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INTEGRIRANO VARSTVO RASTLIN JE POSTAL STANDARD PRI 
KMETIJSKI PRIDELAVI 

 
 

 
Od  junija 2014 velja Pravilniku o integriranem varstvu rastlin pred škod ljivimi 
organizmi  (UL.43/2014), ki so ga dolžni izvajati vsi poklicni uporabniki FFS. 
 
KRATEK POVZETEK PRAVILNIKA: 
 
Za izvajanje integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi mora poklicni 
uporabnik:  

- optimalno kombinirati preventivni ukrepe varstva , se posluževati metode 
varstva rastlin z nizkim tveganjem   ter se nato  odločiti za kemične ukrepe 
varstva rastlin;  

- zagotavljati zdravo rast rastlin in obvladovati škodljive organizme; 
- redno pregledovati posevke in nasade , opazovati pojav škodljivih 

organizmov in se na podlagi lastne presoje in izkušenj izbrati najprimernejšo 
metodo varstva rastlin; 

- upoštevati mora informacije o pragu škodljivosti , če te obstajajo, 
- uporabljati čim bolj specifična in učinkovita FFS po namenu uporabe ter, da 

imajo najmanj neželenih učinkov na zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje.  
- informacije zagotavljajo izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin na 

svoji spletni strani, za SV Slovenijo na KGZ Maribor: http://www.kmetijski-zavod.si/ ali 

za celotno Slovenijo na  hnttp://www.fito-info.si/. 
- izvajati ga morajo na vseh površinah, ki so v njegovi lasti, zakupu ali najemu. 

 
 

1. Cilj preventivnih ukrepov  je preprečevanje razvoja škodljivih organizmov in 
plevelov. Sem sodi ustrezen kolobar (dvoletni ali triletni) , ki ga je potrebno 
izvajati vsaj na polovici njivskih površin. Koruza se lahko v monokulturi 
prideluje največ tri leta, kar velja za vse njivske površine na KMG. Z 
uravnoteženim gnojenjem  z mineralnimi in organskimi gnojili (na podlagi 
analize tal in potreb rastlin po hranilih) zagotavljamo optimalno rast pridelka, ki 
je manj občutljiv na pojav bolezni in škodljivcev. Za zagotavljanje zdrave rasti 
pridelka dajemo prednost tudi odpornim sortam. Med preventivne ukrepe 
varstva rastlin sodi tudi čiščenje mehanizacije in opreme, ki se uporablja pri 
delu z rastlinami, da se prepreči razširjanje škodljivih organizmov. 
 
 



2.  Za obvladovanje škodljivih organizmov se lahko uporabljajo naslednje 
metode varstva rastlin z nizkim tveganjem:  

- mehansko zatiranje plevelov; 
- mehansko odstranjevanje napadenih ali okuženih rastlin ali delov rastlin ali 

škodljivih organizmov; 
- uporaba FFS na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in 

snovi z nizkim tveganjem; 
- uporaba koristnih organizmov za biotično varstva rastlin; 
- uporabo osnovnih snovi, kjer ni potrebno pridobiti odločbe o registraciji FFS; 
- uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje; 
- seznami so dostopni na spletni strani ministrstva. 

 
 

3. Uporaba FFS za poklicno uporabo: 
Uporabnik lahko uporabi FFS za poklicno rabo, ko presodi, da z metodami 
varstva rastlin z nizkim tveganjem ni mogoče doseči zadovoljivega učinka pri 
obvladovanju škodljivih organizmov, tako da: 
- upošteva navodilo in etiketo proizvajalca FFS; 
- da preprečuje razvoj odpornosti škodljivega organizma ali plevela na FFS; 
- upošteva opozorila o varnostnih pasovih do voda, varstvo čebel in drugih 

neciljnih organizmov; 
- upošteva uporabo varovalne opreme pri tretiranju. 

 
VODENJE PODATKOV: 
Uporabnik FFS za poklicno rabo mora voditi podatke: 

- o uporabi FFS, o  uporabi metod  varstva rastlin z nizkim tveganjem; 
- o uspešnosti uporabljenih ukrepov in metod  in jih hraniti skupaj s podatki o 

uporabi FFS in račune s katerimi zagotavlja sledljivost od nakupa do uporabe 
FFS, kar omogoča preverjanje vrste, količine in uporabe FFS; 

- podatke o uporabi FFS in metod varstva za nizkim tv eganjem  se vodijo na 
predpisanem obrazcu v papirni ali elektronski obliki; 

- uporabnik mora hraniti račune o nakupu FFS  s katerimi zagotavlja sledljivost 
od nakupa do uporabe FFS in jih mora dati na vpogled fitosanitarnemu 
inšpektorju na njegovo zahtevo; 

- evidence o uporabi FFS mora hraniti 3 leta. 
 

 
Kmetijska svetovalna služba:  
Marjeta Miklavc, univ. dipl. inž. kmet. 

 


