reda.
Kaj storimo, če opazimo zastrupitev čebel ali drugih živali?
V primeru zastrupitve čebel ali drugih živali pokličemo Center za obveščanje (tel. št. 112).
Kaj določa dobra kmetijska praksa pri ravnanju s tretiranim semenom?
→ S tretiranim semenom v vrečah ravnamo tako, da preprečimo mehanske poškodbe embalaže
ter odpadanje obloge s semena.
→ Pri polnjenju sejalnice iz vreč ne stresamo prahu, ki je odpadel s tretiranega semena.
→ Izpraznjene vreče z odpadlim prahom odstranimo v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.
Neporabljeno tretirano seme hranimo do naslednje setve skupaj z etiketo, v dobro zaprtih
vrečah in ločeno od netretiranega semena, ali pa ga odstranimo v skladu s predpisi, ki urejajo
odpadke.
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→ Pred setvijo tretiranega semena natančno preberemo opozorila na etiketi o OVO, o varovanju
okolja in živali ter jih pri setvi dosledno upoštevamo.
→ Za setev uporabljamo tehnično brezhibne sejalnice.
→ Pri setvi semena, ki je označeno kot pticam nevarno, poskrbimo, da je posejano seme
popolnoma prekrito z zemljo. Morebitno raztreseno seme takoj poberemo in odstranimo.
S katerimi ukrepi varujemo občutljive habitate prostoživečih živali in rastlin?
→ Uporabniki morajo biti pozorni na rabo FFS v bližini gozdnih meja, vodnih površin, travnikov,
bogatih z rastlinskimi in živalskimi vrstami ter v posebej varovanih in ekološko pomembnih
območjih (npr. nacionalni, krajinski, regijski parki, območje Natura 2000 ipd.).
→ Kjer je raba FFS dovoljena, če je le mogoče uporabljamo sredstva, ki nimajo oznake »Nevarno
za okolje«.
→ Pri rabi FFS je treba preprečiti njihovo zanašanje.
→ V primeru razlitja FFS ali raztresenih granul je treba izvesti vse ukrepe za takojšnjo sanacijo in
preprečitev morebitnega stika prostoživečih živali z onesnaženo površino.
→ Ptice lahko zamenjajo granulirana FFS za hrano. V primeru rabe takih sredstev morajo biti
granule zadelane v tla.
→ Krmilnice, napajalniki ali drugi objekti, ki privabljajo prostoživeče živali, naj ne bodo postavljeni
v bližini pridelovalnih površin, na katerih se redno uporabljajo FFS.
Kaj moramo upoštevati, da pri uporabi FFS ne pride do onesnaževanja zraka?
V RS je prepovedano izvajanje nanašanje FFS z zračnimi plovili. Za preprečevanje onesnaženja
zraka je treba: upoštevati vremenske razmere pri nanašanju FFS; upoštevati navodila za uporabo;
uporabljati le ustrezno opremo za nanašanje FFS. Paziti je treba, da ne pride do izpustov v ozračje iz
zaprtih oziroma zavarovanih prostorov (steklenjaki, plastenjaki, predori, skladišča).
Kateri dejavniki vplivajo na spiranje FFS v podzemne vode?
Na spiranje FFS v podzemne vode vplivajo lastnosti FFS, dejavniki okolja (lastnosti tal, podnebne
razmere) in kmetijske tehnike.
Kakšen pomen imajo tla pri spiranju FFS v podzeme vode?
Tla delujejo kot naravni filter za podzemne vode. Po uporabi se FFS v tleh zadržujejo, transformirajo
ali potujejo skozi talni profil. Tla sestavljajo mineralni delci različnih velikosti: pesek, melj, glina in
skelet (ali kamninski drobir, grušč, prod), kar z eno besedo imenujemo tekstura tal. Ta vpliva na
gibanje vode v tleh, zračnost in kationsko izmenjalno kapaciteto.
Kako lastnosti tal vplivajo na spiranje FFS v podzemne vode?
Peščena in prodnata tla so bolj prepustna za vodo in imajo manjšo specifično površino za vezavo
FFS, ki so zato bolj podvržena spiranju kot npr. v tleh z večjo količino melja in gline. Na spiranje FFS
vpliva tudi vsebnost organske snovi (talni organizmi, odmrla rastlinska in živalska biomasa), ki
zadržuje FFS. Vsebnost organske snovi je večja v zgornjih plasteh tal in z globino praviloma pada.
Večja kot je globina tal, dalj časa se FFS zadržujejo v tleh, kjer se bodisi vežejo na talne delce ali so
podvrženi razgradnji.
Kje je nevarnost za spiranje FFS v podzemne vode največja?
Nevarnost za spiranja FFS v podzemne vode je največja na območjih, ki ležijo na plitvih tleh, na
propustni matični podlagi, na tleh, revnih z organsko snovjo in majhno sposobnostjo zadrževanja
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vode (visok delež peska, skeleta/proda itn.). FFS so na takšnih tleh v primeru obilnih padavin zelo
podvržena spiranju. V Sloveniji takšnemu opisu ustrezajo npr. kraška območja ter prodnate ravnice
s plitvimi, pred onesnaženjem slabo zavarovanimi vodonosniki z medzrnsko poroznostjo (npr.
spodnja Savinjska kotlina, Dravsko, Ptujsko, Apaško, Prekmursko in Mursko polje).
Katera FFS (glede na vrsto uporabe) predstavljajo največje tveganje za podzemno in posredno
tudi pitno vodo?
Največje tveganje za podzemno in posredno tudi pitno vodo predstavljajo herbicidi, zato je
potrebno biti pri njihovi uporabi še posebej pozoren na lastnosti tal (globina, vsebnost organske
snovi, tekstura tal, vsebnost skeleta), uporabljeni odmerek, padavine ter poraslost tal. Pri uporabi
herbicidov na gola tla (pred vznikom), so le-ti v primeru močnejših padavin še posebej podvrženi
spiranju skozi talni profil ali površinskemu odtoku.
S katerimi ukrepi lahko preprečimo onesnaženje podzemnih voda?
→ Z ustreznim izborom FFS in načrtovanjem rabe glede na lastnosti tal (lahka peščena, srednje
težka, težka tla) ter hidrološke (prisotnost podzemne vode, višina podzemne vode) in
vremenske razmere na lokaciji.
→ Z izogibanjem rabi FFS v primeru neugodnih vremenskih razmer (napoved obilnejših
padavin ali vetrovnega vremena) ali pred namakanjem zemljišč.
→ Z ustrezno izbiro in opremo (za primer nezgode) mesta polnjenja naprave za nanašanje FFS.
Primer navodila za uporabo herbicida v koruzi:

Sredstvo je selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v koruzi, ki se uporablja:
a) pred vznikom koruze izven vodovarstvenih območij:
- na lahkih peščenih tleh v odmerku 2,25–2,5 l/ha (22,5–25 ml na 100 m²);
- na srednje težkih tleh v odmerku 2,5–2,75 l/ha (2 –27,5 ml na 100 m²);
- na težkih tleh v odmerku 2,75–3 l/ha (27,5–30 ml na 100 m²).
b) zgodaj po vzniku koruze v odmerku 2–3 l/ha (20–30 ml na 100 m²), ko ima koruza največ štiri
liste (fenološka faza BBCH 14) in ko ima plevel največ tri liste (ne sme se še razraščati). Nižji odmerek
se uporablja na lahkih tleh.
OPOZORILA: Pred vznikom posevka uporaba sredstva na vodovarstvenih območjih ni dovoljena. S
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
Kako z ustrezno izbiro mesta polnjenja naprave za nanašanje FFS preprečimo onesnaževanje
podzemnih voda in ostalih vodnih virov?
Mesto polnjenja naj bo ustrezno izbrano in opremljeno za primer nezgode. V skladu s priporočili
TOPPS mora biti oddaljeno vsaj 20 m od vseh vodnih virov. Polnjenje rezervoarja mora potekati
brez tveganja za podzemne in površinske vode. Kadar je mesto polnjenja na pridelovalni površini,
je treba uporabiti prenosno zaščito za tla (ponjavo). Mesto polnjenja na pridelovalni površini naj se
med letom in leti spreminja. Pri izbiri mesta polnjenja se izogibamo steptanim oziroma zbitim
površinam, s katerih lahko razlita škropilna brozga odteče v vodotoke.
Na kakšen način so v Sloveniji zavarovani podzemni viri pitne vode za javno oskrbo?
Z namenom varovanja podzemnih virov pitne vode so z Zakonom o vodah in njegovimi
podzakonskimi predpisi določena vodovarstvena območja (VVO) na državni ravni. Občinski
predpisi določajo vodovarstvena območja tudi na občinski ravni.
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S katerimi ukrepi je vzpostavljeno varovanje posameznih območij VVO?
Na posameznih območjih je zaradi varovanja vodnega telesa vzpostavljen vodovarstveni režim, s
katerim so določeni posebni ukrepi, prepovedi in omejitve, med njimi tudi glede rabe FFS.
Vodovarstveni režim je z vladnimi uredbami na državni ravni in predpisi na občinski ravni določen
za vsako VVO posebej, zato mora uporabnik FFS poznati zahteve režima za območje na katerem
uporablja FFS.

Slika 8. 4: Vodovarstvena območja določena z vladnimi uredbami v Sloveniji.

Kako se delijo vodovarstvena območja?
Vodovarstvena območja se delijo na (slika 8.5):
→ Širša območja - (VVO III), na katerih se izvaja varovanje z blažjim vodovarstvenim režimom.
→ Ožja območja: (VVO II), na katerih se izvaja varovanje s strogim vodovarstvenim režimom.
→ Najožja območja (VVO I), na katerih se izvaja varovanje z najstrožjim vodovarstvenim
režimom.
→ Območja zajetja so v ograjenih delih vodovarstvenih območij neposredno ob zajetjih. Na
teh območjih je treba zagotavljati varovanje zajetja pred neposrednim poškodovanjem
objektov zajetja in neposrednim vnosom onesnaževal v zajetje ali njegovo bližino.
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Slika 8. 5: Primer vodovarstvenega območja na Apaškem polju.

Kakšen vodovarstveni režim je glede uporabe FFS določen na najožjih vodovarstvenih
območjih?
Na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) je prepovedana uporaba FFS, ki vsebujejo aktivne
snovi uvrščene na seznam, ki ga vsako leto izdela in objavi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Seznami so lahko različni za različna območja, zato mora uporabnik FFS poznati območje, na
katerem uporablja FFS.
Kateri dejavniki predstavljajo največje tveganje za onesnaženje površinskih voda s FFS?

Slika 8. 6: Dejavniki tveganja pri uporabi FFS za površinske vode (J. Persolja).

Kako lahko preprečujemo odtekanje FFS v površinske vode?
Površinsko odtekanje FFS je odvisno od dejavnikov okolja (intenzivnost padavin, velikost dežnih
kapljic), lastnosti FFS in kmetijske prakse. Preprečimo ali vsaj zmanjšamo ga na več načinov:
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→ Priporočljivo je vzpostaviti dodatne zelene pasove, ki zaustavijo zanašanje FFS na bližnje
vodne vire in preprečujejo površinsko odtekanje.
→ Nagnjeni, neporasli tereni so podvrženi površinskemu odtekanju in eroziji. To lahko
zmanjšamo z vzpostavitvijo zelenih pasov, oranjem po plastnicah t.j. prečno na naklon
nagnjenega terena, pokrivanjem tal, zastirko v vegetacijskem obdobju, in sanacijo nagnjenega
terena oziroma ukrepi za zmanjšanje nagiba.
→ S skrbjo za dobro strukturo tal, z zagotavljanjem ustrezne preskrbljenosti tal z organsko snovjo,
uporabo tehnik minimalne obdelave tal.

Slika 8. 7: Zeleni pasovi in porasel teren lahko bistveno pripomorejo k zmanjšanju zanašanja in površinskega
odtekanja FFS v površinske vode (J. Persolja).

Kaj so varnostni pasovi do površinskih voda?
Pri rabi FFS v bližini površinskih voda je obvezno treba upoštevati varnostne pasove. Varnostni pas
do površinske vode je pas med robom brega vodne površine in območjem škropljenja. V
varnostnem pasu je raba FFS prepovedana. Predpisan varnostni pas je naveden v navodilu za
uporabo FFS in je določen glede na strupenost FFS za vodne organizme. Če v navodilu za
uporabo ni izrecno navedeno, je treba upoštevati minimalno določen varnostni pas, kjer se ne
sme uporabljati/nanašati FFS. Ta za vode prvega reda znaša 15 m tlorisne širine, za vode drugega
reda pa 5 m tlorisne širine od meje brega vode.
Za isto sredstvo so lahko predpisani različni varnostni pasovi za različne gojene rastline, npr. za
uporabo FFS na jablani je lahko predpisan večji varnostni pas kot npr. na kumarah.
Zakon o vodah (ZV)
(minimalni varnostni pas)

Navodilo za uporabo za
posamezno FFS in gojeno rastlino

Vode 1. reda

15 m

15 m ali več

Vode 2. reda

5m

5 m ali več

Informacijo o velikosti varnostnega pasu za posamezno sredstvo lahko dobimo tudi na spletni
strani z registriranimi FFS.
Katere so vode 1. reda in katere so vode 2. reda?
Po Zakonu o vodah so vode 1. reda: Jadransko morje, Blejsko jezero, Bohinjsko jezero, Cerkniško
jezero, Dragonja, Drava, Dravinja, Idrija, Idrijca, Kamniška Bistrica, Kokra, Kolpa, Krka, Ledava,
Ljubljanica, Meža z Mislinjo, Mirna, Mirna (na Dolenjskem), Mura, Nadiža, Paka, Pesnica, Reka, Rižana,
Sava, Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Savinja, Soča, Sora, Sotla, Ščavnica, Tržiška Bistrica, Vipava in
druge celinske vode, ki tvorijo ali prečkajo državno mejo. Vode 2. reda so po zakonu preostali
naravni površinski vodni viri.
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Zanašanje FFS predstavlja veliko tveganje za onesnaževanje površinskih voda. Kako višina
tretiranih rastlin vpliva na zanašanje ?
Z naraščanjem višine rastlin se povečuje tudi tveganje za zanašanje FFS v smeri vodnih in drugih
neciljnih površin. Ukrepi za zmanjševanje zanašanja so zelo pomembni v trajnih nasadih hmelja,
sadja, oljk in vinske trte.
S katerimi ukrepi lahko preprečimo onesnaženje površinskih voda?
→ Kadar je na voljo več FFS s podobno učinkovitostjo, izberemo sredstvo, ki predstavlja
manjše tveganje za površinske vode in vodne organizme (sredstva, ki niso označena kot
okolju nevarna).
→ Uporabljamo ustrezno kmetijsko tehniko in šobe za zmanjšanje zanašanja (antidrift
šobe).
→ Ob robovih nasadov ali mejnih površinah (reke, potoki, jezera, nekmetijske površine idr.)
uporabimo tehniko enostranskih prehodov (izvajanje aplikacije samo z eno polovico
šobnega venca).
→ Upoštevamo vremenske razmere, zlasti hitrost vetra.
Kako ravnamo v primeru poplav?
Opremljeni z OVO pregledamo poplavljeno območje. Zavarujemo onesnaženo površino ali objekt
v katerem so bila shranjena FFS ali začasno skladiščeni ostanki FFS z absorpcijskim sredstvom
(navodila proizvajalca, varnostni list), da preprečimo nadaljnje odtekanje razlitih FFS. Če je bil
prostor v katerem so bila skladiščena FFS pod vodo, je najverjetneje, da so zaboji in embalaža
prevrnjeni in poškodovani, zato jih je potrebno takoj postaviti v pravilno lego. Vso embalažo, ki
spušča je potrebno dati v sekundarne zabojnike ali vreče, da preprečimo nadaljnje odtekanje FFS.
Če je mogoče, vzpostavimo ventilacijo v prostoru. Po sanaciji odpadna FFS in absorpcijski material
spravimo v neprepustne zabojnike, jih ustrezno označimo in oddamo pooblaščenemu
prevzemniku odpadkov. V kolikor je prišlo do razlitja FFS v vodne vire (vodnjaki, zajetja,…) ali je
razlitje obsežno in predstavlja tveganje za okolje in ljudi, je potrebno obvestiti Upravo RS za zaščito
in reševanje oz. Center za obveščanje (tel. št. 112).
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Fitofarmacevtska sredstva nanašamo na ciljne površine s pomočjo naprav in opreme za nanašanje
FFS. Pomembno je, da FFS nanašamo na ciljne površine z ustrezno vzdrževanimi in pregledanimi
napravami ter v predpisanih odmerkih, zato je potrebno naprave za nanašanje FFS ustrezno
umeriti (kalibrirati). Pred pričetkom škropljenja oz. pršenja je potrebno izračunati oziroma določiti
pravi odmerek škropiva in glede na porabo vode pri škropljenju ali pršenju izbrati ustrezne šobe.
Šobe izberemo s pomočjo umerjanja (kalibracije) ali tabel, ki jih podajajo proizvajalci šob in strojev
ter naprav za nanašanje FFS. Za doseganje natančno določenih hektarskih odmerkov FFS in
zmanjševanje zanašanja škropilne brozge je potrebno določiti ustrezen tlak in pretok škropilne
brozge. Naprave za nanašanje FFS je potrebno pravilno vzdrževati in skladiščiti tudi izven sezone
uporabe.
Naštej najmanj tri načine nanašanja fitofarmacevtskih sredstev na ciljne površine!
→ Škropljenje – pripravljena škropilna brozga se nanaša pod tlakom s pomočjo šob za
razprševanje v obliki kapljic, katerih premer znaša med 50 in 500 μm.
→ Pršenje – velikost kapljic se giblje med 50 in 300 μm. Energija toka zraka nosi kapljice na ciljno
površino v habitus gojenih rastlin.
→ Megljenje – kapljice škropiva so zelo drobne, saj znaša njihov premer le od 20 do 50 μm. To je
metoda nanašanja FFS v obliki aerosolov v določen prostor, v katerem so škodljivi organizmi
(žuželke, glive, glodavci itn.). Ta metoda se uporablja samo v zaprtih prostorih (npr. v skladiščih
za dezinfekcijo in dezinsekcijo, vse bolj pa jo uporabljajo tudi vrtnarji in cvetličarji pri klasičnem
varstvu pred škodljivimi organizmi v rastlinjakih).
→ Premazovanje – rastline se premaže s FFS (npr. z visoko koncentriranim herbicidom).
→ Zapraševanje – nanašanje FFS v obliki trdnih prašnih delcev. Aktivna snov se veže na
nevtralne prašnate delce, ki se jih v obliki prašiva s posipavanjem ali z zračnim tokom nanaša
na določeno mesto. Zaradi številnih negativnih učinkov na okolje se zapraševanje skorajda ne
uporablja več.
Kaj je potrebno upoštevati pri nakupu nove škropilnice?
Pri nakupu škropilnice je smiselno upoštevati velikost površin, ki jih nameravamo škropiti prostornina rezervoarja mora zagotavljati čim bolj nemoteno delo, brez prepogostih ustavljanj
zaradi naknadnih polnitev.
Kaj vse je potrebno preveriti pri napravah za nanašanje FFS pred začetkom nove sezone?
Naštej vsaj pet elementov, ki jih moramo preveriti?
Po končani sezoni je potrebno napravo temeljiti očistiti. Če nam to ni uspelo je to potrebno storiti
pred začetkom nove sezone. Preveriti moramo vse razvodne ventile. Če smo pred zimo odstranili
manometer z naprave, ga namestimo nazaj. V rezervoar nalijemo čisto vodo in zaženemo črpalko
ter temeljito izperemo napravo skozi šobe. Nato preverimo:
→ raven olja v črpalki,
→ tlak v vetrniku – blažilnik tlaka,
→ filtre in jih po potrebi temeljito očistimo,
→ delovanje mešala,
→ delovanje regulacijske enote in vodostajnega kazala,
→ delovanje razvodnih ventilov (zapiranje/odpiranje posameznega sklopa škropilnih letev),
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→
→
→
→
→
→
→
→

rezervoar, tesnjenje cevi in spojev,
pri pršilniku preverimo zaščito ventilatorja:
nosilno konstrukcijo (poškodbe) in podvozje,
pozorni smo na posebne vibracije, ropotanje pogona, kardansko gred, ležaje,
zmogljivost črpalke (tlak/pretok),
pretok šob in pravilnost pršenja,
nastavimo regulator tlaka in pretoka,
tritočkovni priključek naprave (varovala).

Kaj pomeni postopek umerjanja ali kalibracije naprave za nanašanje FFS in kaj z njim
dosežemo?
To je postopek, s katerim naravnamo napravo za nanašanje tako, da bomo dosegli enakomeren
nanos odmerjene količine FFS na ciljno območje.
Kako pogosto umerjamo naprave za nanašanje FFS?
Naprave za nanašanje FFS umerjamo vsaj enkrat letno. Umeriti jo moramo tudi po menjavi
traktorja ali pri spreminjanju nastavitev naprave oziroma kadar uporabimo drugo FFS ali
spremenimo delovno hitrost nanašanja.
Pri umerjanju naprave za nanašanje FFS napolnimo rezervoar z ustrezno količino vode in
merimo količino vode, ki smo jo porabili na točno določeni površini. Na temelju izmerjene
količine vode, ki je v določenem časovnem obdobju iztekla iz posamezne šobe, lahko
izračunamo pretok (l/min). Izračunan pretok nato primerjamo s podatki o predvidenem
pretoku šob, ki jih najdemo v katalogu. Kaj pomeni, če se izračunane vrednosti pretoka ne
ujemajo z vrednostmi, navedenimi v katalogu?
Obstaja verjetnost, da imamo pokvarjen merilnik tlaka ali pa prihaja do nepredvidenega padca
tlaka med črpalko in šobami.
Zakaj je potrebno naprave za nanašanje FFS pred uporabo pravilno umeriti?
S pravilno umerjenimi napravami zagotovimo najbolj učinkovito rabo FFS, zmanjšamo možnost
onesnaženja okolja in tveganj za neciljne organizme in nevarnost prevelikih ostankov FFS v
kmetijskih pridelkih.
Kaj vse je potrebno preveriti oz. umeriti pri napravah za nanašanje FFS pred škropilno sezono
in rednim pregledom naprave?
→ Hitrost vožnje.
→ Pretok na vseh šobah.
→ Opraviti je potrebno pregled okvarjenih ali zamašenih šob.
→ Opraviti je potrebno pregled vodotesnosti spojev na napeljavi.
Kaj vse je potrebno preveriti oz. umeriti pri napravah za nanašanje FFS večkrat med škropilno
sezono?
→ Pretok na dveh šobah (l/min) posameznega dela škropilne armature.
→ Opraviti je potrebno pregled okvarjenih ali zamašenih šob.
→ Opraviti je potrebno pregled vodotesnosti spojev na napeljavi.
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Kaj vse je potrebno preveriti oz. umeriti pri napravah za nanašanje FFS pred nanašanjem, če
spremenimo: šobe, tlak, hitrost in/ali pretok?
→ Hitrost vožnje.
→ Pretok na dveh šobah (l/min) posameznega dela škropilne armature.
→ Opraviti je potrebno pregled okvarjenih ali zamašenih šob.
→ Opraviti je potrebno pregled vodotesnosti spojev na napeljavi.
Umerjanje naprav za nanašanje FFS
Pri delu s škropilnicami je natančnost nanosa FFS najpomembnejša. Umeritev lahko opravimo s
statičnim testom ali poljskim testiranjem.
NALOGA:
Čas, ki smo ga izmerili pri umerjanju (kalibriranju) škropilnice in smo ga porabili, da smo z
napravo za nanašanje prevozili 100 m je bil 51 sekund. Kakšna je bila hitrost naprave za
nanašanje FFS?

Slika 9. 1: Preizkus hitrosti vožnje škropilnice na dolžini 100 m.

v

s  3,6 100 (m)  3,6
 7,06 km / h

51 ( s )
t

v  hitrost (km/h)
s  pot (m), priporočena dolžina poti za preizkus je 100 m
t  čas, ki je potreben, da z napravo za nanašanje prevozimo v naprej določeno pot (s)
3,6 = koeficient za pretvarjanje m/s v km/h

Odgovor: Hitrost naprave za nanašanje FFS je bila 7,06 km/h.
Kako izmerimo porabo vode na hektar?
Pred vsakim umerjanjem je potrebno rezervoar traktorske škropilnice napolniti do vrha z vodo, na
testni površini izmeriti razdaljo 100 m, po izmerjeni površini voziti z želeno hitrostjo traktorja in
škropilnice ter izmeriti čas, ki ga potrebujemo, da prevozimo to razdaljo. Po končanem preizkusu
zapremo šobe. Količino porabljene vode izmerimo tako, da rezervoar dopolnimo do ravni vode
pred preizkusom in izmerimo količino dodane vode.
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NALOGA:
Kakšna je poraba vode (l/ha) traktorske škropilnice pri hitrosti vožnje 1,38 m/s, če je delovna
širina škropilnih letev 16 m in znaša skupni pretok vseh šob 32,8 l/min?

Qha =

600   Qšob
v  Lš

Qha – poraba vode na hektar (l/ha)
Qšob – pretok vseh šob (l/min) = 32,8 l/min
v – delovna hitrost traktorja (km/h) = 1,38 x 3,6 = 4,97 km/h (pretvorba iz m/s v km/h)
Lš – delovna širina letev (m) = 16 m
600 – faktor za pretvorbo enot

Rešitev:

Qodmerka =

600  32,8l / min
= 247,9 l / ha
4,97km / h  16m

Najprej je potrebno delovno hitrost traktorja pretvoriti iz m/s v km/h. Poraba vode na hektar znaša
247,9 l.
Od česa je odvisen pretok FFS skozi šobo?
Pretok skozi šobo je odvisen od velikosti šobne odprtine in tlaka.
Kaj je potrebno storiti, če je škropljenje neenakomerno, če je curek premočan ali če se curek pri
kateri od šob ne pojavlja?
Potrebno je ustaviti škropilnico in očistiti šobe. Če težav tako ne odpravimo, je treba šobe
zamenjati.
S škropljenjem v pasove lahko učinkovito zmanjšamo tveganje zaradi rabe FFS za ljudi, okolje in
neciljne organizme ter prispevamo h gospodarni rabi FFS. V navodilih (na etiketi) preverimo
potrebno količino škropilne brozge (l/ha). Če želimo FFS nanašati le v pasove, je treba količino
škropilne brozge ustrezno zmanjšati in napravo za nanašanje FFS ustrezno umeriti. Pri umerjanju
upoštevamo površino, kjer se dejansko nanaša FFS; določene šobe se zaprejo, pretok pa se
ustrezno porazdeli le med aktivne šobe.
Pravilna uporaba nahrbtne škropilnice in pršilnika se začne z umeritvijo. Kaj vse je potrebno
preveriti pred umerjanjem nahrbtne škropilnice ali pršilnika?
Preveriti moramo delovno širino nanašanja, hitrost hoje, količino razpršene škropilne brozge na
časovno enoto in položaj škropilne palice pri škropljenju.

70

TEHNIKA NANAŠANJA IN OPREMA ZA NANAŠANJE FFS

Kakšen je postopek umerjanja nahrbtne škropilnice in pršilnika?
Pred umerjanjem je treba zagotoviti, da je naprava (škropilnica, pršilnik) ustrezno očiščena.
1. Očiščeno škropilnico do vrha napolnimo s čisto vodo in preverimo, ali je pretok skozi šobo
konstanten in ustrezen.

Slika 9. 2: Priprava ročne škropilnice (vir: http://www.hardi.co.uk/).

2.

Prilagodimo višino in širino škropljenja glede na vrsto šobe, ki je nameščena na ročno
škropilno letev. V našem primeru uporabljamo standardno šobo z višino in širino škropljenja
0,5 m.

Slika 9. 3: Določanje umeritvene površine in višine šobe pri umeritvi (vir: http://www.hardi.co.uk/).

3.

Z enakomerno hojo in ob izbrani delovni višini poškropimo testno površino. Vsakokrat
izmerimo čas, ki ga potrebujemo, da prehodimo določeno (testno) razdaljo. Dolijemo vodo
do vrha in začnemo z umerjanjem. Poškropimo 200 m x 10,5 m (100 m2).

Slika 9. 4: Določanje porabljene vode (vir: http://www.hardi.co.uk/).

4.
5.

Manjkajočo vodo v rezervoarju dolijemo. Pri tem si pomagamo z merilnim vrčem, da
ugotovimo porabljeno količino vode.
Porabo vode po hektarju izračunamo po spodnji enačbi.
dodana voda l 
10000  l / ha
preizkusna površina m 2
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Pravilno odmerjanje FFS in priprava škropilne brozge
Odmerjanje je postopek, pri katerem iz ustrezne količine FFS in vode pripravimo natančno
določeno količino škropilne brozge, ki jo bomo z napravo za nanašanje FFS nanesli na ciljno
površino. V primeru prenizkega odmerka FFS je postopek zdravstvenega varstva rastlin neučinkovit
in negospodaren. V primeru prevelikega odmerka pa lahko pride do fitotoksičnosti in presežene
najvišje dovoljene vrednosti ostankov (MRL) v pridelkih in živilih ter negativnih vplivov na okolje in
neciljne organizme. Lahko pride tudi do pojava odpornosti ŠO proti FFS. Pravilno odmerjanje FFS
in pravilna priprava škropilne brozge neposredno vplivata na učinkovitost varstva rastlin in na
stopnjo varnosti za ljudi in okolje.
Katere podatke potrebujemo za pravilno odmerjanje nanosa FFS?
Za pravilno odmerjanje nanosa FFS potrebujemo podatke o:
→ hektarskem odmerku (naveden na embalaži FFS, v litrih (mililitrih) ali kilogramih (gramih) na
hektar);
→ delovni širini naprave;
→ delovni hitrosti traktorja;
→ pretoku črpalke;
→ površini, ki jo nameravamo poškropiti
→ prostornini rezervoarja naprave.
NALOGA:
Predpisan odmerek nekega FFS je 2 kg/ha. Kakšen je odmerek, ki ga potrebujemo za 2 ha?
Potreben odmerek  predpisan odmerek (kg/ha)  površina (ha)  2 kg/ha  2 ha  4kg

Odgovor: Za tretiranje 2 ha površin potrebujemo 4 kg FFS.
NALOGA:
V navodilih za uporabo nekega FFS je predpisana koncentracija 0,25 %. Predpisana je tudi
poraba vode, ki znaša 500 l/ha. Kakšen je škropilni odmerek FFS/ha?
OK

P
500 125
 0,25

 1,25 kg / ha 
100
100 100

O = odmerek FFS (kg/ha)
K = koncentracija (%)
P = poraba vode (1/ha)

Odgovor: Za 1 ha površin potrebujemo 1,25 kg FFS. Predpisana koncentracija škropilne brozge je
0,25 %. Pri tem bomo za takšno površino potrebovali 500 l vode.
NALOGA:
Kakšna je koncentracija FFS, katerega predpisan odmerek je 2 kg/ha, predpisana poraba vode
pa 500 l/ha?

K  O

100
100
 2
 0,4 %
P
500
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Odgovor: Koncentracija škropilne brozge pri predpisanem odmerku 2 kg/ha in količini vode 500
l/ha zanaša 0,4 %.
Za kolikokrat moramo povečati koncentracijo škropilne brozge, da ostane odmerek FFS na
hektar ob zmanjšani porabi vode enak?
Koncentracijo škropilne brozge moramo povečati za tolikokrat, za kolikokrat smo zmanjšali količino
vode.
NALOGA:
Škropilno brozgo je treba nanesti na površino 500 m2. Koliko FFS moramo dodati vodi, da
zagotovimo odmerek 2 kg/ha?

Oha = 2 kg/ha; to je 2000 g/10 000 m2 ali 0,2 g/m2
Odgovor: Za vsak m2 površine potrebujemo 0,2 g FFS. Ker moramo poškropiti 500 m2, znaša
potrebni odmerek FFS 100 g (500 m2 x 0,2 g/m2).
NALOGA:
Koliko vode potrebujemo za škropljenje 100 m2 , če je v navodilih podana poraba vode 500
l/ha?
Najprej izračunamo porabo vode za 1 m2.

500 (l )
 0,05 l / m2
2
10000 (m )
Odgovor: Za 100 m2 potrebujemo 5 l vode.
NALOGA:
Izračunajte površino, ki jo moramo poškropiti z nahrbtnim pršilnikom v trajnem nasadu, če so
podani naslednji podatki: dolžina vrst v trajnem nasadu 100 m, število vrst 20, povprečna
višina dreves 2,5 m.
Rezultat:
Dolžino vrste 100 m pomnožimo s povprečno višino drevesa 2,5 m. Dobljeni rezultat je 250 m2. To
število pomnožimo s številom vrst v trajnem nasadu - rezultat je 5.000 m2. Ker moramo drevesa
zavarovati z obeh strani pomnožimo dobljeni rezultat z 2 in končni rezultat je 10.000 m2. Površina
dreves, ki jih moramo poškropiti v trajnem nasadu z nahrbtnim pršilnikom znaša 10.000 m2.
Velikost kapljic in izbor šob
S šobami uravnavamo škropilni curek, ki je sestavljen iz kapljic različnih velikosti. Podatki o velikosti
kapljic se nanašajo na velikost vsake posamezne kapljice v curku, ki prihaja iz določene šobe. Delež
kapljic različnih velikosti je odvisen od fizikalnih lastnosti razpršene tekočine ter obratovalnih
dejavnikov šobe (tlak pri hidravličnih šobah, vrtilna hitrost rotacijskih šob ali hitrost in pretok zraka
pri pnevmatskih šobah). Velikost kapljic pomembno vpliva na smer njihovega gibanja; velikost
kapljic merimo v mikrometrih (μm) (1 μm = 0,001 mm).
Od česa je odvisna kakovost nanašanja FFS?
Kakovost nanašanja FFS je odvisna od pravilnega delovanja šob.
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Kaj vpliva na pretok šobe?
Na pretok šobe vpliva predvsem izstopna odprtina šobe.
Kako vpliva obraba šob na kakovost nanosa FFS?
Pri obrabljenih šobah se povečata pretok in delež kapljic večjega premera. Obraba se mora
preveriti z ugotavljanjem pretoka šobe.
S katerimi šobami lahko zmanjšamo obseg zanašanja FFS in zakaj?
Obseg zanašanja FFS lahko zmanjšamo z uporabo šob z zmanjšanim zanašanjem (antidrift šobe),
saj le-te pri enakem delovnem tlaku proizvajajo večje kapljice.
Kaj je značilno za šobe z zmanjšanim zanašanjem FFS?
Za šobe z zmanjšanim zanašanjem škropiva je značilno, da oblikujejo velike kapljice, katerih polmer
je večji kot 150 ali 200 μm. Zgradba teh šob omogoča sproščanje škropilne brozge, sestavljene iz
kapljic večjih velikosti in enakomernejšo porazdelitvijo velikostnih razredov. Osnovna razlika med
standardno šobo (oznake LU, API, ST, TR, XR itn.) in šobo z zmanjšanim zanašanjem škropiva je v
velikosti kapljic pri sicer enakem delovnem tlaku. Delež majhnih kapljic je pri šobah z zmanjšanim
zanašanjem manjši. Standardna šoba in šoba z zmanjšanim zanašanjem istega pretočnega razreda
(ista barvna koda) imata pri enakem tlaku enak pretok.
Kako lahko pri uporabi standardnih šob zmanjšamo zanašanje FFS?
Z zmanjšanjem delovnega tlaka lahko pri standardnih šobah sicer dosežemo, da sprostijo večji
delež velikih kapljic, vendar spekter velikosti kapljic ni tako izenačen kot pri šobah z zmanjšanim
zanašanjem škropiva. Pri nekaterih tipih šob so antidriftne lastnosti pridobljene s konstrukcijskimi
prilagoditvami komor pred izstopnim ustjem in s prilagoditvami ustja samega (angl. pre-orfice low
drift nozzles). S tovrstnimi prilagoditvami lahko ustvarimo notranji padec tlaka tekočine, večji
premer kapljic in večjo izenačenost velikosti kapljic. Te šobe nosijo oznake AD, ADI, LD, DG,
TurboTeeJeet in druge.
Kako so razvrščene šobe z zmanjšanim zanašanjem FFS glede na stopnjo zmanjšanja
zanašanja?
Šobe z zmanjšanim zanašanjem škropiva so razvrščene v razrede glede na stopnjo zmanjšanja
zanašanja (npr. 25 %, 50 %, 75 %, 90 %). Optimalni delovni tlak teh šob je nekaj višji kot pri
standardnih šobah. Pri prenizkem tlaku šobe sprostijo preveč velikih kapljic, večjih od 600 μm, kar
se lahko kaže v občutnem zmanjšanju učinkovitosti FFS.
Na kakšen način čistimo umazane ali zamašene šobe?
Šobe čistimo s pomočjo čiste vode in mehke ščetke (podobna je ščetki za zobe). Za čiščenje se ne
sme uporabljati orodij, kot so izvijači ali igle, saj lahko z njimi šobe trajno poškodujemo.
Kaj je potrebno storiti, da izvedemo pravilno škropljenje ali pršenje?
→ Pomembno je določiti potrebno količino vode, pravilno izbrati šobe ter točno izračunati
porabo škropiva.
→ Pred začetkom dela je potrebno preveriti ali je naprava za nanašanje FFS v brezhibnem stanju.
→ Prebrati navodila, ki so priložena FFS.
→ Hitrost traktorja je potrebno prilagoditi glede na izbor FFS, porabo vode in uporabljene šobe.
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→ Med samim nanašanjem FFS je potrebno posvetiti pozornost konstantni delovni hitrosti
naprave, delovanju šob, manometra, spremljati vremenske razmere, itd.
→ Po končanem delu se opravi temeljito čiščenje naprave za nanašanje in sicer na mestih, kjer je
možnost onesnaženja okolja zanemarljiva.
Kakšne so lahko pri škropljenju posledice prevelike porabe vode?
Prevelika količina vode lahko zmanjša učinke herbicidov. V primeru fungicidov in insekticidov lahko
pride do odtekanja škropiva z listov rastlin in izgube škropiva. Lahko pride tudi do onesnaženja
okolja.
Izbor ustreznih šob, hitrosti vožnje in delovnega tlaka z uporabo tabel
Priporočena delovna hitrost traktorja je sicer med 3 in 6 km/h, a jo je potrebno z ozirom na
konfiguracijo terena prilagoditi.
NALOGA:
Izberi ustrezno šobo. Nanašanje FFS želimo opraviti z delovno hitrostjo 6 km/h in porabo vode
400 l/ha.
Rešitev: V tabeli »Prikaz odčitavanja porabe vode (l/ha) pri znani delovni hitrosti (km/h) in
delovnem tlaku (l/min)« izberemo stolpec, ki se nanaša na hitrost traktorja 6 km/h; v tem stolpcu
sledimo vrednostim (približki), ki se nanašajo na želeno hektarsko porabo vode 400 l/ha (v tabeli
označene vrednosti so obkrožene). Za hitrost 6 km so določene naslednje vrednosti:
→ poraba vode 408 l/ha pri tlaku 5 barov (šoba rdeče barve),
→ poraba vode 426 l/ha pri tlaku 3,5 bara (šoba rjave barve),
→ poraba vode 394 l/ha pri tlaku 3 barov (šoba rjave barve),
→ poraba vode 386 l/ha pri tlaku 2 barov (šoba sive barve),
→ poraba vode 432 l/ha pri tlaku 2,5 bara (šoba sive barve).
Omenjeni porabi vode se najbolj približuje šoba rjave barve pri porabi vode 394 l/ha in tlaku 3
bare. Druge šobe imajo večje odstopanje v porabi vode (l/ha). Vodoravno (v vrstici) se odčita
pretok šobe, ki znaša v našem primeru 1,97 l/min.
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Preglednica 9. 1: Prikaz odčitavanja porabe vode (l/ha) pri znani delovni hitrosti (km/h) in delovnem tlaku (l/min)
ŠOBA
Oznaka

-03
ID/IDN
IDK/IDKN
IDKT
LU
AD/ST
(60M)
DF
(80M)

Poraba vode (l/ha) za različne hitrosti (km/h)
Barva

Modra

-04
ID
IDK/IDKN
IDKT
LU
AD
ST
DF
(60M)

Rdeča

-05
ID
IDK
LU
ST
(25M)
IDKT
DF
(60M)

Rjava

-06
ID
LU
ST
(25M)
DF
(80M)

Siva

Tlak
(bar)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8

Pretok
(l/min.)
0,69
0,84
0,97
1,08
1,19
1,28
1,37
1,46
1,53
1,68
1,81
1,94

5

6

7

8

10

12

16

166
202
233
259
286
307
329
350
367
403
434
466

138
168
194
216
238
256
274
292
306
336
362
388

118
144
166
185
204
219
235
250
262
288
310
333

104
126
146
162
179
192
206
219
230
252
272
291

83
101
116
130
143
154
164
175
184
202
217
233

69
84
97
108
119
128
137
146
153
168
181
194

52
63
73
81
89
96
103
110
115
126
136
146

1

0,91

218

182

156

137

109

91

68

1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8

1,12
1,29
1,44
1,58
1,71
1,82
2,04
2,23
2,41
2,58
1,14
1,39
1,61
1,80
1,97
2,13
2,28
2,55
2,79
3,01
3,22
1,67
1,93
2,16
2,36
2,55
2,73
2,90
3,05
3,34
3,61
3,86

269
310
346
379
410
437
490
535
578
619
274
334
386
432
473
511
547
612
670
722
773
401
463
518
566
612
655
696
732
802
866
926

224
258
288
316
342
364
408
446
482
516
228
278
322
360
394
426
456
510
558
602
644
334
386
432
472
510
546
580
610
668
722
772

192
221
247
271
293
312
350
382
413
442
195
238
276
309
338
365
391
437
478
516
552
286
331
370
405
437
468
497
523
573
619
662

168
194
216
237
257
273
306
335
362
387
171
209
242
270
296
320
342
383
419
452
483
251
290
324
354
383
410
435
458
501
542
579

134
155
173
190
205
218
245
268
289
310
137
167
193
216
236
256
274
306
335
361
386
200
232
259
283
306
328
348
366
401
433
463

112
129
144
158
171
182
204
223
241
258
114
139
161
180
197
213
228
255
279
301
322
167
193
216
236
255
273
290
305
334
361
386

84
97
108
119
128
137
153
167
181
194
86
104
121
135
148
160
171
191
209
226
242
125
145
162
177
191
205
218
229
251
271
290
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Kaj vse je potrebno storiti z napravo za nanašanje FFS, ko je sezona zaključena?
→ Napravo za nanašanje FFS je potrebno pripraviti na skladiščenje. Pred skladiščenjem jo
temeljito očistimo, da odstranimo ostanke FFS, ki bi lahko v naslednji sezoni negativno vplivali
na tretirane posevke (morebiten nastanek poškodb zaradi fitotoksičnosti).
→ Pri škropilnih ceveh preverimo njihovo morebitno poškodovanost.
→ V rezervoarju za škropivo preverimo, ali morda vsebuje ostanke škropilne brozge. Izpraznimo
rezervoar in ga do polovice napolnimo z vodo. Očistimo zunanjost in notranjost stroja
(obvezno uporabljamo varovalna oblačila).
→ V črpalke dodamo sredstvo proti zmrzovanju, da preprečimo škodo zaradi zmrzali.
→ Regulator tlaka je potrebno zavarovati pred vlago in prahom.
→ Opravimo vzdrževalna dela in potrebna popravila. Gibljive dele škropilnic/pršilnikov
namažemo s strojnim oljem ali sredstvi za zaščito proti koroziji (npr. WD 40). Drsne dele na
škropilnih letvah namažemo z mastjo. Varnostni zatič kardanske gredi mora biti očiščen in
namazan. Na koncu očistimo in po potrebi zamenjamo filtre.
→ V prazen rezervoar škropilnice vlijemo mešanico vode in sredstva proti zamrzovanju (antifriz)
in vklopimo črpalko. Ko je postopek opravljen, odpremo vse ventile na regulatorju, tako da
pripravljena mešanica vstopi v cevi in šobe.
→ Očistimo šobe in vsako posebej shranimo.
Kakšen je postopek priprave za pregled naprave za nanašanje FFS?
→ UVHVVR na svoji spletni strani objavi urnike testiranj, ki jih izvajajo pregledniki.
→ Pregled naprav mora biti opravljen do konca veljavnosti nalepke oziroma vsako tretje leto pri
rabljenih napravah.
→ Nove naprave morajo lastniki v šestih mesecih od nakupa priglasiti pregledniku naprav, ki na
podlagi listin in računa izda znak in potrdilo o ustreznosti naprave.
→ Pred pregledom mora vsak lastnik poskrbeti, da je naprava temeljito očiščena.
→ Lastnik mora preveriti delovanje naprave in šob ter v primeru nepravilnega delovanja napravo
popraviti.
→ Na pregled pripelje napravo (škropilnico, pršilnik), katere rezervoar je do polovice napolnjen s
čisto vodo, s seboj pa ima tudi veljaven osebni dokument, davčno številko ter KMG-MID
številko.
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