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Publikacije organizacije PAN 
Germany: 
Ta brošura je del projekta, ki ga vodi 
PAN Germany na področju 
institucionalne krepitve držav CEE.  
Serija publikacij na temo uporabe 
pesticidov v Sloveniji, na Madžarskem, 
Poljskem in Češkem je bila izdana leta 
2003. 
Te štiri publikacije so osredotočene na 
ocenitev registriranih pesticidov glede 
na njihov škodljiv vpliv na zdravje ljudi 
ter naravno okolje.  
Več informacij o zakonodaji na 
področju pesticidov v EU ter o 
omenjenih štirih publikacijah je možno 
dobiti v dokumentu “Pesticide Action 
Hanbook”, ki ga je izdal PAN 
Germany.  
Brošura “Moving towards Pesticide 
Reduction …realising Best 
Agricultural Practice in Central and 
Eastern Europe” predstavlja pregled 
nad različnimi koncepti, kot so »GAP« 
(dobra kmetijska praksa) in »ICM« 
(integrirana proizvodnja), in nakazuje 
potrebne korake za preusmeritev 
kmetijske prakse od “slabe” k dobri ter 
najboljši. Obe publikaciji sta na voljo 
tudi v ruskem in poljskem jeziku.  
Posebne publikacije, npr. o Konvenciji 
o POPs (»persistent organic 
pollutants«) in »PIC« je izdal PAN 
Germany v angleškem, nemškem in 
ruskem jeziku. Vse publikacije so na 
voljo na:

1 Uvod 

Odvisnost od sintetičnih pesticidov je ena izmed 
najbolj škodljivih posledic intenzivnega kmetova-
nja. V zahodni Evropi je ta odvisnost povzročila 
negativne učinke na zdravje ljudi, naravno kolje 
ter tudi ekonomijo kmetij.  

Politične spremembe v srednji in vzhodni Evropi 
(CEE) pred 15-imi leti so imele velik vpliv tudi na 
kmetijstvo. V času tranzicije je kmetijska 
proizvodnja strmo padla, s tem pa tudi uporaba 
pesticidov. Priključitev novih članic k Evropski 
uniji (EU) leta 2004 in 2007 bo prav tako močno 
vplivala na kmetijsko strukturo in proizvodnjo v 
državah CEE. Trenutno je za kmetijstvo v 10 
državah CEE, vključno z Bolgarijo in Romunijo, 
značilen visok odstotek zaposlenosti v 
kmetijskem sektorju, majhna poraba pesticidov in 
sintetičnih gnojil ter nižja kmetijska proizvodnja v 
primerjavi s starimi državami EU (15 držav) (glej 
tabelo 1). 

Obstaja bojazen, da bo tradicionalno kmetovanje 
v državah CEE nadomestilo industrijsko 
kmetovanje, za katero je značilna visoka 
odvisnost od kemijskih pripravkov ter negativni 
stranski učinki. Na drugi strani pa pristop k EU 
omogoča državam podporo ekološkemu 
kmetovanju, ohranjanje ekstenzivnega načina 
kmetovanja ter zagotavlja okoljsko in socialno 
usklajen razvoj podeželja.  

V okviru skupne kmetijske politike (CAP) bo EU 
novim članicam, vključno z Malto in Ciprom, do 
konca leta 2006 prispevala 13 milijard EUR-ov subvencij za razvoj kmetijstva in podeželja.  

Čas bo pokazal, v kolikšni meri bodo vlade novih držav članic EU ter njihovi kmetje to 
priložnost izkoristili.  

Ta publikacija nudi pregled razpoložljivih informacij o kmetijski strukturi in kmetijski 
proizvodnji, kakor tudi o uporabi pesticidov ter izvajanju meritev oz. monitoringa nad 
proizvodnjo, podatke o uvozu/izvozu ter porabi pesticidov v državah CEE. Pregled zajema 
pet največjih novih članic EU, ki so hkrati sosednje države starih članic EU: Poljska, 
Slovenija, Slovaška, Madžarska in Češka. Vključena je tudi Bolgarija, kot država 
kandidatka, katere vključitev v EU je predvidena v letu 2007. Poleg že omenjenih informacij 
nudi dokument tudi pregled relevantnega zakonodajnega okvira v teh državah. 

Dokument omogoča primerjavo »dejstev & podatkov« med državami CEE z namenom 
analiziranja podobnosti in razlik. Prav tako predstavlja sliko o trenutnem stanju ter daje 
osnovo za opazovanje razvoja. Podatki izvirajo iz nacionalnih poročil, ki so jih pripravile 
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posamezne ne- vladne organizacije (NVO) v naštetih državah. Poleg teh publikacij je bilo 
pripravljenih tudi več letakov, ki povzemajo ugotovitve teh poročil ter predlagajo morebitne 
aktivnosti NVO. Ti povzetki so na voljo v angleškem jeziku in jeziku izbranih držav v tiskani 
ali elektronski verziji na  www.pan-germany.org ter pri partnerskih NVO v državah CEE.  

 
Tabela 1 Glavne značilnosti kmetijstva v državah EU-15 in CEE-10  
 EU-15 CEE-101 
Zaposlenost v kmetijstvu (tisoč ljudi; 2000) 7.100 8.900 
Delež kmetijstva v celotni strukturi zaposlenosti (2000) 4,3% 21,4% 
Obdelana kmetijska površina (tisoč ha2) 130.000 59.000 
Delež kmetijskih površin v celotni površini države (2000) 40,2% 54,6% 
Delež ekološko obdelovanih površin v celotni kmetijski površini (2002) 3,8% 0,85% 
Pridelek žitaric (tone/ha; povprečje za 2000-03) 5,5 3,0 
Uporaba pesticidov (kg aktivnih snovi/ha; 2001) 2,3 0,6 
Uporaba dušikovih gnojil (kg/ha; 2002) 63 36 
1 Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija  
Vir: Friends of the Earth (2004): EU Enlargement and Agriculture: Risk and Opportunities 

 

2 Kmetijstvo v državah CEE 

Politične spremembe v državah centralne in vzhodne Evrope (CEE) ped 15-imi leti so imele 
močan vpliv na kmetijstvo. Centralno-planski ekonomski sistem je zamenjala tržna 
ekonomija. V času tranzicije je kmetijska proizvodnja strmo padla s tem pa tudi uporaba 
pesticidov.  

Državna posestva in industrija so propadli in se privatizirali. Nastalo je veliko število malih 
kmetij, zato je v večini CEE držav povprečna velikost kmetije pod 10 ha. Večinoma 
samozadostna gospodarstva so tako preprečila množično lakoto in stradanje. 

V mnogih CEE državah igra kmetijstvo osrednjo vlogo. Na primer, v Bolgariji je v letu 2000 
znašala dodana vrednost kmetijstva 2.054 milijonov EUR-ov, kar pomeni, da je kmetijstvo  
predstavljalo 16% v celotnem BDP (v primerjavi z 2% v državah EU-15 in 4,5% v novih 
članicah EU in dveh državah kandidatkah), kar kaže na še vedno veliko pomembnost 
kmetijstva. 

V letu 1998 je v Bolgariji v kmetijstvu, ribištvu in gozdarstvu delalo približno 759.000 ljudi, 
kar je predstavljalo 26,2% vseh zaposlenih. Povprečje v novih EU članicah in dveh 
kandidatkah je bilo 22%, v EU-15 pa le 4,3% v istem obdobju (EC, 2000a). 
 

2.1 Kmetijska struktura 

V času tranzicije je kmetijska reforma in privatizacija vodila do izrednih sprememb v 
državah v tranziciji. Milijone malih kmetij so obdelovali posamezniki, hkrati pa so nastale 
tudi velike združbe. Na primer, na Češkem in Slovaškem prevladujejo veliki kmetje in tako 
76% oziroma 83% kmetijske površine obdelujejo velika združenja z več kot 500 ha. V 
Bolgariji 1% kmetov obdeluje 80% kmetijskih površin v okviru združb, obenem pa okrog 
755.000 individualnih kmetov obdeluje v povprečju 0,9 ha velike kmetije. Slika 1 prikazuje 
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porazdelitev kmetijskih površin med združbe in individualne kmete za pet držav, naslednje 
poglavje pa podrobneje opisuje kmetijsko strukturo v izbranih državah.   
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Slika 1 Odstotek kmetijskih združb manjših od 50 ha in njihov delež v celotni kmetijski 
površini (leto 2000/2001) 

 
B o l g a r i j a  
V 90-ih letih se je kmetijstvo v Bolgariji preoblikovalo iz industrijskega kmetovanja, ki je 
teme-ljilo na ogromnih kmetijsko-industrijskih kompleksih, v sektor, ki temelji na privatnih 
kmetih, združbah ter kmetijskih podjetjih. Več kot 95% vse kmetijske površine je sedaj v 
privatni lasti. Kljub vsemu pa obstaja velika raznolikost v strukturi privatnega kmetijskega 
sektorja. Skoraj 74% kmetijske površine je obdelovane s strani velikih privatnih trgovskih 
podjetij (1% vseh) ali združenj, ki v večini pridelujejo žitarice ali industrijske pridelke. 
Povprečna velikost kmetijske obdelovalne zemlje upravljanje s strani kooperacij je okrog 
600 ha. Obenem pa velika večina kmetov (99% vseh) prideluje za lastne potrebe.  
 
Tabela 2 Kmetijska struktura v Bolgariji (1999/2000) 

Vrsta kmetije Število 
kmetij 

% v 
celotnem 

številu 
kmetij 

Površi
na v  
1000 
ha 

% v 
celotni 
površi

ni 

Povprečna 
velikost v 

ha 

Neregistrirani individualni kmetje  755.300 99 708 20 0,9
Od tega niso v privatni lasti  36.200 5 226 6 6,2
Pravne osebe 5.400 1 2.893 80 535,7
Število kooperacij med pravnimi 
osebami  3.125 0,4 2.218 62 709,8

Skupaj 760.700 100 3.601 100 4,7

Vir: Kmetijska struktura v Bolgariji v 1999/2000, Buletin N14, Bolgarsko ministrstvo za kmetijstvo  
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Če š k a  
V nasprotju z drugimi državami v tranziciji, za kmetijstvo na Češkem niso značilne male 
kmetije.  

Trenutna kmetijska struktura je rezultat privatizacijskega programa, ki je vključeval 
zemljiško reformo, ki je bila izvedena med letom 1992 in 1994, dekolektivizem velikih 
združenj ter privatizacija državnih kmetij. Rezultat je v veliki meri posledica metode oziroma 
postopka privatizacije. Potrebno je razlikovati med tremi oblikami kar zadeva lastnino:  

a) zemlja, ki je bila razlastninjena in je postala državna last;  

b) zemlja, ki je bila vključena v kolektive (uradno lastništvo je ostalo enako); in  

c) zemlja, ki je postala nova last kolektivnih kmetij (to je zelo redko). 

Fizične osebe imajo v lasti v povprečju okrog 18 ha obdelovalne zemlje, 5,9 glav živine ter 
7,2 prašičev. V kmetijstvu dela približno 0,5 ljudi, katerim je kmetovanje osnovna dejavnost, 
in 1,4 ljudi, katerim je kmetovanje dopolnilna ali sezonska zaposlitev. Mnogo večja 
združenja, ki so registrirana kot pravne osebe, v povprečju obdelujejo 886 ha kmetijskih 
površin in vzgajajo 414 glav živine ter 1.017 prašičev. Zaposlenost je v tem primeru 42,8 
ljudi skozi vse leto ter 10,4 ljudi kot dopolnilna ali sezonska delovna sila (EC, 2002). 
  
Tabela 3 Kmetijska struktura na Češkem v letu 2000 

Velikost Število združb % v celotnem 
številu združb 

Hektarji kmetijske 
površine 

% obdelovalne 
zemlje v ha 

<10 ha 41.012 72,6 90.259 2,5
10-50 ha 9.724 17,2 209.213 5,7

50-100 ha 1.844 3,3 128.596 3,5
100-500 ha 2.007 3,6 444.410 12,2

> 500 ha 1.900 3,4 2.770.691 76,1
Skupaj 56.487 3.643.168 

Vir: Agrocensus 2000 

 

M a d ž a r s k a  
Ekonomske in socialne spremembe v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so radikalno 
spremenile organizacijsko ter lastniško strukturo kmetijstva na Madžarskem. Zaradi 
sprememb v lastniški strukturi je sedaj 86% do 88% obdelovalne površine (in 41% gozdov) 
v privatni lasti.  

Med leti 1990 in 2000 se je število kmetijskih organizacij zvišalo za dvanajstkrat. Prevladuje 
oblika poslovanja brez uradne registracije pravne osebe (partnerstva, investicijska podjetja 
in privatna podjetja) s 76% deležem. 

Za kmetijstvo na Madžarskem je značilna prevlada majhnih organizacij: 96% podjetij 
zaposluje manj kot 20 ljudi, medtem ko je delež velikih podjetij, ki zaposlujejo več kot 250, 
nižji od 1%. Posledično v kmetijstvu prevladujejo mala (mikro) ter srednje velika podjetja.     
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Tabela 4 Kmetijska struktura na Madžarskem v letu 2000 

Velikost Število 
združb 

% v celotnem 
številu združb 

Celotna 
velikost (v ha) 

% obdelovalne 
zemlje 

Povprečna 
velikost (v ha) 

<10 ha 908.595 94,79 890.590 34,07 0,98
10-50 ha 42.846 4,47 916.730 35,07 21,4
50-100 ha 4.601 0,48 324.920 12,43 70,62
100-300 ha 2.205 0,23 360.209 13,78 163,36
> 300 ha 287 0,03 121.551 4,65 423,52
Skupaj 958.534 100 2.614.000 100 2,73
      
Druga kmetijska 
gospodinjstva  835.617   367.000   

Vir: Osrednji statistični urad, General Agricultural Census, 2000 (Kmetija: gospodinjstvo z nekaj kmetijskimi 
aktivnosti, kot to opredeljuje Madžarski zakon o statistiki) 

 
 
P o l j s k a  
Poljsko kmetijstvo se razlikuje od kmetijstva v EU in drugih post-komunističnih državah. 
Zaradi mnogih zgodovinskih okoliščin so vidne razlike tudi med zahodom in vzhodom ter 
med severom in jugom države. V državi obstajajo perspektivne regije z rodovitno zemljo ter 
intenzivno kmetijsko proizvodnjo. 

Število zaposlenih v kmetijstvu, lovu in gozdarstvu je leta 2000 predstavljalo 18,9% vseh 
zaposlenih (2.742.000 ljudi). Na drugi strani pa je bil leta 2000 odstotek nezaposlenih na 
podeželju kar 43,7%, v primerjavi s celotno Poljsko, kjer je ta delež znašal 15% (podatki so 
prido-bljeni od Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja). 

Na zahodu in severu države so kmetije navadno večje v primerjavi s tistimi na vzhodu in 
jugu. Leta 2000 je povprečna velikost kmetij znašala 9,6 hektarja (z 8,5 hektarjev 
obdelovalne površine), v primerjavi s povprečjem EU, ki je leta 1999 znašalo 18,4 
hektarjev.  
 
Tabela 5 Kmetijska struktura na Poljskem leta 1996 in 2000  

Velikost kmetij (ha) Število kmetij (v 1.000) Obdelovalna zemlja kmetij v ha (v 1.000) 
 Leto 1996 Leto 2000 Leto 1996 Leto 2000 

1 - 2 462 448 651 645
2 - 3 282 270 690 651
3 - 5 386 345 1.509 1.336

5 -10 521 448 3.713 3.183
10 -15 217 185 2.631 2.246
15 - 20 89 83 1.530 1.442
20 - 30 56 62 1.323 1.478
30 - 50 19 27 719 997

50 in več 9 12 1.493 1.532
Skupaj 2.041 1.880 14.259 13.510

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja  

 



Kmetijstvo in uporaba pesticidov – Dejstva in podatki 
 

.......................................... 
10                     Pesticide Action Network Germany  

S l o v a š k a  
Podobno kot na Češkem, je kmetijska struktura na Slovaškem sestavljena iz velikih 
kmetijskih podjetij. Skoraj 83% zemlje obdeluje 1.075 velikih kmetij s površino več kot 500 
hektarjev. Na drugi strani pa okrog 32.000 kmetov obdeluje po manj kot 10 hektarov.   
  
Tabela 6 Kmetijska struktura na Slovaškem leta 2001  

Velikost Število 
kmetij 

% v celotnem 
številu kmetij 

velikost kmetijskih 
površin (v ha) 

% v celotni 
kmetijski površini 

<10 ha 32.304 88,8 60.598 2,5
10-50 ha 1.829 5,0 64.882 2,7

50-100 ha 486 1,3 43.101 1,8
100-500 ha 704 1,9 249.736 10,2

> 500 ha 1.075 3,0 2.020.533 82,8
Skupaj 36.398  2.438.850  

Vir: Farm Structure Census 2001, Slovaška 

 
S l o v e n i j a  
Za slovensko kmetijstvo je značilna razdrobljenost kmetijskih zemljišč in majhne parcele. 
Povprečna velikost kmetijskih gospodarstev je približno 6,2 hektarja, le 15% gospodarstev 
pa je večjih kot 10 ha. Več kot 77.000 majhnih zasebnih družinskih kmetij, katerim je 
kmetovanje večinoma le dopolnilna dejavnost ter dodaten zaslužek, ima v lasti vsaj 94% 
kmetijskih površin, proizvede pa 75% celotnega kmetijskega pridelka. Z manj kot 6% 
kmetijskih površin gospodarijo kmetijska podjetja (MAFF 2001a).  

84% kmetijskih gospodarstev je manjših od 10 hektarjev in posedujejo 53% kmetijskih 
površin. 96% kmetijskih gospodarstev je manjših od 20 hektarjev. 80% kmetijskega 
zemljišča je v lasti kmetijskih gospodarstev, ki so manjša od 20 hektarjev. Kmetovanje v 
majhnem obsegu pomeni za Slovenijo manjšo konkurenčno sposobnost v primerjavi z 
evropskim. To je tudi razlog, da si skoraj 50% kmetij zagotavlja zaslužek tudi iz drugih 
aktivnosti (MAFF 2001a).  

Povprečna velikost kmetij se povečuje, v letu 2000 je bila 5,6 ha, v letu 2003 pa 6,2 ha. V 
letu 2000 je bila povprečna velikost kmetijskih podjetij 288 ha. Kljub zmanjševanju deleža 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji donosi rastejo, kar kaže na povečevanje intenzivnosti 
kmetijske pridelave (MESPA 2001a, p. 2).  
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Tabela 7 Obdelana kmetijska zemljišča in število kmetijskih gospodarstev po velikostnih 
 razredih v letu 2003 

Velikost Število  
gospodarstev 

% vseh  
gospodarstev 

Površina      
(v ha) 

% vse 
površine 

< 1 ha 5.403 7,00 3.049 0,63
1 – 3 ha 22.219 28,80 43.092 8,96
3 – 5 ha 16.777 21,75 65.713 13,66

5 – 10 ha 20.631 26,74 145.157 30,18
10 – 20 ha 9.695 12,57 130.261 27,08
20 – 50 ha 2.202 2,85 59.859 12,44

50 – 100 ha 148 0,19 9.586 1,99
> 100 ha 71 0,09 24.317 5,06

Skupaj 77.146 100 481.034 100
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2003b) 

2.2 Kmetijska proizvodnja 
 
Do leta 1989 je kmetijska proizvodnja v državah CEE znašala približno toliko kot v 
zahodno-evropskih. V času političnih sprememb so bile ukinjene subvencije za nakup 
umetnih gnojil in pesticidov, zemlja je bila privatizirana in ustanovljenih je bilo na tisoče 
malih kmetijskih gospodarstev. Kot posledica tega je kmetijska proizvodnja izredno upadla. 
Leta 1998 je bila proizvodnja še vedno 30-50% nižja od proizvodnje v EU (Pouliquen, 
2001). 
 
Bolgarija 
Bolgarija je ena izmed redkih vzhodno evropskih držav s pozitivno kmetijsko trgovsko 
bilanco. Trgovina s kmetijskimi proizvodi predstavlja 10,5% celotnega izvoza in 6,2% 
celotnega uvoza. Medtem ko Bolgarija večinoma trguje z državami EU-15 (49% izvoza ter 
44% uvoza), je kmetijska trgovina omejena na 33% celotnega izvoza kmetijskih pridelkov 
ter 42% uvoza v istem obdobju. 

Kljub temu da se je delež živinoreje drastično zmanjšal, ostaja glavna veja kmetijstva in 
prednjači pred pridelavo kmetijskih pridelkov, ki se je prav tako zmanjšalo v obdobju 
tranzicije. 

V letu 1992 je bilo 3,2 milijona hektarjev obdelanih s kmetijskimi pridelki. Ta površina se je 
do leta 2000 zmanjšala na 2,6 milijonov hektarjev predvsem zaradi upada v setvi pšenice, 
ječmena in koruze, čeprav je pričakovati ponovno povečanje omejenih površin v letu 2001 
in sicer na 2,8 milijona hektarjev. Glavni kmetijski pridelki Bolgarije glede na posejano 
površino so pšenica, koruza, ječmen, sončnice in sadje (EC, 2002a). 
 
 
 
 
 
 



Kmetijstvo in uporaba pesticidov – Dejstva in podatki 
 

.......................................... 
12                     Pesticide Action Network Germany  

 
  

Tabela 8 Odstotek v povprečni vrednosti 
 proizvodnje (1998-1999) – Bolgarija

Proizvodi % v celotni proizvodnji 

žitarice  12,0% 
• pšenica  6,1% 
• ječmen  1,4% 
• koruza  4,1% 
• oves  0,1% 
• rž   0,1% 
• druge žitarice  0,1% 

sončnična semena  3,0% 
zelenjava  14,7% 
krompir  3,4% 
sadje  6,7% 
mleko  12,5% 
govedina  5,6% 
svinjina  16,7% 
jajca  3,0% 
perutnina  4,2% 
ovčetina  5,5% 

Vir: Eurostat 

 
Češka 
Kmetijska zemljišča predstavljajo 54,2% celotnega ozemlja Češke. V letu 2001 so natančno 
določili manj ugodna področja za kmetovanje, ki obsegajo 60,3% kmetijskih površin. 

Češka ima negativno kmetijsko bilanco. Trgovanje s kmetijskimi pridelki predstavlja 4,4% 
celotnega izvoza ter 5,7% celotnega uvoza. Medtem ko država trguje večinoma z EU (več 
kot 60% celotnega trgovanja), trgovanje s kmetijskimi proizvodi predstavlja le 48,4% 
češkega uvoza ter 36,4% izvoza. Večino kmetijskih pridelkov izvažajo v države CEE. 



Kmetijstvo in uporaba pesticidov – Dejstva in podatki 
 

.......................................... 
Pesticide Action Network Germany  13 

 
Tabela 9 Površina, pridelek in proizvodnja glavnih kmetijskih pridelkov na 
Češkem v letu 2001  

Pridelek 
Površina žetve 

(v 1.000 ha) 
Pridelek       
(v t/ha) 

Proizvodnja 
(v 1.000 t) 

žitarice skupaj 1.623,6 4,52 7.337,6 
pšenica 923,2 4,85 4.476,1 
rž 40,1 3,72 149,3 
ječmen 495,1 3,97 1.965,6 
oves 47,8 2,85 136,4 
koruza 61,9 6,60 408,7 
stročnice skupaj 37,2 2,46 91,4 
krompir skupaj 54,1 20,88 1.130,5 
sladkorna pesa 77,7 45,41 3.529,0 
krmne rastline 6,0 36,73 219,4 
oljna semena skupaj 432,3 2,50 1.078,8 
oljna repica 343,0 2,84 973,3 
mak 33,2 0,64 21,3 
lan 6,6 2,70 17,7 
letne krmne rastline 288,7 28,46 8.216,5 
trajne krmne rastline (seno) 373,5 6,02 2.250,0 
zelenjava 26,0 16,2 421,2 
hmelj 6,1 1,09 6,6 
vinska trta 11,3 6,04 68,3 
trajni travniki 656,6 3,27 2.148,3 
pašniki 283,6 2,37 671,7 
sadje skupaj 30,6 9,69 296,3 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo – Statistika, 2002 

 
 
Madžarska 

V letu 2000 je kmetijstvo prispevalo 4,2% k bruto dodani vrednosti, medtem ko je v letu 
1990 prispevalo 14,5%. Delež kmetijstva v bruto domačem proizvodu je padel z 12,5% na 
3,7% med leti 1990 in 2000. Prav tako sektor ni uspel ohraniti odličnega položaja pri 
trgovanju s tujino. Kmetijstvo in prehrambena industrija sta leta 1990 prestavljala 23,1% 
celotnega izvoza, 8% v letu 2000 ter 7,5% v letu 2001. 

Med proizvodnimi sektorji je samo izvoz prehrambenih proizvodov ohranil pozitivno 
trgovinsko bilanco kljub nihanjem zaradi zalog proizvodov. Glede na gibanja v 90-ih letih 
igra kmetijstvo zelo pomembno vlogo v trgovinski bilanci.  

Delež kmetijstva in prehrambene industrije v izvozu še vedno presega primerljive podatke 
EU (6,2% v letu 2000) ter večine pridruženih članic. Delež uvoza kmetijskih proizvodov ter 
proizvodov prehrambene industrije v celotnem uvozu Madžarske je najnižji (3,4% v letu 
2000) tako v primerjavi z državami EU (5,7% v letu 2000) kot tudi pridruženimi članicami. 
Trgovinska bilanca Madžarske na področju kmetijskih proizvodov ter proizvodov 
prehrambene industrije je pozitivna (403.039 milijonov forintov v letu 2001). Stopnja 
samozadostnosti kmetijstva na Madžarskem znaša 120%. 



Kmetijstvo in uporaba pesticidov – Dejstva in podatki 
 

.......................................... 
14                     Pesticide Action Network Germany  

 

Stopnja zaposlenosti v kmetijstvu se je drastično znižala s 17,5% v letu 1990 (995.000 ljudi) 
na 6,3% v letu 2001 (243.400 ljudi). Po podatkih Splošnega kmetijskega cenzusa je bilo v 
letu 2000 20,3% vseh državljanov, to je 23,7% delovno sposobnega prebivalstva, vključenih 
v eno od oblik kmetovanja (kot hobi, dopolnila dejavnost, nadomestna ali glavna 
zaposlitev). To pomeni, da je kmetijstvo preraslo svoje prvotne ekonomske okvirje. Igra 
pomembno vlogo pri ohranjanju podeželskih vrednot ter razvoju podeželja, v oblikovanju 
podeželjskih skupnosti, pri preživetju nekmetijskega podeželjskega prebivalstva ter pri 
zmanjševanju socialnih problemov in regionalnih razlik (EC, 2002c). 

Tabela 10 prikazuje površine posejane z glavnimi kmetijskimi proizvodi ter količino pridelka 
v letu 2002 na Madžarskem. 

 
Tabela 10 Kmetijska proizvodnja na Madžarskem v letu 2002  

Pridelek Površina (v 
1000 ha) 

Delež kmetijske 
površine (v %) 

Celotna proizvodnja 
(v 1000 tonah) 

Pridelek   
(v t/ha) 

žitarice 2.975 50,7 11.630 -
• pšenicaa) 1.112 18,9 3.896 3,51
• koruza  1.238 21,2 6.087 5,07

tobak 5,4 0,1 11,3 2,01
sončnice 421 7,2 779 1,86
krompir  34 0,6 745 19,58
detelja 161 2,7 700 4,51
zelenjavab) 114,6c) 2,0 1.850 -
trava 1.063 18,1 - -
Vir: Madžarski centralni statistični urad 
Opombe: a) vključno z durum pšenico; b) na obdelovalnih površinah; c) žeta površina 
 
Poljska 
V poljskem gospodarstvu kmetijstvo še vedno igra pomembno vlogo. Kljub temu pa je bilo 
opaziti zmanjševanje deleža kmetijstva v bruto domačem proizvodu BDP (v letu 1988 – 
11,8%, v letu 1994 – 6,4% ter v letu 2001 le še 3,3%). 

Žitarice in krompir sta glavna kmetijska proizvoda na Poljskem. Žitna polja predstavljajo 
70,3% celotne kmetijske površine, čeprav je pridelek na hektar precej majhen (okrog 2,83 
t/ha). Poljska je druga največja proizvajalka krompirja v Evropi s proizvodnjo 19,4 t/ha (v 
letu 2000), kar je predstavljalo 10,1% celotne kmetijske proizvodnje. Nekaj krompirja je 
predelanega v škrob, večina pa se uporabi v prehrani ljudi in živali. Repično seme ter 
sladkorna pesa sta naslednja najpomembnejša kmetijska pridelka na Poljskem. Pridelava 
zelenjave predstavlja 2% celotne proizvodnje in zavzame do 250.100 hektarje kmetijskih 
površin. Ostali kmetijski proizvodi so zelje, cvetača, čebula, korenje, rdeča pesa, kumare in 
paradižnik. 

 
Slovaška 
Od celotne površine Slovaške, 4,9 milijonov hektarjev, predstavljajo kmetijske površine 2,44 
milijona hektarjev oz. 49,8% celotnega ozemlja. Obdelovalna površina predstavlja okrog 
60% kmetijske površine, saj travniki in pašniki predstavljajo približno 35%. Ta porazdelitev 
je ostala precej stabilna od leta 1994 naprej.  
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Na Slovaškem je leta 2000 kmetijstvo predstavljalo 560 milijonov EUR-ov bruto dodane 
vrednosti, kar je predstavljalo 4,5% bruto domačega proizvoda (BDP) (v primerjavi z le 2% 
v EU-15), kar odseva naravnanost slovaškega gospodarstva v industrijsko ter storitve. 
Delež kmetijstva v BDP upada (v letu 1995 je delež kmetijstva predstavljal okrog 5,7% 
BDP).  

Najpomembnejši trgovinski partnerji so države CEE (še posebej Češka). Trgovina z ostalimi 
državami CEE je v povprečju med leti 1997 ter 2000 predstavljala okrog 59% slovaškega 
izvoza kmetijskih proizvodov ter 41% uvoza. EU je drugi najpomembnejši trgovinski partner, 
kamor je Slovaška v obdobju med letom 1997 in 2000 izvozila 23% svojih kmetijskih 
proizvodov ter od koder je uvozila 39%. 

Najpomembnejši kmetijski proizvodi glede na obdelano površino so pšenica, koruza ter 
semena oljne repice in sončnice. Medtem ko žitarice ostajajo najpomembnejše, je 
proizvodnja oljnih semen v obdobju med 1994 in 2001 pridobila na pomembnosti glede na 
posajena območja. 
 

Tabela 11 Kmetijske površine na Slovaškem  
 v letu 2001 (v milijonih ha) 

Uporaba kmetijskih površin Velikost 
obdelovalne površine 1.441 
travniki in pašniki 874 
vrtovi 77 
vinogradi 27 
sadovnjaki 18 
hmelj 1 
kmetijske površine 2.439 

Vir: Statistični letopis  

 
Tabela 12 Pridelki na obdelovanih površinah 
 na Slovaškem v letu 2001  
  Velikost 
žitarice 713.597 
krmne rastline 174.659 
koruza 137.065 
oljna repica 105.292 
zelena koruza 101.836 
sončnice 62.968 
zelenjava  44.768 
sladkorna pesa 30.902 
krompir 23.580 
stročnice 16.102 
soja  6.430 
drugo  5.022 
krmne gomoljnice 4.535 
mak 2.113 
tobak  1.235 
skupaj 1.430.104 
Vir: Statistični letopis  
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Slovenija 

V primerjavi z drugimi državami Srednje in Vzhodne Evrope je makroekonomski pomen 
kmetijstva v Sloveniji relativno nizek. Delež kmetijstva, lova in gozdarstva v BDP je v 
zadnjem desetletju neprestano padal (s 5,5% v letu 1990 na 4,5% v letu 1995, na 3,4% v 
letu 2000 in na 3,0% v letu 2002). V kmetijstvu je zaposlenih približno 9,65% delovno 
aktivnega prebival-stva in ta delež še upada. Kljub temu ima kot pomemben razvojni, 
socialni in politični dejavnik podeželja večji družbeni pomen, kot je razvidno le iz statističnih 
podatkov o bruto domačem proizvodu (Slabe 2001). 

Najpomembnejša usmeritev slovenskega kmetijstva je živinoreja in njen delež je v končni 
kmetijski pridelavi leta 2000 znašal 71,9%. Glavna veja slovenske živinoreje je govedoreja, 
ki obsega več kot tretjino kmetijske pridelave, 12% perutninarstvo in 11% prašičereja. 
Ovčereja hitro narašča v zadnjih nekaj letih. Drugi strukturni deleži kmetijske pridelave so 
za leto 2000 naslednji: 14,1 % poljedelstvo, 7,1 % sadjarstvo in 6,9 % vinogradništvo. V 
zadnjih letih je opaziti tudi porast nasadov oljk (MOPE 2001a, str. 2), (Statistični urad 
Republike Slovenije 2003).  
 
 
Tabela 13 Uporaba kmetijskih površin glede na vrste kmetij v Sloveniji leta 2000 (v ha) 

 
Uporabna 
kmetijska 
površina 

Trajni nasadi Trajne travnate 
površine Njive in vrtovi 

Kmetijska podjetja 29.621 4.456 4.581 20.583
% od celote 5,82 15,08 1,49 12,03
Družinske kmetije 479.347 25.209 303.615 150.524
% od celote 94,18 85,30 98,51 87,97
Skupaj 508.958 29.555 308.196 171.107
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2001) 

 

 

Tabela 14 Njivski posevki glede na vrste kmetij v Sloveniji leta 2000 (v ha) 

 Žitarice Krompir Zelenjava Industrijske 
rastline 

Krmne 
rastline 

Kmetijska podjetja 16.012 152 - 1.854 2.205
% od celote 15,72 1,70 - 15,16 5,10
Družinske kmetije 85.853 8.800 3.153 10.375 41.035
% od celote 84,29 98,30 100,00 84,84 94,90
Skupaj 101.855 8.952 3.153 12.229 43.240
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2001) 
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Tabela 15 Posejana zemljišča, pridelek ter proizvodnja glavnih pridelkov v Sloveniji v letu
 2002  

pridelek posejana zemljišča (v ha) pridelek (t) t/ha 
pšenica  35.729 174.588 4,89
rž  620 2.086 3,29
ječmen  12.392 48.135 3,88
oves  2.014 588 2,92
koruza za zrnje   45.525 371.365 8,15
ajda 1.169 1.264 1,08
proso  276 509 1,84
hmelj  1.817 2.199 1,21
oljna ogrščica 2.433 5.179 2,13
sladkorna pesa 4.450 232.209 52,18
krompir  7.113 165.962 23,33
repa  985 19.355 19,65
krmna pesa 1.637 46.624 28,48
krmno korenje 206 3.040 14,75
silažna koruza 23.933 1.066.141 44,55
trave in travne mešanice 15.110 94.849 6,27
travno-deteljne mešanice 6.903 51.796 7,5
detelje in lucerna 2.021 15.219 7,53
sadje (intenzivni sadovnjaki) 5.335 119.091 22,32
sadje (ekstenzivni sadovnjaki) 1.768.195 (drevesa) 60.745 /
vinska trta 16.602 122.985 7,41
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2003) 

 
2.3 Ekološko kmetovanje 

V nekaterih državah CEE, predvsem na Češkem, Slovaškem, v Sloveniji, Estoniji in na Ma-
džarskem je z ekološkim kmetovanjem obdelovana površina dosegla, ponekod pa celo 
presegla površine v državah zahodne Evrope. Poljska in Ukrajina, kjer je delež kmetijskih 
površin v ekološkem kmetovanju majhen, sodita med Top 20 držav v Evropi glede na 
celotno ekolo-ško površino. V Bolgariji in na Hrvaškem ekološko kmetovanje trenutno ne 
igra pomembne vloge (IFOAM, 2003). 

Trenutna ne-uporaba in posledično majhna odvisnost kmetov od agrokemičnih pripravkov v 
državah CEE predstavlja veliko priložnost za preusmeritev na ekološko kmetovanje. Nižji 
stroški delovne sile so prav tako prednost v primerjavi z ekološkim kmetovanjem v zahodnih 
državah. 

Tabela 16 prikazuje izreden obseg preusmeritve na ekološko kmetovanje v Sloveniji. V 
petih letih je število ekoloških kmetij zraslo za 32 - krat ter površina v ekološkem 
kmetovanju za 500 - krat. 
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Tabela 16 Število ekoloških kmetij v Sloveniji  

Leto Število ekoloških kmetij (kumulativno) Površina 
(ha) 

% kmetijske 
površine 

1998 44 (34 ekoloških + 18 bio-dinamičnih) 400 0,05
1999 315 (300 ekoloških + 22 bio-dinamičnih) 3.000 0,38
2000 596 (31 bio- dinamičnih) 5.280 1,04
2001 883 (33 bio- dinamičnih) 10.828 2,23
2002 1.150 15.404 3,21
2003 1.415 20.018 4,16

Vir: Inštitut za trajnostni razvoj, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2003, 2004), Statistični urad Republike 
Slovenije (2003). 

Medtem ko so nekatere države CEE izvozno usmerjene in imajo majhen domači trg, druge, 
kot recimo Slovenija, prodajo vse svoje proizvode doma ter poleg tega še celo uvaža ekolo-
ške pridelke in izdelke. 

 

3   Evaluacija registriranih pesticidov  

V letu 2003 je PAN Germany izdal štiri poročila z naslovom: »Pesticidi v državah Centralne 
in Vzhodne Evrope-uporaba, registracija, identifikacije in evaluacija, 1. del: Poljska, 2. del: 
Madžarska, 3. del: Češka, 4. del: Slovenija«. 

Glavni cilj teh poročil je bil nevladnim organizacijam ponuditi informacije o klasifikaciji 
pesticidov in zakonodajnih instrumentih. Cilji posameznega poročila pa so bili:  

• definirati aktivne snovi, ki so registrirane v posamezni državi glede na tip in kemijski 
razred, 

• osvetliti zakonodajni status države znotraj EU ter širše, 
• oceniti aktivne snovi glede na njihov vpliv na zdravje ljudi ter naravno okolje, 
• oceniti potencial aktivnih snovi kot onesnaževalci vode in hrane, in 
• navesti zakonodajo, ki obravnava pesticide. 

 

Vsa štiri poročila vsebujejo seznam registrirani aktivnih snovi, njihov uradni status in njihovo 
toksičnost v skladu z Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), Evropsko unijo, 
mednarodno Agencijo za raziskave raka (IARC), Ameriško okoljsko agencijo (US EPA) in 
Univerzo Cornell.   

Češka 

V letu 2002 je bilo na Češkem registriranih 340 aktivnih snovi, regulatorjev rasti in drugih 
snovi, ki se uporabljalo za zaščito rastlin. Evaluacija teh snovi glede na mednarodni 
klasifikacijski sistem je pokazala naslednje: 

• 131 registriranih snovi na Češkem je v EU klasificiranih kot: 12 kot zelo strupene 
(»very toxic«), 25 kot strupene (»toxic«), 70 kot škodljive (»harmful«) ter 11 kot 
dražljive (»irritant«); 

• 19 registriranih snovi na Češkem je »cholinesterase inhibitors (ChE)«; 
• od 18 aktivnih snovi registriranih na Češkem jih je po klasifikaciji IARC 7 možno 

rakotvornih za človeka, 11 pa ni klasificiranih kot rakotvorne za človeka; 
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• 14 registriranih snovi na Češkem povzroča skrb za zdravje ljudi zaradi možnih 
rakotvornih lastnosti in so v EU uvrščene med rakotovorne snovi v skupino 3;  

• 7 povzroča skrb za zdravje ljudi zaradi možnih mutagenih učinkov in so v EU 
uvrščene med mutagene snovi v skupino 3;  

• 1 snov je uvrščena med mutagene snovi v skupino 2 in bi se morala obravnavati kot 
mutagena za človeka; 

• za 4 snovi je možno, da škodujejo še nerojenemu otroku, 8 pa jih predstavlja možno 
nevarnost za zarodek, 4 predstavljajo nevarnost za plodnost;  

• 110 registriranih snovi na Češkem je klasificiranih kot nevarne za naravno okolje 
(»dangerous for the environment«) in 102 jih je označenih s simbolom »N«; 

• 191 registriranih snovi na Češkem je klasificiarnih s strani WHO kot: 4 kot izjemno 
nevarne (»extremely hazardous«), 7 kot visoko nevarne (»highly hazardous«), 34 kot 
srednje nevarne (»moderately hazardous«), 47 kot nekoliko nevarne (»slightly 
hazardous«) ter 99 kot verjetno nenevarne pri normalni uporabi (»unlikely to present 
hazard in normal use«); 

• 5 je »PIC« pesticidov oz. »PIC« kandidatov; 
• 7 snovi je prednostnih snovi oz. kandidirajo na to listo v okviru Evropske direktive za 

vodo. 

S priključitvijo EU v letu 2004 in s prilagoditvijo EU direktivi 91/414 EC registracija poteče 
38 sedaj registriranim aktivnim snovem na Češkem.  

Madžarska 

V letu 2000 je bilo na Madžarskem registriranih 360 aktivnih snovi, regulatorjev rasti in 
drugih snovi, ki se uporabljalo za zaščito rastlin. Evaluacija teh snovi glede na mednarodni 
klasifikacijski sistem je pokazala naslednje: 

• 7 snovi je prednostnih snovi v okviru Evropske direktive za vode;  
• 5 je »PIC« pesticidov oz. »PIC« kandidatov; 
• 7 snovi je s strani WHO klasificiarnih kot izjemno nevarne (»extremely hazardous«), 

15 kot visoko nevarne (»highly hazardous«), 57 kot srednje nevarne (»moderately 
hazardous«), 57 kot nekoliko nevarne (»slightly hazardous«) ter 110 kot verjetno 
nenevarne pri normalni uporabi (»unlikely to present hazard in normal use«); 

• 25 snovi je v EU klasificiranih kot zelo strupene (»very toxic«), 34 kot strupene 
(»toxic«), 87 kot škodljive (»harmful«) in 19 kot dražljive (»irritant«); 

• 39 na Madžarskem registriranih snovi je »cholinesterase inhibitors (ChE)«; 
• od 25 aktivnih snovi registriranih na Madžarskem jih je po klasifikaciji IARC 7 možno 

rakotvornih za človeka, 18 pa ni klasificiranih kot rakotvorne za človeka; 
• 17 registriranih snovi na Madžarskem povzroča skrb za zdravje ljudi zaradi možnih 

rakotvornih lastnosti in so v EU uvrščene med rakotovorne snovi v skupino 3;  
• 1 aktivna snov lahko povzroči poškodbe dednih zasnov;  
• 10 povzroča skrb za zdravje ljudi zaradi možnih mutagenih učinkov in so v EU 

uvrščene med mutagene snovi v skupino 3; za 5 snovi je možno, da škodujejo še 
nerojenemu otroku, 10 pa jih predstavlja možno nevarnost za zarodek; 

• 141 registriranih snovi na Madžarskem je klasificiranih kot nevarne za naravno okolje 
(»dangerous for the environment«) in 111 jih je označenih s simbolom »N«.  
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S priključitvijo EU v letu 2004 in s prilagoditvijo EU direktivi 91/414 EC registracija poteče 
69 sedaj registriranim aktivnim snovem na Madžarskem.  

Poljska 

V letu 2001 je bilo na Poljskem registriranih 385 aktivnih snovi, regulatorjev rasti in drugih 
snovi, ki se uporabljalo za zaščito rastlin. Evaluacija teh snovi glede na mednarodni 
klasifikacijski sistem je pokazala naslednje: 

• 7 snovi je prednostnih snovi oz. kandidirajo na to listo v okviru Evropske direktive za 
vodo;  

• 2 sta »PIC1« pesticida; 
• 154 registriranih snovi na Poljskem je v EU klasificiranih kot: 23 kot zelo strupene 

(»very toxic«), 31 kot strupene (»toxic«), 69 kot škodljive (»harmful«) ter 15 kot 
dražljive (»irritant«); 

• 210 registriranih snovi na Poljskem je klasificiarnih s strani WHO kot: 4 kot izjemno 
nevarne (»extremely hazardous«), 16 kot visoko nevarne (»highly hazardous«), 40 
kot srednje nevarne (»moderately hazardous«), 57 kot nekoliko nevarne (»slightly 
hazardous«) ter 102 kot verjetno nenevarne pri normalni uporabi (»unlikely to present 
hazard in normal use«); 

• 32 registriranih snovi na Poljskem je »cholinesterase inhibitors (ChE)«; 
• 121 registriranih snovi na Poljskem je klasificiranih kot nevarne za naravno okolje 

(»dangerous for the environment«) in 111 jih je označenih s simbolom »N;«  
• 18 registriranih snovi na Poljskem povzroča skrb za zdravje ljudi zaradi možnih 

rakotvornih lastnosti in so v EU uvrščene med rakotovorne snovi v skupino 3;  
• 4 registrirane snovi povzročajo skrb za zdravje ljudi zaradi možnih mutagenih 

učinkov in so v EU uvrščene med mutagene snovi v skupino 3; ter 
• za 5 snovi je možno, da škodujejo še nerojenemu otroku, 10 pa jih predstavlja možno 

nevarnost za zarodek.  

S priključitvijo EU v letu 2004 in s prilagoditvijo EU direktivi 91/414 EC registracija poteče 
60 sedaj registriranim aktivnim snovem na Poljskem.  

Slovenija 

V letu 2000 je bilo v Sloveniji registriranih 240 aktivnih snovi, regulatorjev rasti in drugih 
snovi, ki se uporabljalo za zaščito rastlin. Evaluacija teh snovi glede na mednarodni 
klasifikacijski sistem je pokazala naslednje: 

• 99 registriranih snovi v Sloveniji je klasificiranih kot nevarne za naravno okolje 
(»dangerous for the environment«) in 83 jih je označenih s simbolom »N;«  

• 17 registriranih snovi v Sloveniji je povzroča skrb za zdravje ljudi zaradi možnih 
rakotvornih lastnosti in so v EU uvrščene med rakotovorne snovi v skupino 3;  

• 6 povzroča skrb za zdravje ljudi zaradi možnih mutagenih učinkov in so v EU 
uvrščene med mutagene snovi v skupino 3;  

• za 3 snovi je možno, da škodujejo še nerojenemu otroku;  
• 7 jih predstavlja možno nevarnost za zarodek; 

                                                 
1 PIC pesticidi izhajajo iz Roterdamske Konvencije in za njih veljajo posebne določbe v mednarodnem 
trgovanju (Več „Pesticide Action Handbook”, str. 14) 
 



Kmetijstvo in uporaba pesticidov – Dejstva in podatki 
 

.......................................... 
Pesticide Action Network Germany  21 

• 2 snovi predstavljata nevarnost za plodnost, 1 snov pa lahko škoduje dojenim 
otrokom; 

• od 23 aktivnih snovi registriranih v Sloveniji jih je po klasifikaciji IARC 7 možno 
rakotvornih za človeka, 16 pa ni klasificiranih kot rakotvorne za človeka; 

• 128 registriranih snovi v Sloveniji je v EU klasificiranih 18 registriranih kot zelo 
strupene (»very toxic«), 22 kot strupene (»toxic«), 63 kot škodljive (»harmful«) ter 11 
kot dražljive (»irritant«); 

• 26 registriranih snovi v Sloveniji je »cholinesterase inhibitors (ChE)«; 
• 11 snovi je prednostnih snovi oz. kandidirajo na to listo v okviru Evropske direktive za 

vodo; 
• 5 snovi je »PIC« pesticidov oz. »PIC« kandidatov. 

S priključitvijo Slovenije EU v letu 2004 in s prilagoditvijo EU direktivi 91/414 EC registracija 
poteče 31 sedaj registriranim aktivnim snovem v Sloveniji.  
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4   Uporaba pesticidov 

Podatki o uporabi pesticidov so na voljo na Slovaškem in Češkem, podrobni podatki o 
prodanih količinah pesticidov pa v Sloveniji in na Madžarskem. V Bolgariji državni center za 
varstvo rastlin zahteva podatke od združenj ter drugih kmetov. 

Podatki kažejo, da je uporaba pesticidov v državah CEE nižja v primerjavi z državami 
zahodne Evrope, vendar je verjetno vpliv na zdravje ljudi in naravno okolje večje. 
Neprimerna uporaba (»slaba praksa«) ter trgovanje z nedovoljenimi, pogosto neoznačenimi 
pesticidi ogrožajo kmete in njihovo naravno okolje. Podatki o ilegalni trgovini navadno niso 
na voljo. Prav tako tudi odsotnost podatkov o ostankih pesticidov v hrani, zemlji in vodi 
onemogoča primerno oceno.    

 
Bolgarija 
Slika 2 kaže, da znaša uporaba pesticidov v Bolgariji okrog 5 milijonov kilogramov 
(GFA/Avalon, 2003). Razlog za manjšo porabo fungicidov v letu 2000 so verjetno ugodni 
vremenski pogoji, vendar bi za podrobnejšo analizo potrebovali več podatkov.    
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Slika 2 Uporaba pesticidov v Bolgariji (v kg) 2000-2002 

 

Bolgarski državni center za varstvo rastlin zbira podatke po regijah. Naslednja tabela 
prikazuje uporabo pesticidov v 29 regijah Bolgarije med leti 2000 in 2002 po vrstah 
pesticidov (GFA/Avalon 2003).  
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Tabela 17 Uporaba pesticidov v 29 regijah Bolgarije med leti 2000 in 2002 po vrstah  
 pesticidov v kg 

 Herbicidi Insekticidi Fungicidi 
Regije 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Dobrich 486.000 495.000 489.000 79.000 89.000 85.000 129.000 135.000 133.000 

Bourgas 147.000 136.000 186.000 23.000 22.000 29.000 321.000 296.000 340.000 

Silistra 168.000 162.100 164.300 48.000 53.200 46.800 43.000 41.400 44.200 

Rousse 116.751 110.483 154.030 14.315 17.060 25.909 23.228 19.765 42.474 

Pleven 188.613 157.690 146.860 35.297 34.268 36.475 60.113 58.825 53.940 

Varna 165.500 157.200 142.500 6.400 5.900 5.150 187.500 167.300 154.200 

Shoumen 125.300 137.500 132.400 2.010 2.200 1.960 12.700 13.500 14.300 

Plovdiv 135.200 120.900 128.300 117.300 111.500 114.400 113.720 110.500 111.000 

Vratza 97.685 123.782 104.662 27.371 25.056 10.287 85.719 105.780 136.439 

Stara Zagora 139.200 112.400 104.200 19.800 17.900 15.300 67.500 65.800 61.500 

Veliko Tarnovo 56.820 52.600 96.100 5.300 6.000 17.970 29.300 32.000 26.500 

Razgrad 166.889 154.388 83.732 24.550 12.320 7.793 8.898 24.300 20.697 

Yambol 64.600 91.715 81.617 15.200 19.050 14.946 50.100 41.360 50.325 

Sliven 113.400 91.200 79.300 14.000 12.300 9.400 102.100 75.500 69.000 

Targovishte 74.650 63.000 70.824 2.840 2.260 4.215 36.440 39.650 38.422 

Pazardjik 70.000 56.700 61.000 82.000 60.500 58.200 120.000 896.000 496.000 

Haskovo 27.820 29.100 52.800 15.100 15.900 16.500 72.340 75.280 76.300 

Vidin 31.680 48.760 43.750 4.520 5.080 6.300 12.350 13.120 14.200 

Sofia-region 47.150 43.370 42.700 4.520 5.200 3.900 6.100 9.150 7.500 

Montana 68.700 56.224 38.600 7.100 6.365 6.200 45.779 65.150 37.500 

Lovetch 42.422 40.773 31.610 9.973 8.900 3.600 20.174 20.832 15.687 

Pernik 12.490 27.328 28.450 3.272 1.928 1.586 1.642 8.557 10.173 

Blagoevgrad 15.400 21.605 27.320 21.750 32.360 27.870 23.500 60.800 75.500 

Gabrovo 19.800 19.215 22.500 510 1.612 362 1.610 1.920 1.122 

Smolyan 3.000 3.500 7.600 11.310 10.043 12.945 13.400 24.810 34.400 

Kustendil 8.477 9.258 7.325 6.626 6.025 5.982 11.458 18.208 18.683 

Sofia-town 5.390 5.530 6.980 122 120 106 2.428 2.530 2.825 

Kardjali 200 287 930 9.067 18.230 9.030 8.442 8.930 10.237 
          

SKUPAJ  
v 1000 kg 

 
2.598 

 
2.528 

 
2.535 

 
610 

 
602 

 
577 

 
1.610 

 
2.432 

 
2.096 

Vir: GFA/Avalon, 2003 

 
 
Češka 
Na Češkem so kmetije, večje od 10 ha, dolžne poročati o porabi pesticidov. Le 27,4% 
kmetij je večjih od 10 ha, vendar obdelujejo 97,5% vseh kmetijskih površin.  

Letno poročilo državne fitosanitarne agencije vsebuje tudi podatke o velikosti zemljišč ter 
pridelkih napadenih s strani posameznih škodljivcev, prav tako pa tudi podatke o uporabi 
pesticidov glede na toksični razred. Letno poročilo pa ne vsebuje informacij o trendih skozi 
čas ali o količinah pesticidov uporabljenih za posamezen pridelek. 
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Trenutno objavljeni podatki se nanašajo na leto 2002. V tem letu so poročali o uporabi 
okrog 4,7 milijonov kg aktivnih snovi na Češkem. 

Podatki o prodaji pesticidov so na voljo pri Češki organizaciji za zaščito rastlin le za leto 
2001. V tem letu naj bi prodali 4,35 milijonov kg2. Podatki o porabi za isto leto so 4,39 ton. 
Razlika izhaja verjetno iz dejstva, da kmetje uporabljajo pesticide iz lastne zaloge ali pa vsa 
prodaja pesticidov ni bila sporočena Češki organizaciji za zaščito rastlin.  
 

Tabela 18 Celotna poraba pesticidov ter poraba na posamezen pridelek v letu 2002

pridelek porabljeni pesticidi (v kg) hektarji kg/ha
žitarice  1.802.406 1.623.600 1,11
krmne rastline 33.148 668.200 0,05
stročnice (zrna) 57.694 37.200 1,55
koruza 490.222 61.900 7,92
drugi pridelki 488.053 472.100 1,03
krompir 228.618 54.100 4,23
oljna repica 777.412 343.000 2,27
sladkorna pesa 294.172 77.700 3,79
skupaj pridelki 4.171.725 3.337.800 1,25
posebni pridelki porabljeni pesticidi (v kg) hektarji kg/ha
vinska trta 151.714 11.300 13,43
hmelj  163.709 6.100 26,84
sadovnjaki  141.766 30.600 4,63
zelenjava 51.441 26.000 1,98
skupaj posebni pridelki 508.630 74.000 6,87
pašniki in travniki porabljeni pesticidi (v kg) hektarji kg/ha
travniki n.p. 656.600 n.p.
pašniki n.p. 283.600 n.p.
skupaj pašniki in travniki n.p. 940.200 n.p.

skupaj 4.680.355 4.352.000 1,08
Vir: Državna fitosanitarna služba  
Opomba: n.p. = ni podatka 

 

V zadnjih letih je opazen nenehen porast v porabi pesticidov na Češkem. V letu 1993 so 
poročali o 3.500 tonah porabljenih pesticidov. Ta porast je posledica političnih sprememb, ki 
so v letu 1989 povzročile padec uporabe pesticidov, ki pa od takrat naprej narašča. 

Največja absolutna poraba pesticidov je značilna za pridelavo žitaric, največja poraba na 
enoto pa za pridelavo hmelja.  
 
Madžarska 
Madžarska je ena redkih držav, ki ohranja zbiranje podatkov o prodaji pesticidov pri 
prodajalcih.  Podatki o prodaji pesticidov se zbirajo dvakrat letno od prodajalcev na debelo 
ter lokalnih distributerjev. 

Oddati je potrebno podatke o prodanih količinah kakor tudi o vrednosti prodaje posameznih 
pesticidov. Ti podatki so javno dostopni v agregirani obliki. 
                                                 
2 Osebna komunikacija z g. Ivanom Dostalom, ECPA, Češka organizacija za varstvo rastlin 
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Podatki o porabi pesticidov so na voljo tudi po vrstah kmetij. Naslednja slika prikazuje 
podatke o porabi pesticidov v združenjih in korporacijah na Madžarskem med letom 1995 
ter 2002. Slika ne prikazuje jasnega trenda, analizo pa onemogoča tudi dejstvo, da se je v 
istem obdobju zmanjšalo število kmetijskih združenj in korporacij. 
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Slika 3 Poraba pesticidov kmetijskih združenj in korporacij na Madžarskem (1995-2002) v 
tonah 

 

Tabeli 19 in 20 prikazujeta podatke o površinah, na katerih se uporabljajo pesticidi, po 
vrstah zemljišč ter vrstah kmetij. Iz podatkov ni bilo razvidno, ali so upoštevane večkratne 
uporabe pesticidov ali ne. 

 

Tabela 19 Površine, na katerih se uporabljajo pesticidi na Madžarskem (leto 2000)  

Velikost zemljišč, kjer se uporabljajo pesticidi (v ha) Uporaba  
zemljišč  Herbicidi Insekticidi Fungicidi Drugi pesticidi 
njive 1.459.700 486.078 559.835 211.701 
sadovnjaki 9.856 14.240 14.678 5.389 
vinogradi 5.499 6.333 7.042 3.125 
ribogojnice 9 - - 10 
travniki 761 6 100 235 
drugo 4.414 4.952 226 462 
skupaj 1.480.239 511.609 581.881 220.922 

Vir: Okoljski statistični podatki Madžarske 2000, str. 162 
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Tabela 20 Površine, kjer se uporabljajo pesticidi po vrstah kmetij na Madžarskem 
 (leto 2000)  

Uporaba zemljišč Velikost zemljišč, kjer se uporabljajo pesticidi (ha) 

 Herbicidi Insekticidi Fungicidi Drugi  
pesticidi 

združenja 997.788 390.859 477.287 179.883
njive 977.766 366.377 456.807 170.801
sadovnjaki 9.736 13.390 13.693 5.707
vinogradi 4.812 5.961 6.260 2.657
travniki 1.142 37 - 202
ribogojnice 1 25 10 68
drugo 4.331 5.069 517 448
  
korporacije 504.656 164.250 207.714 88.805
njive 502.681 161.540 204.950 87.560
sadovnjaki 931 1.501 1.532 400
vinogradi 969 1.158 1.183 794
travniki 69 - - -
ribogojnice - - - -
drugo 6 51 49 51

 

Tabela 21 Površine, kjer se uporabljajo pesticidi po uporabi zemljišča in vrsti kmetij  

 

Celotna 
površina 
leta 2001 

(ha) 

Zemljišča združenj 
(kjer se uporabljajo 

pesticidi) leta 
2001 (ha) 

Zemljišča korporacij 
(kjer se uporabljajo 

pesticidi) leta 
2001 (ha) 

Skupna površina, 
kjer se uporabljajo 

pesticidi (ha) 

njive 4.516.000 1.971.751 956.731 2.928.482
sadovnjaki 97.400 42.526 4.364 46.890
vinogradi 83.500 19.690 4.104 23.794

 

Tabela 2 prikazuje površine, kjer se uporabljajo pesticidi, obdelovane s strani združenj in 
korporacij v letu 2001. Iz podatkov ni bilo razvidno, ali so upoštevane večkratne uporabe 
pesticidov ali ne (GFA/Avalon 2003). 

Poljska 

V letu 2002 so na Poljskem uvedli nov sistem spremljanja porabe pesticidov. Sistem temelji 
na primeru iz Velike Britanije in je veliko bolj podroben kot predhodni. Gre za štiriletno 
spremljanje 10 najpomembnejših pridelkov: krompir, žitarice, stročnice, sladkorna pesa, 
oljne rastline, tekstilne rastline, koruza, zelenjava, jagode in sadovnjaki.  

V letu 2002 so spremljali uporabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na krompirju, kar je dalo 
zanimive rezultate. Inšpektorji so zbrali okrog 7.500 vprašalnikov, kar je predstavljalo 
osnovo za analizo. Vsak kmet je namreč dolžan spremljati porabo ter hraniti zapiske. 
Povprečna poraba je znašala 3,5 kg/ha (aktivnih snovi). Raziskava je pokazala tudi, kako je 
Poljska razde-ljena pri porabi pesticidov. Zaslediti je bilo zelo visoko porabo pesticidov na 
zahodnem delu države (okrog 6 kg/ha) ter zelo nizko porabo na vzhodu države (1,5 kg/ha). 

Predhodno zbrani podatki kažejo na veliko nižjo porabo pesticidov: 0,5 do 0,6 kilogramov 
aktivnih snovi na hektar. Problem pri primerjavi teh podatkov s podatki pridobljenimi v letu 
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2002 je v tem, da se nov sistem razlikuje od starega, ki je temeljil predvsem na podatkih o 
prodaji pesticidov in ne o njihovi dejanski porabi, saj vodenje evidenc za kmete ni bilo 
obvezno. To pomeni, da je bilo spremljanje manj natančno kot sedaj. 

Zaradi uporabe novega sistema spremljanja bo na voljo natančen pregled uporabe 
pesticidov po izteku štiriletnega spremljanja konec leta 2006.   

Povprečna poraba pesticidov na hektar na Poljskem v zadnjih desetih letih (po podatkih 
centralnega statističnega urada) je predstavljena na sliki 4. 
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Slika 4  Poraba pesticidov na hektar na Poljskem v obdobju med 1991 in 2001  
 

Najbolj pomemben pridelek na Poljskem so žitarice, kar pomeni, da bi uporaba pesticidov 
za te pridelke igrala najpomembnejšo vlogo. Predvidimo lahko, kako se bo spremljala 
poraba pesticidov v letu 2004 in tako lahko dobimo celostno sliko. Monitoring krompirja v 
letu 2003 je pokazal, da so najpomembnejši fungicidi s 86% deležem vseh uporabljenih 
aktivnih snovi. 

Slovaška 

Podobno kot češki kmetje, so tudi kmetje na Slovaškem s posestvom večjim od 10 ha 
dolžni poročati o uporabi pesticidov.  

Podatki o celotni porabi so prikazani na naslednji sliki. Slika 5 kaže, da je bila poraba med 
leti 1997 in 2001 okrog 3.500 ton aktivnih snovi na leto, le v letu 1999 je bila uporaba pod 
3.000 tonami. Podatki za leto 2000 niso bili na voljo.    
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Slika 5  Poraba pesticidov na Slovaškem v obdobju med 1991 in 2001 (v tonah) 
 

Poraba pesticidov na hektar je prikazana na sliki 6. V letu 1996, 1997, 1998 in 2001 je bilo 
v povprečju uporabljenih 1,5 kg/ha, le v letu 1999 je bila poraba nižja. Podatki za leto 2000 
niso bili na voljo (GFA/Avalon 2003). 
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Slika 6  Poraba pesticidov na hektar na Slovaškem v obdobju med 1991 in 2001 (v kg/ha) 

Slovenija 

Podatki o prodaji pesticidov v Sloveniji so bili pridobljeni od Statističnega urada Republike 
Slovenije. Statističnemu uradu te podatke posreduje Uprava Republike Slovenije za varstvo 
rastlin in semenarstvo. Podatki od leta 2000 do leta 2002 so izraženi v količinah aktivnih 
snovi v sredstvih za varstvo rastlin. V objavljenih podatkih so upoštevane količine sredstev 
za var-stvo rastlin, ki so bile na voljo kmetijskim pridelovalcem, in tudi vse tiste, ki so bile na 
razpolago uporabnikom izven kmetijstva (vzdrževanje železniških in cestnih koridorjev, 
športnih in komunalnih površin, za zaščito živil v skladiščih, poraba za pridelavo izven 
kmetijskih gospodarstev), in sicer vse razpoložljive količine (količine, ki so bile v prometu); 
ni pa nujno, da so bile te dejansko tudi porabljene (Statistični urad RS, 2003). 
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Slika 7  Pesticidi-prodaja na debelo na slovenskem tržišču (kg aktivnih snovi) 1997 - 2002 

 

5 Monitoring (spremljanje) ostankov pesticidov  

Medtem ko so podatki o prodaji in uporabi pesticidov na voljo v vseh petih izbranih državah, 
je dobre podatke o spremljanju ostankov pesticidov težko dobiti. Kemične analize in 
potrebna oprema so dragi, zato večina držav še ni investirala v spremljanje in kontrolo 
ostankov pesticidov. V hrani in vodi se večinoma testira le majhno število pesticidov, 
podatki pa večinoma niso dostopni javnosti. Po zahtevah EU zakonodaje morajo države 
redno spremljati ostanek pesticidov v hrani. Nove članice EU ter države kandidatke za 
članstvo zaostajajo pri implementaciji teh zahtev, zato so potrebna večja finančna sredstva 
za podporo temu sektorju. Iz tega razloga podatki za Bolgarijo niso bili na voljo in zato niso 
predstavljeni.    

Češka  

Češka inšpekcija za kmetijstvo in hrano (CAFIA), ki deluje v sklopu Ministrstva za 
kmetijstvo, je tista inštitucija, ki je na Češkem odgovorna za spremljanje ostankov 
pesticidov v hrani. 

Osnovna direktiva je zakon o živilih (št. 110/1997) in njegova izvršna navodila. Kontrola 
zgornjih dovoljenih mej substanc je predpisana v navodilu št. 53/2002 ter v navodilu o 
vsebnosti aromatskih snovi št. 52/2002, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje. Določene 
vrste pesticidov se trajno spremljajo (primeri so v tabeli) poleg tistih, ki se spremljajo le 
občasno. Kontrola rastlinskih proizvodov se izvaja naključno in premišljeno. Živalski 
proizvodi so pod nadzorom državne veterinarske uprave v skladu z zakonom o veterinarski 
oskrbi (št. 166/1999). 

Glavnina zakonodaje na Češkem je že prilagojena direktivam EU. Zakonodaja je 
popolnoma sprejeta, direktive pa so prenesene iz pravnega reda EU. 

Ustanovljena je bila Služba za odnose z javnostmi CAFIA-e, ki zagotavlja informacije v 
skladu z zakonom št. 106/1999. Problemi, ki se tičejo posameznih področij, so objavljeni v 
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medijih, letna poročila o aktivnostih pa so javno dostopna tudi na domači strani 
http://www.czpi.cz. 

Inšpektorji CAFIA-e so v letu 2001 izvedli 22.122 inšpekcijskih pregledov. 12.219 pregledov 
je bilo opravljenih v prodaji na drobno, 8.080 v proizvodnji, 1.704 v skladiščenju ter 119 na 
drugih mestih. CAFIA redno spremlja več kot 100 aktivnih snovi in presnoviteljev, ki jih 
najdemo v fungicidih in insekticidih, tako iz skupin organokloridov kot organofosfatov in tudi 
drugih skupin. Ostanki pesticidov se spremljajo v naslednjih živilih: krompir, jabolka, zelje, 
moka, kruh, riž, otroška hrana in citrusi. Pesticidi, ki temeljijo na bromidu (metil bromid) in 
se uporabljajo med skladiščenjem se spremljajo pri čaju, začimbah, kakavu v prahu, suhem 
sadju in oreščkih. 

7 pozitivnih rezultatov ostankov pesticidov so našli leta 2001 v citrusih. Aktivni fenil-fenol (o-
fenilfenol) so našli v štirih primerih; brom-propilat, klor-pirit in metil-dation so analizirali v 
enem vzorcu. 

Največ ostankov pesticidov leta 2001 so našli v jabolkih (tabela 22). Uvožena jabolka iz 
Španije in Argentine pa so celo presegale meje dovoljenih ostankov pesticidov (MRL).    

 
Tabela 22 Ostanki pesticidov v jabolkih (mg/kg-1) leta 2001 – Češka 

 Št. vseh 
vzorcev 

Vzorci z 
ostanki 

pesticidov 
do MRL 

Delež    
vzorcev s 

pesticidi do 
MRL (%) 

Vzorci z    
ostanki     

pesticidov 
nad MRL 

Delež vzorcev 
s pesticidi 

nad MRL (%) 

azinphos-methyl 11 2 18,18 2 18,18 
bifenthrin 4 1 25 1 25 
brompropylate 11 1 9,09 0 0 
captan 11 2 18,18 0 0 
diazinon 11 1 9,09 0 0 
dithiokarbamáty (jako CS2) 11 2 18,18 0 0 
phosalon 11 1 9,09 0 0 
procymidon 11 1 9,09 1 9,09 

Vir: CAFIA – statistika 2001 

Dithiocarbamates so odkrili v jabolkih, krompirju in še posebej v zelju. Pesticid je bil odkrit v 
devetih izmed dvanajstih vzorcev zelja, kar pomeni v 75% primerih.  

Madžarska 

Tabela 23 prikazuje odkrite ostanke pesticidov v hrani.  
 

Tabela 23 Ostanki pesticidov v hrani na Madžarskem leta 2000 (%)  

 Domača hrana          
(2.171 vzorcev) 

Uvožena hrana 
(1.424 vzorcev) 

Št. vzorcev brez merljivih ostankov   60   54 
Št. vzorcev z ostanki pesticidov pod MRL   35   45 
Št. vzorcev z ostanki pesticidov nad MRL     1     1 
Št. vzorcev z ostanki nedovoljenih pesticidov     4     - 
Skupaj 100 100 

 



Kmetijstvo in uporaba pesticidov – Dejstva in podatki 
 

.......................................... 
Pesticide Action Network Germany  31 

V 60% vzorcev domače hrane ni bilo merljivih ostankov pesticidov, v 35% pa so bili pod 
dovoljeno mejo. Le v 1% vzorcev so bili ostanki pesticidov nad dovoljeno mejo. V 4% so bili 
najdeni ostanki nedovoljenih pesticidov. Tako v celoti okrog 40% vzorec vsebuje ostanke 
pesticidov, kar je približno enako kot v državah EU-15 (EC,2003). 

Število vzorcev z ostanki pesticidov je bilo višje med uvoženo hrano kot domačo. V uvoženi 
hrani je opazno več ostankov POPs kot v doma pridelani hrani. Ker večino uvožene hrane 
pojedo ljudje, ki živijo v Budimpešti so tudi bolj obremenjeni z ostanki pesticidov kot ljudje, 
ki živijo drugod po državi (na podeželju).   

 

Ostanki pesticidov v pitni vodi  

Ostanki pesticidov v površinskih in podzemnih vodah se na Madžarskem redno spremljajo 
od leta 1976. Ostanki pesticidov se spremljajo v okviru državnega okoljsko-zdravstvenega 
programa. Leta 2000 so izbrali 64 kontrolnih točk vzdolž rek, manjših zalivov in kanalov na 
glavnih kmetijskih območjih.  

 

Tabela 24 Ostanki pesticidov v pitni vodi na Madžarskem leta 2000  

Ime aktivne snovi  Število vzorcev s 
pesticidi  

Št. vzorcev s pesticidi 
nad mejami         

standardov EU  

Najvišja izmerjena 
vsebnost  
pesticidov 

Diazion 14 2 0,33 
Forat 4 0 0,01 
Antrazin 5 3 5,70 
Prometrin 1 1 3,22 
Terbutrin 1 0 0,05 
2.4-D 4 1 0,27 
Diklorprop 3 0 0,07 
MCPA 5 1 0,68 

 

Osnovno skupino 21 pesticidov so preverili na 62 vzorcih. Osem pesticidov so našli v vodi, 
v osmih primerih pa je vsebnost presegala EU standarde. 

Inštitut za zaščito rastlin je izvedel kontrolo pitne vode v 12 okrožjih od 6 dobaviteljev. 
Skupno so v treh letih (2000-2002) vzeli 346 vzorcev na 90 mestih ter v njih iskali 14 snovi. 
Rezultati raziskave so pokazali, da so v več kot 90% vzorcih našli ostanke pesticidov. 
Atrazin so zasledili v 44%, diazinion v 65%, acetochlor v 31%, prometryn v 18% ter 
terbutryn v 3% vzorcev. Prav tako so preizkušali prisotnost trifluralina, carbofurana, 
metribuzina, phorata in fenoxycarba, a jih v vzorcih niso našli.  

Slovaška 

Kontrola pesticidov ter ostankov pesticidov je na Slovaškem precej komplicirana. Vsaj 10 
državnih institucij pod 3 ministrstvi (za kmetijstvo, za okolje in za zdravje) ter regionalne 
izpostave so odgovorne za kontrolo pesticidov ter spremljanje ostankov pesticidov. 
Pristojnosti se razlikujejo glede na opazovani medij: zrak, voda, tla, hrana/krma, živa bitja 
(rastline/živali) in ljudje.  
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Za spremljanje ostankov pesticidov v hrani je odgovorna ustanova Inštitut za raziskavo 
hrane (Výskumný ústav potravinársky).  

Obstajata dva glavna vira informacij o ostankih pesticidov v hrani: 1. redni monitoringi, ki 
temeljijo na reprezentativni »nakupni košarici«, ter 2. uradni nadzor nad domačo in uvoženo 
hrano in krmo. 

Julija 2003 je slovaški minister za kmetijstvo predstavil podatke o spremljanju ostankov 
pesticidov v hrani. Analiziranih je bilo 3.853 vzorcev: 73% živalskih proizvodov, in le 15,5% 
rastlinskih proizvodov, 6,8% zelenjave in 0,2% sadja. Rezultati so pokazali, da ostanki 
pesticidov niso presegali dovoljenih mej. Vendar takšni rezultati niso reprezentativni. Delež 
zelenjave je izredno nizek, poleg tega pa so testirali vsebnost le 39 pesticidov. 

Glavni razlog za nezadostne monitoringe je pomanjkanje finančnih sredstev. Kljub temu je 
Slovaška odgovorna za zagotavljanje varne hrane in delujoč princip onesnaževalec plača 
(»polluter pays principle«) ter mora v ta namen zgraditi primeren sistem spremljanja. 

V letu 2003 je uradna kontrola hrane in krmil odkrila 54 različnih vrst pesticidov v 13.165 
domačih vzorcih. 62 različnih pesticidov so odkrili v 7.734 vzorcih uvožene hrane. V 16-ih 
primerih je vsebnost ostankov pesticidov prekoračila maksimalno dovoljeno mejo.     

 

Tabela 25 Ostanki pesticidov izmerjenih v živilih na Slovaškem v letu 2003 

 
Pesticidi 

2003 
Število 
vzorcev 

nad  
zaznano 

mejo 

% nad 
zaznano 

mejo 
nad 
MRL 

% nad 
MRL  

nad MRL v 
2003 

    

domači proizvodi  

Bromadiolon 1 0 0 1 100 mesni izdelki 
Cypermethrin 400 3 0,8 1 0,3 žitarice in olja  
Fenvalerate 304 0 0 2 0,7 druga hrana 
Chlordane 401 6 1,5 7 1,7 sadje in izdelki iz sadja 
vsi vzorci  13.165 761 5,8 11 0,08  
      
nad MRL v 
2003     uvoženi proizvodi  

Beta HCH 549 4 0,7 1 0,2 mleko in mlečni izdelki 
Cypermethrin 158 2 1,3 1 0,6 druga hrana 
Endosulfan 146 2 1,4 1 0,7 druga hrana 
Orto-
fenylfenol 38 8 21,1 1 2,6 sadje in izdelki iz sadja 

Procymidone 162 4 2,5 1 0,6 druga hrana 
vsi vzorci 7.734 311 4,0 5 1,6 

 
Ostanke pesticidov v vodi redno spremlja Slovaški hidrometeorološki inštitut (SHMU), 
oddelek za kvaliteto podzemnih voda in oddelek za kvaliteto površinskih voda. 

Ostanki pesticidov v podzemni vodi se spremljajo od leta 1982 dvakrat letno, od leta 1997 
pa le enkrat letno (zaradi pomanjkanja finančnih sredstev). Od leta 1997 naprej so bile 
analize merile prisotnost le 9 pesticidov. 
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Tabela 26 Ostanki pesticidov v slovaških vodah3 
 2000 2001 2003 
 PV NL PV NL PV NL 

površinske vode 42 0 25 0 26 0 
podzemne vode 1.119 1 672 11 935 0 
pitna voda 331 0 578 1 994 4 
Skupaj 1.492 1 1.275 12 1.955 4 
PV-število vzorcev; NL-število vzorcev z vsebnostjo pesticidov nad MRL 

 

Prisotnost ostankov pesticidov v pitni vodi se je zmanjšala po letu 1992. Vendar v zadnjih 
štirih letih 12 vzorcev podzemnih voda ter 5 vzorcev pitne vode kaže prisotnost pesticidov 
nad dovoljenimi mejami (MRL). 

Površinske vode so kontrolirane celo pogosteje znotraj državnega monitoringa kvalitete 
voda na Slovaškem ter tudi v okviru kontrole kvalitete voda (»Controls of water quality«). 
Kontrola se izvaja naključno s strani SHMU ali usmerjeno v primeru, da obstaja sum 
onesnaženja in jo odredi Slovaški okoljski inšpektorat (SIZP).  

Prav tako se izvaja redni monitoring. Leta 2003 so izbrali okrog 60 vzorčnih mest, ki so jih 
zbrali glede na kmetijske aktivnosti v regiji. Vzorce so vzeli 2 do 6 krat na leto, na vsakem 
mestu pa so preverjali morebitno prisotnost 6 do 28 različnih pesticidov. Metodologija 
meritev je v skladu s slovaškim standardom STN 757221. Vsebnost atrazina in simazina je 
bila kontrolirana v vseh štirih bazenih v državi. Vsa metodologija, standardi in monitoring 
kvalitete voda so popolnoma usklajeni z zakonodajo EU po prvem juliju 2004, saj je nov 
vodni zakon potrjen s strani slovaškega parlamenta stopil v veljavo 15. maja 2004. 

Letna poročila s povzetki vseh parametrov kakovosti voda je možno dobiti pri vseh okrožnih 
in regionalnih upravah, kakor tudi v večini knjižnic. Na domači strani SHMU je možno najti 
določene podatke iz zadnjih dveh poročil. 

Ocena vpliva različnih/novih pesticidov na kvaliteto vode in ekosistem je v pristojnosti 
vodnega raziskovalnega inštituta.      

Slovenija 

Izvajalca monitoringa pesticidov s področja pristojnosti Ministrstva za zdravje sta Inštitut za 
varovanje zdravja RS in Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, s področja pristojnosti Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa Kmetijski inštitut Slovenije in Veterinarska 
uprava RS (MZ 2002). 

V okviru strokovnih nalog v kmetijstvu na Kmetijskem inštitutu Slovenije že od leta 1987 
spremljajo onesnaženost kmetijskih pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. 
Vzorčenje v letu 2001 je potekalo v vseh mestih Slovenije z več kot 10.000 prebivalci. 
Vzorčenje živil je potekalo naključno in je bilo izvedeno s strani Zdravstvenega inšpektorata 
RS (MZ 2002). 

                                                 
3 V letu 2002 niso odkrili prisotnosti pesticidov9 
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Vzorčenje kmetijskih pridelkov je potekalo na območju Celja, Kopra, Nove Gorice, Novega 
Mesta, Murske Sobote, Maribora in Ljubljane. Vzorčenje so opravili kmetijski inšpektorji v 
sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo in delavci Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je 
pooblaščen izvajalec monitoringa. Vzorčilo se je ob spravilu kmetijskih proizvodov, po 
poteku karence za uporabljene pesticide (MZ 2002). 

Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto spremlja vsebnost ostankov fitofarmacevtskih 
sredstev v vzorcih krompirja, solate in jabolk (MZ 2002). Izbor ostalih kmetijskih proizvodov 
pa je letno usklajen s smernicami EU.  

Ostanke 45 različnih spojin določajo v laboratoriju s tremi različnimi metodami (MZ 2002):  

• z multirezidualno metodo za določitev 43 spojin (organskih kloriranih in organskih 
fosfornih spojin ter piretroidov),  

• z metodo za določitev skupine ditiokarbamatov (maneba, mankozeba, metirama, 
propineba in zineba, vsota izražena kot ogljikov disulfid) in  

• z metodo za določitev tiabendazola ter benomila in karbendazima, kjer je vsota 
izražena kot karbendazim. 

 

Rezultati monitoringa ostanka pesticidov v letu 2001 so sledeči (MZ 2002):  

Preiskanih je bilo 168 vzorcev živil, odvzetih v prometu (mleko, krompir, solata, paradižnik, 
pšenica, jabolka, jagode) in 151 vzorcev kmetijskih proizvodov (krompir, solata, paradižnik, 
pšenica, ječmen, jabolka, jagode) odvzetih pri pridelovalcih. Skupno je bilo opravljenih 
6.027 analiz različnih pesticidov v vzorčenih živilih in 6.795 analiz različnih pesticidov v 
vzorčenih kmetijskih proizvodih. 

Rezultati analiz so pokazali, da v 58,9% vzorcih živil in 72,8% vzorcih kmetijskih proizvodov 
ni bilo prisotnih ostankov pesticidov s seznama monitoringa. Prisotnost ostankov pesticidov 
v dopustnih mejah je bila ugotovljena v 69 vzorcih živil v prometu (41,1%) in 33 vzorcih 
kmetijskih proizvodov (21,9%). Predpisana najvišja dovoljena količina ostankov pesticidov 
(MRL) je bila presežena v enem vzorcu živil (kruh) in v osmih vzorcih kmetijskih pridelkov 
(solata in krompir). 

Rezultati monitoringa so primerljivi z rezultati monitoringa, ki se izvaja v državah članicah 
EU. Vseh 15 držav članic in držav članic EFTA, ki so podpisale EEA dogovor, vzorči živila 
na ostanke pesticidov. V letu 2001 je bilo skupno odvzetih in analiziranih 46.000 vzorcev na 
145 različnih pesticidov. 93% analiziranih vzorcev je bilo svežega (zmrznjenega) sadja, 
zelenjave in žitaric, okoli 7% pa je bilo predelanih proizvodov. V 37% vzorcih sadja, 
zelenjave, žitaric in predelanih proizvodov je bila vsebnost ostankov pesticidov pod MRL 
(nacionalno ali EC-MRL).  V 3,6% vseh vzorcev je bil ostanek pesticidov nad MRL.  60% 
vzorcev ni vsebovalo ostankov pesticidov. Če analiziramo samo sveže proizvode, odstotek 
ostankov pesticidov nad MRL naraste na 3,9%, odstotek vzorcev brez ostankov pesticidov 
pa je 59% (EC, 2002). 
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Slika 8   Rezultati monitoringa ostankov pesticidov v vzorcih živil v letu 2001  

                   Vir: MZ (2002). 
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Slika 9   Rezultati monitoringa ostankov pesticidov v vzorcih kmetijskih pridelkov v letu 2001  

                   Vir: MZ (2002). 

 

Monitoring ostankov pesticidov v pitni vodi in virih pitne vode se dopolnjuje z monitoringom 
kakovosti podtalnice, kakovosti izvirov in kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji. Zadnji 
trije so v pristojnosti Ministrstva za okolje, prostor in energijo (Agencija RS za okolje - 
ARSO). Pri izvajanju monitoringa sodelujejo še Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 
Zavod za zdravstveno varstvo Novo Mesto, Inštitut za varovanje zdravja RS in Inštitut za 
biologijo.  

Monitoring kakovosti voda obsega naslednje skupine: 

• monitoring kakovosti podtalnic, 

• monitoring kakovosti izvirov, 

• monitoring kakovosti površinskih voda, 

• monitoring kakovosti jezer, 

• monitoring kakovosti morja. 
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Vzorci podzemne vode so bili odvzeti v letu 2003 dvakrat pred aplikacijo FFS. Vzorčilo se je 
iz vodnjakov približno 1 meter pod gladino podzemne vode. Vzorci so bili analizirani na na-
slednje parametre: metolaklor, simazin, propazin, prometrin, bromacil, atrazin (ter 
razgradna produkta desetilatrazin in desizopropilatrazin), acetoklor, diklobenil (ter razgradni 
produkt 2,6 diklorobenzamid), alaklor, cianazin, metalaksil, sebutilazin, terbutilazin in 
terbutin (MOPE 2003). 

Čezmerna obremenjenost vode z atrazinom in desetil-atrazinom je bila ugotovljena na vseh 
štirih merilnih mestih na Dravskem polju, na Ptujskem polju (Dornava, eden od dveh 
vzorcev v Sobetincih), v Spodnji Savinjski dolini (Levec) in v dolini Bolske (Orla vas). Na 
Prekmurskem, Murskem, Sorškem in Kranjskem polju so bile vsebnosti atrazina in desetil-
atrazina pod mejnimi vrednostmi (MOPE 2003).  
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6  Zakonodaja, ki ureja področje pesticidov 

S pristopom k EU so nove države članice obvezane, da uskladijo svoj pravni red s pravnim 
redom EU. Zaradi tega se razvija zakonodaja v novih državah članicah na novo. V mnogih 
primerih je zakonodaja bolj napredna kot v obstoječih članicah EU. Mnoge države CEE na 
primer obvezujejo kmete, da vodijo evidence o uporabi pesticidov (Poljska, Češka, 
Slovaška, Slovenija) ali celo, da poročajo o tem (Češka).   

Kljub temu pa je implementacija in kontrola nad izvajanjem zakonodaje šibka v večini držav. 
Kmetje običajno ne poznajo zakonskih obvez, državne inštitucije pa niso zmožne 
razdeljevati informacij in nadzorovati skladnost dejanj z zakoni.  

V popisu pesticidov, ki so ga izvedli združeni narodi (NUDP/GEF) v okviru Podonavskega 
regionalnega projekta (»Danube Regional Project«), je predstavljena uporaba pesticidov v 
11 Vzhodnoevropskih Podonavskih državah4, poleg tega pa so našli nekaj slabih primerov 
pra-kse ravnanja s pesticidi (GFA Terra/Avalon, 2003). Na delavnici, ki ga je pripravila 
organizacija PAN Germany in se je zgodila marca 2004, so predstavniki nevladnih 
organizacij iz držav CEE potrdili, da večina kmetov ne izpolnjuje zahtev zakonodaje.  

Naslednji seznam je bil pripravljen za nevladne organizacije z namenom, da lahko poiščejo 
relevantno zakonodajo v posameznih državah. 

 
Bolgarija 
Zakon o zaščiti rastlin (Državni list št. 91, 10.10.1997, dopolnjen z dne 15.10 1999 ter 
9.11.2001 (Državni list št. 90, 1999 in 96, 2001). 

Uredba št. 1 Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo (MKG) z dne 27.5.1998 o 
fitosanitarnem nadzoru (Državni list št. 82, 17.7.1998), dopolnjen z dne 19.10.1999 (91, 
1999) ter 22.1.2002 (Državni list št. 8, 2002). 

Uredba št. 11 MKG z dne 10.4.2001 o rjavi gnilobi na krompirju, ki jo povzroča Ralstonia 
Slanacearum (Državni list št. 40, 20.4.2001), dopolnjen z dne 22.1.2002 (Državni list št. 8, 
2002). 

Uredba št. 9 MKG z dne 2.7.2001 o rjavi gnilobi na krompirju, ki jo povzroča Clavibacter 
Michiganensis, ssp.sepedonicus (Državni list št. 62, 13.7.2001), dopolnjen z dne 22.1.2002 
(Državni list št. 8, 2002). 

Uredba št. 20 MKG z dne 2.7.2001 o rjavi gnilobi na krompirju, ki jo povzroča synchytrium 
endobioticum (schilb.) (Državni list št. 65, 24.7.2001), dopolnjen z dne 22.1.2002 (Državni 
list št. 8, 2002). 

Uredba št. 38 MKG z dne 8.11.2001 o boju zoper rožnatega zavijalca listov (»carnation 
leaf-rollers« (Državni list št. 98, 16.11.2001), dopolnjen z dne 22.1.2002 (Državni list št. 8, 
2002).  

                                                 
4 Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna Gora, 
Bolgarija, Romunija, Moldavija, Ukrajina  
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Uredba št. 39 MKG z dne 8.11.2001 o boju zoper jeguljastega črva, ki povzroča mehurje na 
krompirju (»potato cyst eelworms«) (Državni list št. 99, 20.11.2001), dopolnjen z dne 
22.1.2002 (Državni list št. 8, 2002). 

Uredba MKG o avtorizaciji fitofarmacevtskih sredstev, ki ga je sprejel ministrski svet z 
odlokom št. 213 dne 16.9.2002. (Državni list št. 93, 1.10.2002), veljaven od 1.1.2004. 

Uredba št. 37 MKG z dne 26.9.2002 o biološkem testiranju učinkovitosti fitofarmacevtskih 
sredstev in ostankov pesticidov ter uradnem priznanju individualnih in zakonskih organov 
(Državni list št. 95, 10.10.2002). 

Uredba MKG o pogojih in načinih označevanja fitofarmacevtskih sredstev. Velja od 
1.1.2004 (Državni list št. 54, 13.6.2003). 

Uredba MKG za avtorizacijo fitofarmacevtskih sredstev na trgu. Velja od 1.1.2004 (Državni 
list št. 93, 1.10.2002), dopolnjen v Državnem listu z dne 31.12.2003, kar stopi v veljavo s 
1.1.2005. 

 

Češka 
 

Tabela 27 EU zakonodaja o fitofarmacevtskih sredstvih ter primerljiva zakonodaja na Češkem 

EU zakonodaja o fitofarmacevtskih sredstvih Nacionalna veljavna zakonodaja  

91/414/EEC (dajanje pesticidov na trg) Zakon 147/1996 (uskladitev 36/2002); 
Odlok 91/2002 

99/45/EC (klasifikacija embalaže in označb nevarnih 
pripravkov) Zakon 157/1998 (z dopolnitvami) 

79/117/EEC (prepoved prodaje in uporabe pesticidov, ki 
vsebujejo določene aktivne snovi) 

Zakon 147/1996 (uskladitev 36/2002); 
Odlok 91/2002 

76/769/EEC (omejitve za nekatere nevarne aktivne snovi in 
pripravke) Zakon 157/1998 (z dopolnitvami) 

67/548/EEC (o klasifikaciji, pakiranju in označevanju 
nevarnih snovi) Zakon 157/1998 (z dopolnitvami) 

Kmetje, ki uporabljajo fitofarmacevtska sredstva (za potrebe podjetja) morajo zadostiti 
naslednjim zahtevam:  

• voditi evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Zakon, 147/1996 – člen 29; 
Odlok, 91/2000 – člen 15); 

• naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev morajo biti registrirane (vodene v 
centralnem registru) in testirane najmanj enkrat na dve leti (Zakon, 147/1996 – člen 
35, 36, 37; Odlok, 91/2000 – člen 21 / 29); 

• opravljeno strokovno usposabljanje o uporabi fitofarmacevtskih sredstev.  

Navodila v okviru »SPA«, »IPM« in »GPPP« so združena in objavljena v »Navodila za 
zaščito rastlin« in v »Metode napovedovanja in opozoril«. »SPA« pripravlja napovedi 
pojava nekaterih škodljivcev in bolezni.  

Želeno zmanjšanje porabe kemikalij v kmetijstvu je bilo opredeljeno ter podprto v 
podpornem programu Ministrstva za kmetijstvo »Biološka kontrola škodljivcev kot 
nadomestilo za kemijski nadzor« (št. 3a).  
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Madžarska 

Zakon št. 35 iz leta 2000: Zakon o zaščiti rastlin.  

Zakon LV 1994 o obdelovalni zemlji, Madžarski uradni list št. 69, strani 2533-2596. 

Madžarski uradni list. 1995a. Zakon LIII 1995 o splošnih pravilih o zaščiti okolja, Madžarski 
uradni list št. 52, strani 2780-2799. 

Zakon LVI 1995 o dajatvah od izdelkov za zaščito okolja in dajatvah za specifične 
proizvode, Madžarski uradni list št. 53, strani 2828-2833. 

Zakon LVII 1995 o upravljanju z vodami, Madžarski uradni list št. 53, strani 2833-2846. 

Zakon LIII 1996 o zaščiti narave, Madžarski uradni list št. 53, strani 3305-3325. 

Resolucija nacionalne skupščine 83/1997 (26.9.) o Nacionalnem programu varstva okolja, 
Madžarski uradni list št. 82, strani 5816-5846. 

Vladni odlok 123/1997 (18.7.) o zaščiti trenutnih vodnih zajetij, potencialnih vodnih zajetjih 
ter infrastrukture, ki služi zagotavljanju pitne vode, Madžarski uradni list št. 65, strani 4738-
4755. 

Poljska 

Zakon z dne 12.7.1995 o zaščiti kmetijskih pridelkov, dopolnjen z dne 16.2.2001 (Pravni list 
št. 22, 248). 

Odlok Ministrstva za kmetijstvo in hrano (MKH) z dne 10.1.1991 (Pravni list št. 14, 64) o 
varnosti in higieni pri nanosu in shranjevanju pesticidov ter mineralnih in umetnih gnojil v 
kmetij-stvu. 

Odlok MKH z dne 12.3.1996 o podrobnih navodilih za avtorizacijo proizvodov za zaščito 
rastlin, ki se dajejo na trg, dopolnjeno z Odlokom z dne 5.3.2002 (Pravni list št. 24, 250). 

Odlok Ministrstva za zdravje z dne 15.4.1997 o maksimalnih količinah ostankov pesticidov, 
ki se uporabljajo pri zaščiti, prevozu in shranjevanju hrane in rastlin (Pravni list št. 43, 273). 
Dopolnila k temu odloku so v zaključni fazi zakonodajnega postopka.  

Odlok Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja (MKRP) z dne 11.2.1999 o podrobnih 
principih pregleda naprav za uporabo izdelkov za zaščito rastlin (Pravni list št. 20, 175), 
dopolnjen z Odlokom z dne 15.3.2001 (Pravni list št. 30, 349). 

Odlok MKH z dne 20.9.2001 o podrobni vsebini usposabljanja (Pravni list št. 114, 1222). 

Odlok MKRP z dne 4.10.2001 o tehničnih zahtevah škropilnic (Pravni list št. 121, 1303). 

Odlok MKRP z dne 15.11.2001 o pregledih škropilnic (Pravni list št. 137, 1544). 

Poljski standard z dne 19.4.1999. PN-C-04657 Fitofarmacevtska sredstva. Pakiranje, 
shranjevanje in transport.  

Priročnik o zaščiti rastlin. Načela varne in učinkovite uporabe fitofarmacevstkih sredstev. 
Urednik: Inštitut za zaščito rastlin, Poznan, 1994. 

Slovaška 

Odlok Ministrstva za kmetijstvo št. 23322/3/2001-100 z dne 21.1.2001 je določil osnove za 
fitofarmacevtska sredstva.  
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Odlok obravnava naslednje:  
• vodenje evidenc o metodah ter kolčinah porabe proizvodov za zaščito rastlin 

(kasneje proizvodi) ter metodah nanosa; 
• testiranje in ocenjevanje aktivnih snovi in proizvodov, njihovo avtorizacijo, vključno s 

seznamom dovoljenih in prepovedanih aktivnih snovi (v aneksu 1 in 2 omenjenega 
odloka); 

• prevzemanje rezultatov testiranja biološke učinkovitosti proizvodov; 
• uporaba, pakiranje, shranjevanje in uvoz proizvodov, vključno z označbami v 

maloprodaji; 
• nadzor nad aktivnimi snovmi ter skladnostjo z avtoriziranimi proizvodi; 
• zahtevano usposobljenost ter registracijo fizičnih in pravnih oseb v skladu z 

zahtevami dajanja proizvodov na trg ter izdajanjem certifikatov za ustrezno 
usposobljenost.  

 
Slovenija 
Najpomembnejši zakon s področja FFS je Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS 
11/01), dopolnjen v letu 2003 (Ur. l. RS 110/03). Zakon povzema evropsko zakonodajo s 
tega področja in uvaja registracijo, promet, uporabo in nadzor nad FFS podobno, kot je to 
urejeno v državah EU (MKGP 2002). Zakon ureja promet in nadzor nad FFS, postopek 
registracije, uporabo FFS, vodenje registra FFS, sporočanje podatkov in vodenje evidenc v 
zvezi s FFS ter tehnične zahteve za naprave za nanašanje FFS. Prav tako daje pooblastila 
in odgovornosti nekaterim institucijam, kmetom in prodajalcem FFS. Vključuje seznam 
pravilnikov in odlokov, ki so v veljavi na področju FFS.  

Proizvodnjo FFS, promet za potrebe proizvodnje FFS, dobro laboratorijsko prakso, nadzor 
in razvrščanje, pakiranje in označevanje FFS urejajo predpisi o kemikalijah.  

Odpadke FFS in njihovo odpadno embalažo ter stanje imisij FFS v okolju urejajo predpisi o 
varstvu okolja. Področje fitofarmacevtskih sredstev zajema dve podpodročji, in sicer 
registracijo, promet in uporabo fitofarmacevtskih sredstev ter nadzor nad ostanki 
fitofarmacevtskih sredstev v živilih rastlinskega izvora. 

Na podlagi 24. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih lahko pristojni organ registrira 
FFS za dobo največ deset let, glede na predlog komisije. Registracija se lahko večkrat 
podaljša, vsakič za dobo največ deset let.  

Na podlagi podzakonskih predpisov Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št.  
11/01, 110/03) morajo uporabniki FFS (izvajalci varstva rastlin) izpolniti naslednje zahteve: 

Na podlagi 3. člena mora uporabnik spoštovati načela dobre kmetijske prakse,   varstva 
okolja, integriranega varstva rastlin in drugih postopkov, ki zagotavljajo najmanjšo možno 
uporabo FFS. Na podlagi 8. člena mora uporabnik voditi evidenco o uporabi FFS - Pravilnik 
o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št.  62/03). 

Prodajalci FFS in izvajalci varstva rastlin se morajo udeležiti usposabljanja in opraviti pisno 
preverjanje znanja iz fitomedicine. Izvajalcem varstva rastlin se veljavnost potrdila podaljša 
za tri leta, če se pred potekom njegove veljavnosti udeleži enodnevnega obnovitvenega 
tečaja - Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Ur. l. 
RS, št.  36/02). 
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Naprave za nanašanje FFS (izjema so naprave, ki imajo volumen rezervoarja manjši od 5 
litrov in so na ročni pogon) morajo pridobiti certifikat o skladnosti na podlagi predložene 
tehnične dokumentacije in ogleda naprave. Certifikat velja pet let - Pravilnik o pridobitvi 
certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 
37/01, 80/01, 80/02, 117/02). 

 
Seznam najpomembnejše zakonodaje, ki ureja področje FFS: 

 

1. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ul. RS 11/00, 110/03) s podzakonskimi predpisi 

(področje registracije, prometa in uporabe FFS ter ostankov pesticidov v rastlinah): 

 

• Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Ul. RS 62/2003): 

(3.člen: Uporabnik mora spoštovati načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja, 

integriranega varstva rastlin in drugih postopkov, ki zagotavljajo najmanjšo možno 

uporabo FFS. Na podlagi 8. člena mora voditi evidenco o uporabi FFS, na podlagi 9. 

člena pa upoštevati navodila skladiščenja FFS.   

• Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Ul. RS 

36/2002) (prodajalci FFS in izvajalci varstva rastlin se morajo udeležiti usposabljanja 

in opraviti pisno preverjanje znanja iz fitomedicine. Izvajalcem varstva rastlin se 

veljavnost potrdila podaljša za tri leta, če se pred potekom njegove veljavnosti 

udeleži enodnevnega obnovitvenega tečaja). 

• Pravilnik o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije 

(Ul. RS 59/2003) (FFS, ki je bilo do izteka veljavnosti odločbe o registraciji dano v 

promet, je lahko v prometu do izteka roka uporabnosti, vendar najdlje 18 mesecev po 

izteku veljavnosti odločbe o registraciji, če FFS ne predstavlja bistveno večje 

nevarnosti za zdravje ljudi, živali in okolje kot v času registracije). 

• Pravilnik o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev (Ul. RS 67/2001, 43/2002) (Vsako 

FFS, ki se daje v promet in uporabo, mora biti označeno in pakirano v skladu s 

predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov ter 

opremljeno v skladu s tem pravilnikom.) 

• Odredba o prepovedi ali omejitvi prometa oziroma uporabe fitofarmacevtskih 

sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi (Ul. RS, št. 105/2001). 

• Pravilnik o mejnih vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma živilih 

rastlinskega izvora (Ul. RS 54/1999). 

• Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra naprav certificiranih tipov, ki so uspešno 

oziroma neuspešno prestale redni pregled (Ul. RS 68/1995). 

• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni nadzorni organi za redno 

pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Ul. RS 12/2000) . 
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• Pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje 

fitofarmacevtskih sredstev (Ul. RS 37/2001, 80/2001, 80/2002, 117/2002). 

• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s 

fitofarmacevtskimi sredstvi (Ul. RS 68/2002). 

• Pravilnik o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva (Ul. RS 36/2003). 

• Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih (Ul. RS 

73/2003) (Ta pravilnik določa mejne vrednosti ostankov pesticidov v oziroma na 

živilih rastlinskega in živalskega izvora in kmetijskih pridelkih; postopke vzorčenja in 

analize vzorcev za ugotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov 

pesticidov). 

• Uredba o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih (Ul. RS, 13/1999). 
 

2. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ul. RS 

52/2000 in 42/2002) 

Ta zakon določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati živila, aditivi za živila in izdelki ter snovi, ki 

prihajajo v stik z živili, da so zdravstveno ustrezni ter ureja zdravstveni nadzor nad njihovo 

proizvodnjo in prometom z namenom, da se varuje zdravje ljudi, spremljanje (monitoring) 

zdravstvene ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. 

 
3. Zakon o kemikalijah s podzakonskimi predpisi (področje razvrščanja in označevanja 

fitofarmacevtskih sredstev) (Ul. RS 36/1999, 11/2001, 65/2003, 110/2003) 

Ta zakon ureja promet s kemikalijami, določa ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja 

pred škodljivimi učinki kemikalij in predpisuje obveznosti in postopke, ki jih morajo 

izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo kemikalije, z njimi 

opravljajo promet ali jih uporabljajo. 

• Pravilnik o plasiranju biocidov na trg (38/2000, 81/2003). 

• Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (101/2002, 

22/2003). 

 

4. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (45/2001) 

 

5. Zakon o kmetijstvu (Ul. RS 54/2000, 55/2003):  

• Pravilnik o organski pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ul. RS 

31/2001). 

• Kodeks dobre kmetijske prakse pri varstvu (Ministry of Agriculture, 2000). 

• Uredba o natančnih merilih dobre kmetijske prakse (Ul. RS 81/2002). 
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