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Kmetijstvo
Intenzifikacija in specializacija kmetijstva sta po vsej Evropi pri-
peljali do velikih okoljskih obremenitev.

Med najpomembnejšimi posledicami so erozija prsti, preobre-
menitev vodnih virov in zmanjšanje biotske raznovrstnosti. Ena 
od pomembnih gonilnih sil intenzifikacije in specializacije je bila 
skupna kmetijska politika Evropske unije. Širjenje ornih površin 
na račun travnikov in pašnikov ter obsežna uporaba gnojil in 
sredstev za varstvo rastlin je povzročila manjšo biotsko razno-
vrstnost in povečanje onesnaževanja vode in zraka. Kmetijstvo 
je bilo prepoznano kot pomemben obremenjevalec iz razprše-
nih virov. Veliki živinorejski obrati, ribogojnice ter neprimerno 
shranjevanje in odlaganje sredstev za varstvo rastlin pa tudi kot 
točkovni vir obremenitev. Kot odgovor na to so se pojavili tako 
imenovani kmetijsko-okoljski programi, s katerimi naj bi zmanj-
šali obremenitve okolja zaradi kmetijstva.

Podoben razvoj lahko opazujemo tudi v Sloveniji. Na eni strani 
smo priča spodbujanju in specializaciji kmetijstva v ravninskih 
in gričevnatih pokrajinah Slovenije, na drugi strani pa inten-
zivnemu zaraščanju kmetijskih zemljišč, zlasti na hribovitih in 
kraških območjih. 

Poraba mineralnih gnojil se je v zadnjih letih ustalila, še vedno 
so pomemben vir hranil v Sloveniji živinska gnojila. Zmanjšuje 
se tudi poraba sredstev za varstvo rastlin. Delež površin, na 
katerih se izvajajo ukrepi Slovenskega kmetijsko-okoljskega 
programa, iz leta v leto narašča. Največji delež subvencij je 
namenjen za naravno rejo domačih živali. 

115
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39. PORABA SREDSTEV  
 ZA VARSTVO RASTLIN

Kazalec je poraba sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji. Prika-
zana je skupna količina porabljenih snovi in poraba na hektar 
obdelovalnih zemljišč. Sredstva za varstvo rastlin so kemične 
spojine za zatiranje bolezni in škodljivcev. Evidence podajajo 
vrednosti za fungicide in baktericide, herbicide, insekticide in 
druga sredstva. 

Slika 39-1: Poraba sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji v obdo-
bju 1992–2002

Slika 39-2: Sestava sredstev za varstvo rastlin po deležih za leto 
2002

Slika 39-3: Poraba sredstev za varstvo rastlin na družinskih kme-
tijah in drugod za leto 1999

CILJI

Nacionalni program varstva okolja predvideva zmanj-
šanje uporabe sredstev za varstvo rastlin, vpeljavo 
ekološkega kmetijstva ter preprečevanje nadaljnjega 
obremenjevanja iz točkovnih in razpršenih virov. Na 
ogroženih območjih vodonosnikov in njihovih hidrograf-
skih zaledjih je Vlada RS z uredbo  prepovedala uporabo 
pesticidov, ki vsebujejo aktivne snovi, zaradi katerih je 
posamezno območje določeno kot ogroženo (Ur. l. RS 
97/02). V spremljajočem odloku pa je določila območja 
vodonosnikov in njihova geografska zaledja, ogrožena 
zaradi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS 97/02).
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Slika 39-4: Poraba sredstev za varstvo rastlin na ha obdelovalnih zemljišč v EU-15 v obdobju 1992–1996 in v Sloveniji v obdobju 
1992–2002
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Poraba sredstev za varstvo rastlin je bila največja v letih 1992 
in 1993, v obdobju od 1994 do 1996 je upadala, nato se 
je z manjšimi nihanji ustalila. Ker se zmanjšujejo kmetijska 
zemljišča v uporabi, poraba sredstev na hektar obdelovalnih 
zemljišč raste, vendar se v zadnjih 3 letih ustavlja. Največji 
delež fitofarmacevtskih sredstev obsegajo fungicidi – 64 %, 
herbicidov je 26 %, insekticidov 7 % in drugih sredstev 3 %. 

Največji delež teh sredstev se porabi na družinskih kmetijah 
– 72 %. Zaradi nezadostne ozaveščenosti in neustrezne rabe 
sredstev za varstvo rastlin občasno prihaja do večjih lokal-
nih onesnaženj, zlasti podzemnih voda. Leta 2004 je bilo v 
Sloveniji 210 aktivnih snovi v registriranih fitofarmacevtskih 
sredstvih.

PODATKI IN VIRI

Preglednica 39-1: Poraba sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji v obdobju 1992–2002
Vir: Statistični letopis RS 2001, Statistični letopis RS 2003, Statistični urad Republike Slovenije

vrsta sredstva enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

fungicidi in baktericidi t 916 917 731 693 659 694 839 886 843 933 937

herbicidi t 655 576 526 418 425 478 428 432 409 366 385

insekticidi t 353 324 296 260 243 180 154 192 98 81 109

druga sredstva t 107 109 119 124 117 100 105 92 119 19 41

skupaj t 2031 1926 1672 1495 1444 1452 1526 1602 1468 1398 1472
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Preglednica 39-2: Sestava sredstev za varstvo rastlin po deležih za leto 2002
Vir: Statistični letopis RS 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota fungicidi herbicidi insekticidi druga sredstva skupaj

poraba sredstva t 937 385 109 41 1472

delež % 64% 26% 7% 3% 100%

Uporabljeni so podatki Statističnega urada Republike Slovenije, ob-
javljeni v Statističnih letopisih Republike Slovenije, o porabi sredstev 
za varstvo rastlin pri lastni pridelavi kmetijskih podjetij in zadrug in o 
njihovi prodaji zasebnikom. Podatki, ki se nanašajo na družinske kme-
tije, pomenijo razpoložljiva sredstva, ki so bila lahko uporabljena ali ne. 
Količine pomenijo komercialne količine, in ne količine aktivnih snovi. 
Porabljena količina je prikazana na hektar obdelovalnih zemljišč oz. 
kmetijskih zemljišč v uporabi. Podatki o številu aktivnih snovi v registri-
ranih fitofarmacevtskih sredstvih so podatki Fitosanitarne uprave RS.  

Preglednica 39-4: Poraba sredstev za varstvo rastlin na ha obdelovalnih zemljišč v EU-15 v obdobju 1992–1996 in v Sloveniji v obdobju 
1992–2002
Vir: Statistični letopisi RS 1996, 1999, 2002, 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Slovenija kg/ha 3,5 3,0 2,6 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2 2,9 2,7 2,9

EU-15 kg/ha 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 np np np np np np

Preglednica 39-3: Poraba sredstev za varstvo rastlin na 
družinskih kmetijah in drugod za leto 1999
Vir: Statistični letopis RS 2001, Statistični urad Republike Slovenije

enota družinske 
kmetije

druga kmečka 
gospodarstva

poraba sredstev t 1147 455

delež % 72 28
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40. PORABA MINERALNIH GNOJIL

Kazalec je poraba mineralnih gnojil v Sloveniji. Prikazana je 
skupna količina porabljenih snovi in poraba na hektar ob-
delovalnih zemljišč. Mineralna gnojila so snovi, ki vsebujejo 
kemične elemente, potrebne za rast rastlin, zlasti dušik, fosfor 
in kalij (N, P, K). Evidence na Statističnem uradu RS podajajo 
njihove posamezne vrednosti in skupno količino. 

Slika 40-1: Poraba rastlinskih hranil v Sloveniji v obdobju 
1992–2002

Slika 40-2: Poraba mineralnih gnojil v kg na ha obdelovalnih 
zemljišč v Sloveniji v obdobju 1990–2002

CILJI

Nacionalni program varstva okolja predvideva zmanjšanje 
uporabe mineralnih gnojil, vpeljavo ekološkega kmetijstva 
ter preprečevanje nadaljnjega obremenjevanja iz točkov-
nih in razpršenih virov. V skladu z nitratno direktivo je bilo z 
Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. 
l. RS 68/96, 35/01) celotno območje Slovenije določeno 
kot občutljivo območje, opredeljena je bila vsebina opera-
tivnega programa, ki je bil izdelan leta 2004.45000
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Slika 40-3: Poraba rastlinskih hranil na ha obdelovalnih zemljišč med letoma 1992–2002 v Sloveniji 
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 40-1: Poraba rastlinskih hranil v Sloveniji v obdobju 1992–2002
Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2001, 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

  N t 38.938 33.376 33.944 32.508 31.714 34.102 34.813 34.392 34.847 34.771 33.415

  P
2
O

5
t 15.486 17.137 18.950 17.851 17.499 17.534 18.784 19.751 18.375 16.685 15.795

  K
2
O t 20.426 21.735 22.256 21.705 21.593 22.343 22.992 24.451 22.135 21.012 20.755

Preglednica 40-2: Poraba mineralnih gnojil v kg na ha obdelovalnih zemljišč v Sloveniji v obdobju 1990–2002
Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2001, 2003, Statistični urad Republike Slovenije

enota 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

poraba mineralnih gnojil kg/ha 229 293 286 285 388 397 440 451 424 397 412 407

Preglednica 40-3: Poraba rastlinskih hranil na ha obdelovalnih zemljišč med letoma 1992–2002 v Sloveniji
Vir: Statistični letopisi Republike Slovenije 1996, 1999, 2003, Statistični urad Republike Slovenije

poraba rastlinskih hranil enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Slovenija kg/ha 135 131 140 137 139 150 156 158 148 142 138

EU-15 kg/ha 116 117 122 122 126 123 123 121

Poraba mineralnih gnojil v Sloveniji je v obravnavanem obdo-
bju narasla za 15 %, vendar se je zaradi zmanjševanja obdelo-
valnih površin poraba na ha obdelovalnih zemljišč povečala za 
dvakrat, od 229 kg/ha leta 1990 na 451 kg/ha leta 1998. Po 
tem letu je malce upadla, tako da je leta 2002 znašala 407 
kg/ha. Med rastlinskimi hranili v sestavi prevladujejo dušična 
gnojila, katerih delež je 46 % vseh hranil. Mineralna gnojila 

Prikazane so skupne porabljene količine in porabljene količine na 
hektar obdelovalnih zemljišč. Uporabljeni so podatki Statističnega 
urada Republike Slovenije, ki so bili objavljeni v Statističnem letopisu 
Republike Slovenije 2003. Od leta 1992 urad podatke o porabljenih 
mineralnih gnojilih na družinskih kmetijah izračuna iz podatkov o 

uvozu, izvozu in proizvodnji mineralnih gnojil, iz podatkov o zalogah in 
iz podatkov o mineralnih gnojilih, porabljenih v kmetijskih podjetjih in 
zadrugah. Podatke zbira enkrat na leto. Za obdelovalne površine smo 
uporabili podatke o kmetijskih zemljiščih v uporabi.

so v Sloveniji predvsem v funkciji dognojevanja, saj še vedno 
prevladuje kombinirano gnojenje z organskimi in mineralnimi 
gnojili. Dve tretjini dušika sta vnešeni z živinskimi gnojili in ena 
tretjina z mineralnimi. Na ravninah je to razmerje izenačeno, 
v gričevju in hribovju pa se delež dušika iz živinskih gnojil po-
veča na 80 %.
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41. KMETIJSKO-OKOLJSKI UKREPI

Kazalec je delež ozemlja, na katerem se izvajajo kmetijsko-
okoljski ukrepi v Sloveniji,  sprejeti v okviru Slovenskega kme-
tijsko-okoljskega programa (SKOP) Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS. Ukrepi so združeni v tri skupine, 
njihov namen pa je zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva 
na okolje, ohranjanje naravnih danosti, biološke raznovrstnosti, 
rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanje za-
varovanih območij. Neposredna plačila za izvajanje 22 ukrepov 
so namenjena kritju dela stroškov dodatno vloženega dela za 
ohranjanje tradicionalnih oblik gospodarjenja in okoljsko za-
htevnejših postopkov pridelave. 

Slika 41-1: Delež površin, za katere veljajo kmetijsko-okoljski 
ukrepi iz SKOP leta 2003

CILJI

Nacionalni program varstva okolja predvideva zmanjša-
nje uporabe mineralnih gnojil in sredstev za varstvo ras-
tlin, vpeljavo ekološkega kmetijstva ter preprečevanje 
nadaljnjega obremenjevanja iz točkovnih in razpršenih 
virov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v okviru Slovenskega kmetijsko-okoljskega programa 
popularizira tovrstno kmetijsko pridelavo.
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Slika 41-2: Delež kmetijskih površin, pokritih z regulativo 2078/
92 leta 1998 v državah EU, v Sloveniji pa s slovenskim kmeti-
jsko-okoljskim programom v letu 2003 
Vir: Area under agri-environmental management contracts, Indicator 
Fact Sheet. European Environmental Agency, 2002 - cilj 1 pomeni 
območja, kjer je 75 % stroškov financiranih iz proračuna EU, na drugih 
območjih je ta delež 50 % stroškov; podatki za Slovenijo: Agencija za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, 2004
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 41-1: Delež površin, za katere veljajo kmetijsko-okoljski ukrepi iz SKOP leta 2003
Vir: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2003.

kmetijsko 
okoljski 
ukrep

eno-
ta

ekološko 
kmetijstvo

integrirano 
sadjarstvo

integrirano 
vinogradništvo

integrirano 
vrtnarstvo

ohranjanje 
kolobar-

jenja

ohranjanje 
poseljeno-

sti

planin-
ska paša

sonara-
vna reja 
domačih 

živali

travniški 
sadovnjaki

odprav-
ljanje 
zaraš-
čanja

SKOP 
skupaj

površina ha 11842 2830 5351 570 1640 5339 9383,43 67155 476 145 104731

delež % 11% 3% 5% 1% 2% 5% 9% 64% 1% 0% 100

Vir podatkov za Slovenijo je podatkovna zbirka Agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, ki nastaja v okviru vsakoletnih podeljevanj 
subvencij v okviru SKOP. Od leta 2001 je predvideno zbiranje enkrat 
na leto. 

Subvencije v okviru SKOP so bile leta 2001 podeljene prvič, 
do leta 2006 pa naj bi se program izvajal v celoti. Največji 
del subvencij je bil namenjen za sonaravno rejo domačih 
živali – 64,1 %, 9 % za planinsko pašo in 11,3 % za ekološko 
kmetovanje. Le majhen delež odobrenih površin je namenjen 
za integrirano pridelavo sadja (2,7 %), integrirano vinograd-

ništvo (5,1 %) in ohranjanje obdelane in poseljene krajine 
na zavarovanih območjih (5,1 %). Delež površin, na katerih 
se izvajajo kmetijsko-okoljski ukrepi, iz leta v leto narašča. 
Leta 2003 je zavzemal že več kot petino kmetijskih zemljišč 
v uporabi.
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42. IZVAJANJE NITRATNE DIREKTIVE

Kazalec spremlja izvajanje 12 ukrepov v okviru nitratne direk-
tive (prilogi II. in III. direktive): obdobje prepovedi gnojenja, 
omejevanje gnojenja na strminah, na tleh, nasičenih z vodo, 
in zmrznjenih ali s snegom pokritih tleh, v bližini vodnih teles, 
iztok iz skladišč živinskih gnojil in kapaciteta, racionalno gno-
jenje, kolobarjenje in vzdrževanje trajnih posevkov, pokritost 
z vegetacijo v deževnih obdobjih in pozimi, gnojilni načrti, 
mejna vrednost vnosa dušika z živinskimi gnojili in drugi ukrepi. 
Ocenjevanje je potekalo na podlagi strokovne ocene po virih 
ARSO. 

Slika 42-1: Občutljiva območja po nitratni direktivi v Evropi
Vir: Nitrate Vulnerable Zones and related Action Programmes (Signals 
2002 YIR02AG13). Indicator Fact Sheet. European Environment 
Agency, 2002. Za Slovenijo: Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlin-
skih hranil v tla (Ur. l. RS, 68/96, 35/01, 29/04).

CILJI

Leta 1991 so države članice EU sprejele direktivo 91/
676/EGS, ki se nanaša na varstvo voda pred onesna-
ženjem z nitrati iz kmetijskih virov (nitratna direktiva). 
Direktiva zahteva, da države članice določijo občutljiva 
območja in vpeljejo operativne programe in predpisane 
ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti z nitrati iz kme-
tijstva na teh območjih. NPVO je opredelil izboljšanje 
stanja vodnega okolja in zmanjšanje emisij iz razpršenih 
virov. Podrobnejši cilj je opredelil Operativni program za 
varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske 
proizvodnje za obdobje 2004–2008, in sicer zmanjša-
nje onesnaženja in preprečevanje nadaljnjega onesna-
ženja voda z nitrati iz kmetijske proizvodnje.

Z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla je 
bilo leta 2001 celotno območje RS določeno kot občutljivo 
območje. Sprejetih je bilo več zakonskih podlag in operativni 
program z ukrepi za izvajanje zahtev iz nitratne direktive.

Na podlagi Zakona o kmetijstvu je bil leta 2001 sprejet prvi 
Slovenski kmetijsko-okoljski program (v nadaljevanju SKOP), 
ki je pomemben korak pri izvajanju reforme slovenskega 
kmetijstva in pomeni uvajanje kmetijske pridelave, ki ustreza 
potrebam potrošnikov in varuje zdravje ljudi ter zagotavlja 
trajnostno rabo naravnih virov. Neposredna plačila v okviru 
SKOP prispevajo h kritju dela stroškov dodatno vloženega 
dela, ki je potrebno za zahtevnejše kmetovanje zaradi varo-
vanja okolja, ohranjanja naravnih danosti, biotske pestrosti, 
rodovitnosti tal, tradicionalnih oblik kmetovanja in zavarovanih 
območij. 
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LETO PREDPIS UKREP OCENA IZVAJANJA

1996
Uredba o vnosu nevarnih snovi in 
rastlinskih hranil v tla

• Obdobja prepovedi gnojenja 2

• Omejevanje uporabe gnojil na strminah 2

• Omejevanje uporabe gnojil na z vodo zasičenih, zamrznjenih ali na s snegom                  
pokritih tleh 2

• Omejevanje uporabe gnojil v bližini vodnih teles 2

• Racionalno gnojenje 1

• Določene mejne vrednosti vnosa dušika v tla 2

• Tri mesečna prepoved gnojenja v zimskem času (15. 11. – 15. 2. ) 2

• Kolobarjenje in vzdrževanje trajnih posevkov np

2000
Navodilo o izvajanju dobre kmetijske 
prakse pri gnojenju

• Iztok iz skladišč živinskih gnojil 1

• Pokritost z vegetacijo v deževnih obdobjih in pozimi 2

• Gnojilni načrti 1

2001
Sprememba Uredbe o vnosu nevarnih 
snovi in rastlinskih hranil v tla

• Celotno ozemlje RS določeno za občutljivo območje 2

• Določena vsebina operativnega programa 2

2003

Priprava operativnega programa za 
varstvo voda pred onesnaženjem z 
nitrati iz kmetijske proizvodnje

• Strokovno utemeljeno gnojenje po načelih dobre kmetijske prakse np

• Zagotavljanje ustreznih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila np

• Prilagajanje živinorejskih obratov najboljšim razpoložljivim tehnikam np

Preglednica 42-2: Spremljanje izvajanja nitratne direktive po predpisih in ukrepih ter ocena izvajanja (1 = delno zadovoljivo izvajanje, 
2 = zadovoljivo izvajanje, np = še ni podatkov o izvajanju)
Vir: Strokovna ocena, ARSO 

PODATKI IN VIRI:

Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS, 
68/96, 35/01)

V skladu z nitratno direktivo je bil sprejet Operativni pro gram 
za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske pro-
izvodnje za obdobje 2004–2008. Sestavljen je iz treh skupin 
ukrepov, in sicer iz ukrepov za strokovno utemeljeno gnoje-
nje po načelih dobre kmetijske prakse in upoštevanje mejnih 
vrednosti letnih vnosov, ukrepov za zagotavljanje ustreznih 
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in ukrepov za prilaga-
janje živinorejskih obratov okoljskim standardom. 

Predpisi, ki urejajo to področje, so sprejeti, zagotoviti je treba 
njihovo učinkovitejše izvajanje. Pomembno vlogo na tem po-
dročju ima izobraževanje in ozaveščanje vseh, ki kmetujejo. 

Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse (Ur. l. RS, 34/00)

Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz 
kmetijske proizvodnje 2004–2008 (Sklep Vlade RS, 354-01-24/
2004, 15. 4. 2004) 
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