
Po podatkih Statisti~nega
urada Republike Slove-

nije smo v letu 2015 v Slove-
niji prodali 1.047 ton pestici-
dov oziroma njihovih aktivnih
snovi. Najve~ je bilo prodanih
fungicidov – 759 ton ali 72,5
%. Sledijo herbicidi z 224 to-
nami (21,4 %), insekticidi z 38
tonami (3,6 %) in drugih pesti-
cidi s 25 tonami oziroma 2,4
%. Sicer{nji trend padanja
prodaje pesticidov od leta
2008 naprej se je v letih 2014
in 2015 obrnil navzgor.

Aplikacija teh pesticidov (fi-
tofarmacevtskih sredstev –
FFS) se izvaja z napravami za
nana{anje fitofarmacevtskih
sredstev. Te naprave pa morajo
ustrezati {tevilnim zakonskim
zahtevam. Zakonske zahteve
veljajo tako za nove naprave,
ki se dajejo v promet, kot tudi
za rabljene naprave. Od leta
2012 naprej proizvajalec {kro-
pilnice (pr{ilnika) z oznako CE
in izjavo o skladnosti zagotav-
lja, da njegov (nov) proizvod
ustreza zahtevam slovenske
(in evropske) zakonodaje. V
skladu s Pravilnikom o zahte-
vah glede pravilnega delovanja
naprav za nana{anje fitofarma-
cevtskih sredstev in o pogojih
ter na~inu izvajanja njihovih
pregledov iz leta 2013 pa se
smejo za nana{anje FFS upo-
rabljati le naprave, ki imajo po-
trdilo o rednem pregledu in
znak o rednem pregledu.

Naprave za nana{anje FFS
morajo pred prodajo in upora-
bo izpolnjevati predpisane
zahteve, ki zagotavljajo varno
delo uporabniku FFS. Isto~a-

sno morajo varovati okolje,
uporabnika FFS in potro{nika
pridelkov. Poleg tehni~no
brezhibnih naprav je kakovost
aplikacije FFS odvisna od pra-

vilne rabe naprave, znanja
uporabnika FFS, vremenskih
razmer, vetra in drugih dejav-
nikov.

V Sloveniji imamo po Popi-

su kmetijstva 2010 nekaj ve~
kot 37 tiso~ lastnih in skupnih
naprav za nana{anje FFS. Pre-
vladujejo traktorske {kropilni-
ce, saj jih je SURS na{tel 21 ti-
so~ oziroma 56,44 %. Sledijo
nahrbtne motorne {kropilnice
in pr{ilniki, ki so jih v Popisu
na{teli 10.738 ali 28,86 %. Na
tretjem mestu so traktorski pr-
{ilniki, kjer navajajo 5.467 na-
prav oziroma 14,69 %. Najve~
teh naprav je na kmetijskih
gospodarstvih, ki imajo od 5
do 20 ha kmetijske zemlje v
uporabi.

Najve~ {kropilnic (736) je v
ob~ini Kr{ko, sledi ji ob~ina
Bre`ice s 734 {kropilnicami.
Po {tevilu pr{ilnikov pa je prva
ob~ina Bre`ice s 378 pr{ilniki.
Sledi ji ob~ina Ormo` z 296 pr-
{ilniki in ob~ina Ajdov{~ina z
285 pr{ilniki.

Podatki o pregledanih na-
pravah za nana{anje FFS se
zbirajo v bazi Uprave RS za
varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin. V letu 2016 je
bilo pregledanih 7.809 naprav,
pri ~emer je bilo 5.533 {kropil-
nic in 2.269 pr{ilnikov. Glede
na leto proizvodnje pregleda-
nih naprav je razvidno, da so
{kropilnice starej{e kot pr{ilni-
ki. Najve~ {kropilnic je bilo iz-
delanih v obdobju med 1986 in
1990, in to kar 27,49 %. Sledi-
jo jim {kropilnice z letnico iz-
delave 1981 do 1985, ki jih je
bilo 21,19 %. Pri pr{ilnikih je
22,28 % naprav izdelanih med
letoma 1996 in 2000. Sledi jim
16,59 % pr{ilnikov, izdelanih
med letoma 2001 in 2005. Tret-
ja najve~ja skupina pr{ilnikov
pa je izdelana med letoma
2006 in 2010, kar predstavlja
15,35 % teh naprav.

Med napravami, pregledani-
mi v letu 2016, v Sloveniji pre-
vladujejo naprave doma~ega
proizvajalca Agromehanike.
Teh je kar 68 % in vklju~ujejo
tudi naprave proizvajalca
K@K, ki je bila predhodnica
Agromehanike. Sledijo drugi
doma~i proizvajalci: Metalna
Rau Maribor, Zupan, d. o. o., in
Vre~ek Agro, d. o. o.

Pregledane naprave sicer za-
dostijo minimalnim zakon-
skim zahtevam, tako da se s te-
mi napravami lahko izvaja var-
stvo rastlin. Starostna struktu-
ra pa ka`e, da imamo tehni~no
zastarele naprave, kar velja {e
zlasti za {kropilnice. Po Kata-
logu stro{kov kmetijske in go-
zdarske mehanizacije je amor-
tizacijska doba za te naprave

12 let, `ivljenjska doba pa je
lahko ob ustreznem vzdr`eva-
nju bistveno dalj{a. Z njimi se
sicer lahko ob pravilni uporabi
izvaja varstvo rastlin, vendar
bi z novej{imi napravami,
opremljenimi s sodobnej{imi
tehni~nimi re{itvami, aplikaci-
jo FFS lahko opravili bolj na-
tan~no in bolj varno. Tehni~ni
napredek je tudi pri napravah
za nana{anje FFS velik in vpli-
va tako na kakovost aplikacije
{kropiva kot na varnost upo-
rabnika FFS. Tak{ne so na pri-
mer polnilne posode, ki sicer
po omenjenem pravilniku niso
obvezne, jih pa ve~ina proizva-
jalcev vgrajuje vsaj na ve~je na-
prave. Polnilna posoda omogo-
~a la`je rokovanje in polnjenje

{kropilnice, zmanj{ajo se te`a-
ve s pranjem embala`e, tvega-
nje za onesna`enje (kontamini-
ranje) uporabnika FFS ter ne-
varnost za razlitja (koncentri-
ranega) FFS. [e bolj{a tehni~-
na re{itev so sistemi CTS. CTS
pomeni »Closed Transfer
System« ali po doma~e zaprt
sistem odvzema koncentrira-
nega – nerazred~enega {kropi-
va iz originalne embala`e. Ob-
staja pa {e cela vrsta tehni~nih
re{itev, ki izbolj{ujejo natan~-
nost aplikacije FFS. Dejansko
bi zamenjavo starih naprav
morala bolj podpreti tudi dr`a-
va s sistemom subvencionira-
nja ustreznej{ih naprav.
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Graf 1: [tevilo naprav za nana{anje FFS glede 
na velikost kmetijske zemlje v uporabi – KZU

Graf 2: Leto izdelave pr{ilnikov in {kropilnic,
pregledanih v letu 2016

Graf 3: Dele`i najbolj zastopanih proizvajalcev
med napravami, pregledanimi v letu 2016

Polnilna posoda na {kropilnicah ali pr{ilnikih pripomore k
bolj varnemu delu s FFS tako za uporabnika kot za okolje.

[kropilnice so v Sloveniji `e precej stare, pogosto so tudi tehni~no zastarele.


