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19. 5. 2016, Maribor 

 

 

OBVESTILO IN DOPOLNITEV K SEZNAMU REGISTRIRANIH 

FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH,  

KI SO DOVOLJENA ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE 

 

 

Kot veste sem vas v januarju obvestila, da je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin (UVHVVR) na svoji spletni strani objavila nov seznam registriranih 

fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljene za ekološko kmetovanje. Seznam je bil ponovno 

posodobljen in ga najdete na spletni strani UVHVVR: 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/promet_uporaba_usp

osabljanje_in_naprave/uporaba_ffs/metode_z_majhnim_tveganjem/.   

 

1. Seznam v RS registriranih FFS v skladu z Uredbo (ES) 1107/2009 o dajanju FFS v 

promet, ki so dovoljena za ekološko kmetovanje v skladu s seznamom iz Uredbe 

(ES) 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških pridelkov.  

 

Seznam je bil dopolnjen z dne 3. 5. 2016, na katerega sta se uvrstili naslednji sredstvi 

pod naslednjima točkama: 

 

2. Mikroorganizmi, ki se uporabljajo za biološko zatiranje škodljivcev in bolezni 

 

Ime sredstva Aktivna snov Distributer  Uporaba – glej Fito-info 

NATURALIS Beauveria brassiana, soj 

ATCC 74040 

karsia V skladu z registracijo 

 

6. Druge snovi iz tradicionalne uporabe v ekološkem kmetijstvu 

 

Ime sredstva Aktivna snov Distributer  Uporaba – glej Fito-info 

NEUDOSAN AF kalijeve soli maščobnih ksl. AGROPROM V skladu z registracijo 

 

Aktualen seznam najdete na naslednji povezavi (seznam ni povezan z bazo registriranih 

FFS): 

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROC

JA/Fitofarmacevtska_sredstva/OBRAZCI_FFS/2015/seznamEko.pdf  

 

Iz seznama z dne 23. 12. 2015 so umaknjena naslednja sredstva pod naslednjimi 

točkami: 

 

1. Snovi rastlinskega ali živalskega izvora 

 

Ime sredstva Aktivna snov Distributer  Uporaba – glej Fito-info 

Osnovna snov lecitin Prosto na trgu Fungicid; Uporaba – glej 

Osnovne snovi na spletnih 

straneh UVHVVR 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/promet_uporaba_usposabljanje_in_naprave/uporaba_ffs/metode_z_majhnim_tveganjem/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/promet_uporaba_usposabljanje_in_naprave/uporaba_ffs/metode_z_majhnim_tveganjem/
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Fitofarmacevtska_sredstva/OBRAZCI_FFS/2015/seznamEko.pdf
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Fitofarmacevtska_sredstva/OBRAZCI_FFS/2015/seznamEko.pdf
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6. Druge snovi iz tradicionalne uporabe v ekološkem kmetijstvu 

 

Ime sredstva Aktivna snov Distributer  Uporaba – glej Fito-info 

SILICOSEC Diatomejska zemlja METROB V skladu z registracijo 

POL-SULPHOR 80WG žveplo AROPI V skladu z registracijo 

POL-SULPHOR 80WP žveplo AROPI V skladu z registracijo 

 

1. Druge snovi 

 

Ime sredstva Aktivna snov Distributer  Uporaba – glej Fito-info 

Osnovna snov Kalcijev hidroksid Prosto na trgu Glej osnovne snovi na spletnih 

straneh UVHVVR – Fungicidi, samo 

pri sadnem drevju, vključno z 

drevesnicami, za zatiranje raka 

Nactira galligena 

 

2. Seznam FFS na podlagi MO, rastlinskih izvlečkov, feromonov, osnovnih snovi in 

drugih snovi; je bil dopolnjen z dne 14. 3. 2016. Tudi ta seznam ni povezan z bazo 

registriranih FFS. 

Opozarjamo vas, da so na tem seznamu z dne 14. 3. 2016 navedena naslednja sredstva, 

KI NISO DOVOLJENA V EKOLOŠKI PRIDELAVI (navedena v spodnji tabeli) in jih 

ne smete uporabit: 

 

Ponovno vas opozarjam, da je pred uporabo dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev potrebno 

upoštevati naslednja pravila:  

 preprečevanje škode zaradi škodljivcev in bolezni temelji predvsem na varovanju 

naravnih sovražnikov, izbiri vrst in sort, kolobarju in tehnologiji gojenja; 

 v primeru dokazane ogroženosti posevka ali nasada lahko uporabite samo dovoljena 

fitofarmacevtska sredstva iz Priloge II, Uredbe (ES) št. 889/2008 na podlagi preseženih 

pragov škodljivosti ali napovedi javne službe za varstvo rastlin; 

 dobro preberite in upoštevajte navodila za uporabo posameznega pripravka; 

 v primeru uporabe fitofarmacevtskih sredstev to obvezno zapišite v zvezek zapiskov za 

ekološko kmetovanje; vsi tisti, ki ste še vključeni v eno izmed operacij KOPOP, pa 

morate voditi, na predpisanih obrazcih, podatke o nabavi, porabi, oddaji, prejemu in 

zalogi posameznega fitofarmacevtskega sredstva za vse površine KMG; 

 obvezno morate hraniti račune in deklaracije o nabavljenih fitofarmacevtskih sredstvih. 
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Opozorilo: ta dva seznama nista povezana z bazo registriranih FFS, zato je pred njuno uporabo 

potrebno preveriti veljavnost registracije FFS v bazi FITO-INFO. Želim vas še opozoriti, da 

morate upoštevati za katero kulturo in za kateri namen je posamezno sredstvo registrirano. 

 

Obveščam vas, da je na spletni strani UVHVVR dostopen seznam za ekološke uporabnike FFS, 

ki se bo posodabljal direktno iz baze in je dostopen na FITO-INFO.  

Na Sliki 1. je prikazana spletna stran, kjer najdete ta seznam. Ko se vam odpre osnovna stran 

FITO-INFO, kliknete na NOVO – tematski seznami FFS, odpre se vam prikazana stran, kjer 

najdete Seznam FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi. Ta seznam vam lahko precej olajša 

delo, pri iskanju dovoljenih FFS. 

 

 
Slika 1: FITO-INFO - pogled strani 

 

Povezava do spletne strani FITO-INFO: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm  

 

 

Martina Gomzi, mag. kmet. 

Specialistka za ekološko kmetovanje  

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm

