
Heliosec®

Praktična rešitev družbe Syngenta za trajnostno ravnanje z 

odpadnimi vodami, ki vsebujejo FFS
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Dolga pot do novega FFS
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Testiranje FFS

• V svetovnem merilu so aktivne snovi oz. FFS ene najbolj 

testiranih kemikalij
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Ne glede na to 

izgubljamo sredstva

4x hitreje kot 

registriramo nova

Tudi namerno ali nenamerno onesnaženje voda s FFS lahko 
vpliva na razpoložljivost FFS in tudi zato so dobre kmetijske 
prakse pri ravnanju s FFS bistvenega pomena za ohranjanje in 
izboljšanje trajnostne in učinkovite kmetijske pridelave



Stanje podzemnih voda v Sloveniji – 2014

• Podzemna voda je bila najbolj obremenjena z nitrati, pesticidi ter 

s kloriranimi organskimi topili 

• V obdobju 1998-2014 kažejo rezultati monitoringa kakovosti 

podzemne vode statistično značilen trend upadanja koncentracij 

nitrata, atrazina ter vsote pesticidov 

Vir: ARSO 

http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Porocilo_podzemne_2014

_objava_splet_5.1.2016_OK_sken.pdf

http://www.arso.gov.si/vode/podzemne vode/publikacije in poro%C4%8Dila/Porocilo_podzemne_2014_objava_splet_5.1.2016_OK_sken.pdf


Stanje površinskih voda v Sloveniji 2009-2014

• Glede na vsebnost posebnih onesnaževal je bilo na vodnem 

območju Donave v zmerno stanje razvrščenih 16 vodnih teles. 

• Največkrat je razlog za zmerno stanje preseganje mejne 

vrednosti za določene pesticide, pa tudi nekatera druga posebna 

onesnaževala kot so kobalt, poliklorirani bifenili, molibden, sulfat 

in cink. 

Vir: ARSO 

http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Monitoring%20in%20ocena%20stanja%20vod

a%20na%20VO%20Donave.pdf

http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila in publikacije/Monitoring in ocena stanja voda na VO Donave.pdf


Varstvo pitne vode
Standard za pitno vodo = manj kot 0,1 µg pesticida na 1 L pitne vode

Da bi dosegli

razredčenje do 0,1 µg/L

bi za eno kocko sladkorja

potrebovali:

- Več kot 23 Blejskih jezer

- 1000 vagonov po 60 m3 oz. 15 km 

dolg vlak

1 x

23 x

1000 x

Da se 1 g aktivne snovi razredči do 0,1 µg/L, prepotuje 33 km 

potoka, širokega 1 m in globokega 30 cm. 



Viri onesnaženja voda
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odtekanje

>50%

• Večina točkovnih 

onesnaženj se zgodi na 

kmečkih dvoriščih, kot 

npr.:
• Odpadna voda od 

čiščenja škropilnic

• Razlitje koncentriranih 

sredstev iz embalaže

• Razlitje iz neizprane ali 

nepravilno izprane 

prazne embalaže

• V primerjavi z 

razpršenimi viri 

onesnaženja (površinsko 

odtekanje in zanašanje) 

je preprečevanje 

onesnaženja iz 

točkovnih virov bistveno 

enostavnejše

Točkovna 

onesnaženja

Zanašanje 

FFS



Viri onesnaženja s kmečkega dvorišča

Razlitja pri mešanju škropilne 

brozge
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Tekočina od izpiranja rezervoarja

Folija pod pokrovčkom plastenke

Blato na kolesih traktorja

Zunanje pranje traktorja oz. 

škropilnice

Tekočina od izpiranja embalaže

Vir: Year 1 Aventis Cherwell Study



Pravilnik o pravilni uporabi FFS

• 4. člen

• (ravnanje s FFS)

• (1) Pripravljanje škropilne brozge, tretiranje s FFS in spiranje naprav za nanašanje FFS ni 
dovoljeno v neposredni bližini površinskih voda ali na površinah, kjer je veliko tveganje za 
odtekanje FFS v površinske vode ali zunanjo kanalizacijo, ali v neposredni bližini objektov, ki 
se rabijo za oskrbo s pitno vodo in bi razlitje onesnažilo podtalnico in pitno vodo.

• (2) Škropilno brozgo je treba polniti in mešati v rezervoarju škropilnice na mestih, kjer 
morebitno razlitje ne more doseči podtalnice, površinskih voda, vodnjakov in odtočnih 
kanalov. Morebitno manjše razlitje je treba prekriti z dobro vpojnim materialom (npr. s suho 
zemljo, žaganjem ali mivko) in ga odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke. Ob večjih 
razlitjih je treba obvestiti Center za obveščanje Republike Slovenije na telefonsko številko 
112 oziroma najbližjo gasilsko ali policijsko postajo. Razlitega FFS se ne sme izpirati.

• (3) Ob polnjenju rezervoarja škropilnice je treba embalažo FFS temeljito izprazniti, če je FFS 
v trdni obliki. Če je FFS v tekoči obliki, je treba upoštevati navodila proizvajalca glede 
ravnanja z embalažo FFS. Če ni navodil proizvajalca, je treba embalažo FFS v tekoči obliki 
trikrat temeljito izprati s čisto vodo oziroma temeljito sprati z integriranim sistemom za 
izpiranje, če je ta nameščen na škropilni napravi, in jo izprazniti v rezervoar škropilnice.

• (4) Ostankov škropilne brozge ni dovoljeno izpirati v površinske vode, vodnjake, 
ponikovalnice ali odtočne odprtine, greznice in zunanjo kanalizacijo. Zaradi preprečitve 
onesnaženja podtalnice je pri čiščenju naprav za nanašanje FFS prepovedano točkovno 
izpuščanje vode ali izlitje iz rezervoarja škropilnice. Vodo, uporabljeno za čiščenje naprav, 
je treba razpršiti na že tretirani površini ali na drugi biološko aktivni površini oziroma 
na sistemu biološke razgradnje na kmetijskem obratu.
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Zakaj je pomembno pravilno ravnanje z odpadnimi 

vodami, ki vsebujejo FFS?

• > 50 % onesnaženj vode se zgodi zaradi neodgovornega ravnanja z 

odpadnimi vodami na kmečkem dvorišču

• Kakovost vode je prioriteta politike EU in posameznih držav članic 

(Vodna direktiva); Direktiva o trajnostni rabi FFS poudarja pomembnost 

dobrih kmetijskih praks za izboljšanje kakovosti vode

• Če se ostanki FFS v vodah ne zmanjšajo, to lahko negativno vpliva na 

registracijo FFS in odobritev aktivnih snovi - posledično se lahko zmanjša 

dostopnost novih tehnologij za pridelovalce (aktivne snovi izgubljamo 4x 

hitreje kot ustvarjamo nove)

• Nujno potrebno je ustrezno izobraževanje pridelovalcev in dostopnost 

različnih orodij, kar bo pripomoglo k večjemu ozaveščenju pridelovalcev 

in izboljšanju/spremembi praks
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Kaj je Heliosec?

• Heliosec je enostaven in učinkovit sistem za 
ravnanje z odpadnimi tekočinami na kmetiji

• Sestavljen je iz rezervoarja z dvojno steno, ki je 
zaščiten s kovinsko mrežo in pokrit s prozorno 
streho 

• V rezervoarju Heliosec-a se zbirajo odpadne 
tekočine

• Na voljo je v dveh velikostih: 
– Rezervoar dimenzij 2 m x 2 m x 0,5 m

(prostornina 2500 l)

– Rezervoar dimenzij 3 m x 2 m x 0,5 m

(prostornina1600 l)

• Heliosec je nastal v partnestvu podjetja Syngenta 
s francoskim proizvajalcem Solhead Sarl

• Heliosec je zaščitena znamka podjetja Syngenta

• Na podlagi pogodbe je možna tudi lokalna 
proizvodnja
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Sestavni deli 

a) Zaščitna mreža
iz galvaniziranega jekla z okenci dimenzije 10 mm x 20 mm

b) Rezervoar
dvojna stena, vodo nepropustna in UV odporna, iz polietilen geotekstila

c) Streha
valoviti paneli iz polikarbonata

d) Notranja folija
vodo nepropustna in UV odporna, iz polietilen geotekstila (debeline 150 
micronov)
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2 m x 2 m x 0,5 m

Volumen: 1600 l

3 m x 2 m x 0,5 m

volumen: 2500 l

a.

a. a.
b.

c.



Kako Heliosec deluje? 

15

izhlapevanje

sonce

veter

Betonska površina za polnjenje in 

čiščenje škropilnic z drenažnim 

sistemom in zaščito pred padavinami, 

namenjena zbiranju odpadne vode in 

odvajanju v  rezervoar Heliosec-a

Heliosec mora biti postavljen na 

vetrovno lego tako, da je nagnjena 

stran strehe obrnjena proti jugu

V rezervoarju Heliosec-a je položena 

folija. Po izhlapevanju ostanejo suhi 

ostanki, ki se skupaj s folijo varno 

odstranijo vsaj enkrat letno, najbolje 

jeseni.
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Heliosec izkorišča moč sonca in vetra za 
izhlapevanje zbrane odpadne vode, 
ostanki FFS pa ostanejo v obliki suhe 
usedline, ki se jo odstrani skupaj s folijo



Podatki o izhlapevanju

• Slovenija

– Ocena v 2017

• Nizozemska, Vredepeel

– 4. maj – 5. julij: 950 l v 64 dneh
= 14,8 l na dan

– 5. julij -14. avgust: 731 l v 40 
dneh = 18,3 l na dan

– 14. avgust – 2. november: 900 l 
v 80 dneh = 11,3 l na dan

Skupaj 2581 l v 184 dneh = 14,0 l 

na dan (100 l na teden)

• V praksi se odpadna voda v 
Heliosec dovaja večkrat v manjših 
količinah. Manjše količine vode pa 
se segrevajo in izhlapevajo hitreje.
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Povprečno št. ur sonca:

– Slovenija 1900+

– Nizozemska 1500-1600



Odstranitev folije z ostanki FFS

• Pri odstranjevanju folije je potrebno uporabiti ustrezno zaščitno 

opremo (nitrilne rokavice,  zaščitno obleko, očala in zaščito za 

dihala) 

• Folija vsebuje ostanke FFS zato jo je potrebno odstraniti kot 

nevaren odpadek

17



Heliosec - animacija
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Heliosec – kje ga namestiti?

• Heliosec mora biti postavljen 
na varni lokaciji! 

• Svetujemo, da Heliosec stoji:

– Blizu površine, kjer se izvaja 
mešanje, polnjenje in čiščenje 
škropilnih naprav

– 30 m od stanovanjskih 
območij

– 10 m oz. več od vodnih virov 
(skladno z zakonodajo)

– 10 m od delovnih površin

• Heliosec mora stati na betonirani 
podlagi debeline 10-15 cm
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Na zbiralni ploščadi se izvaja mešanje, 

polnjenje in čiščenje škropilnic. Drenaža, 

ki vodi do Heliosec-a mora biti zaščitena 

pred padavinsko vodo, kadar Heliosec ni 

v uporabi.



3 možnosti za postavitev Heliosec-a

• Polnjenje, mešanje kakor tudi čiščenje škropilnic se izvaja na 

dvignjeni ploščadi z dvignjenim robom

• Površina ploščadi je nagnjena proti kanalu, ki odvaja odpadno vodo 

od pranja škropilnic neposredno v rezervoar Heliosec-a
20
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3 možnosti za postavitev Heliosec-a

Odpadna tekočina in morebitna razlitja se lahko zbirajo tudi v 

rezervoarju pod površino in se nato prečrpavajo v Heliosec
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B.



3 možnosti za postavitev Heliosec-a

Alternativno se za zbiranje odpadne tekočine in razlitij lahko koristi 

vmesni rezervoar, predvsem, kadar zbirno ploščad koristi več ljudi in za 

različne namene
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C.



Primer postavitve Heliosec-a (Srbija)
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Primer postavitve Heliosec-a (Francija)
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Primer postavitve Heliosec-a (Slovenija)



Stroškovna ocena za model 3 m x 2 m x 0,5 m 

• Maksimalni stroški za dobavo Heliosec-a, vključno s 

transportom iz Francije: 5.000,00 €

• Letni stroški za menjavo folije: 100,00 €

• Dodatni stroški za postavitev na kmetiji: 

– Stroški za izdelavo utrjene površine za postavitev 

Heliosec-a

– Stroški za izdelavo betonske zbiralne površine, na 

kateri se izvaja mešanje, polnjenje in čiščenje 

škropilnic

– Stroški za povezavo zbiralne površine s Heliosec-om
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Katere so prednosti Heliosec-a za pridelovalce?

• Heliosec je dologoročna rešitev za ravnanje z odpadnimi 

tekočinami na kmetiji

• Heliosec prispeva k izboljšanju kakovosti voda v okolici

• Postavitev Heliosec-a je enostavna in zahteva minimalno 

vzdrževanje

• Zaradi izhlapevanja se zmanjša količina odpadnih snovi, ki jih 

je potrebno varno odstraniti

• Sistem se lahko prilagaja količinam odpadne vode (dve 

dimenziji, možna postavitev več enot skupaj)
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Heliosec prispeva k trajnostnemu kmetijstvu in pomaga 

ohranjati tehnologije za varstvo rastlin



Heliosec v EAME (Evropa, Afrika, Bližnji vzhod)

• V obdobju 2009-2015 

je bilo v EAME 

distribuiranih 1262 

Heliosec-ov

– 1107 v Franciji

– 155 v ostalih državah

• Nekatere države so že 

uvedle subvencioniranje 

takšnih sistemov
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Heliosec v Sloveniji

• Prvi Heliosec postavljen na IHPS avgusta 2016

• Drugi Heliosec v planu na KIS v 2017

• Cenovno nedosegljiva možnost za večino posameznih kmetij

• Vizija:

– Postavitev sistemov na nivoju skupnosti (zadruge, občine, 

strojni krožki, LAS)

– Podpora s strani ukrepov kmetijske politike in znotraj občinskih 

projektov
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Povzetek

• Aktivne snovi oz. FFS izgubljamo 4x hitreje kot uvajamo nove

• V Sloveniji se stanje voda izboljšuje, kljub temu pa se poleg drugih 

kemikalij v vodah še vedno najdejo tudi nekatera FFS

• Več kot 50 % preseženih vrednosti je posledica točkovnih onesnaženj

• V primerjavi z razpršenimi viri onesnaženj (zanašanje FFS, površinsko 

odtekanje), je točkovno onesnaženje lažje preprečevati 

• Heliosec je sistem za ravnanje z odpadnimi vodami, ki izkorišča 

izhlapevanje zaradi sonca in vetra za ločevanje kemikalij od odpadne 

vode

• Heliosec na enostaven in učinkovit način omogoča pridelovalcem, da 

kmetujejo trajnostno in varujejo vodne vire

• Heliosec je zaščitena znamka podjetja Syngenta

• Sistemi biopurifikacije zahtevajo določeno investicijo in podporo s 

strani institucij 
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Trajnostno kmetijstvo lahko izvajamo skupaj.

Razvijajmo in omogočajmo dobre kmetijske 

prakse.

Spodbujajmo pridelovalce, 

da prispevajo k čistosti naših voda.
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