Varna in odgovorna uporaba FFS:
varovanje prihodnosti evropskega
trajnostnega kmetijstva
Kmetijstvo se stalno sooča s škodljivci, pleveli
in boleznimi. Da bi preprečili izgubo pridelka, je
potrebno gojene rastlin pred njimi stalno varovati.
Določeni vremenski pogoji prav tako lahko vplivajo
na povečanje škodljivih organizmov in s tem dodatno
obremenijo kmete pri pridelavi zdrave, kakovostne
in cenovno dostopne hrane za potrošnike. Navedene
okoliščine veljajo enako za vse vrste kmetijstva.

Dejstva
Brez učinkovitega varstva rastlin bi v Evropi izgubili
polovico trenutnih zalog hrane. Pobuda evropske
fitofarmacevtske industrije za varno in trajnostno
uporabo FFS (SUI = safe use initiative) deluje v
partnerstvu z lokalnimi deležniki in ponekod tudi z
vladnimi službami. Kmetom omogoča izkoriščanje
prednosti in koristi FFS na varen in okolju prijazen
način.
Glavni cilj projekta je povečanje varne in odgovorne
uporabe FFS za trajnostni razvoj evropskega
kmetijstva. Dobre prakse varstva rastlin so namreč
ključnega pomena za učinkovito zmanjševanje
tveganja pri uporabi FFS.

Praktični nasvet
• Kakšno osebno varovalno opremo je treba nositi pri
uporabi FFS
• Kje in kako pravilno skladiščiti FFS
• Kako pravilno nalivati/odmerjati, mešati in
uporabiti FFS

Evropsko združenje fitofarmacevtske industrije (ECPA) zastopa fitofarmacevtsko industrijo na
evropski ravni. Člani združenja so proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev in njihova nacionalna
združenja po vsej Evropi.
ECPA spodbuja moderno kmetijsko tehnologijo ob upoštevanju trajnostnih načel razvoja; varovanje
zdravja ljudi in okolja, pridelava dostopne in zdrave hrane, konkurenčnost kmetijstva in visoko
kakovost življenja .
Člani ECPA podpirajo pravično zakonodajo, ki temelji na znanosti in zagotavlja potrošnikom in
uporabnikom FFS visoke standarde in varne pridelke.

• Kako ravnati s prazno embalažo in ostanki FFS

Varovanje uporabnika
Za industrijo FFS je varnost njenih uporabnikov
največjega pomena. S pomočjo sodobnih tehnoloških
postopkov pri uporabi FFS lahko kmetje varno in
uspešno zatirajo škodljivce, bolezni in plevel ter s tem
omogočajo trajnostni razvoj kmetijstva.

Varstvo rastlin
– več kot le
varna uporaba
fitofarmacevtskih
sredstev

Pobuda za varno in trajnostno rabo FFS – SUI - posreduje profesionalnim
uporabnikom FFS strokovno znanje in jih spodbuja k uporabi dobrih praks
varstva rastlin. SUI je odličen primer kako lahko z izmenjavo in prenosom znanja
zagotovimo primerne rešitve za obstoječe izzive in povečamo uporabo dobrih
praks varstva rastlin.
* IVA je nosilec blagovne znamke.

Za več informacij se prosimo obrnite na:
ECPA aisbl
6 Avenue E. Van Nieuwenhuyse
1160 Bruselj - Belgija
Tel: +32 2 663 15 50
Faks: +32 2 663 15 60
E-mail: ecpa@ecpa.eu
www.ecpa.eu
www.twitter.com/cropprotection
www.facebook.com/cropprotection
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Kako deluje program
SUI (angleško:safe use
initiative)?
Trije jasni cilji

Fitofarmacevtska industrija si skupaj s kmetijstvom
deli odgovornost za zagotavljanje trajnostne rabe
fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS).
Posebno pozornost namenja varovanju uporabnikov
pri uporabi FFS. Skupaj s strokovnjaki iz varstva rastlin,
svetovalci in vladnimi službami je razvila preprosta
priporočila in usmeritve za uporabo FFS tako, da
njihova uporaba ne ogroža zdravja uporabnikov in je
sprejemljiva za okolje.

Projekt ima tri jasne cilje:
 Zmanjševanje izpostavljenosti
uporabnika pri uporabi FFS s
vzpodbujanjem uporabe novih
– inovativnih tehnik uporabe
 Spodbujanje osebne varovalne
opreme pri uporabi FFS
 Zmanjševanje vplivov na okolje s
pravilnim ravnanjem z odpadno
embalažo in preprečevanjem
ostankov škropilne brozge.

Posebej prilagojena
priporočila

Nacionalne zahteve in lokalni pogoji
za kmetovanje

SUI trenutno poteka v sodelovanju s kmetijskimi
združenji in ostalimi deležniki ter
ponekod tudi z vladnimi službami v
V letu 2015 pričakujemo, da bo
v projekt vključenih 17, v letu
2016 pa 18 držav.

Spremljanje uvajanja
dobrih praks varstva rastlin

16 državah.

Ključ za ocenjevanje napredka

Program SUI trenutno poteka v 16 evropskih državah.
Zaradi razlik med posameznimi državami je program
prilagojen za vsako državo posebej. Prav tako so za
vsako državo posebej prilagojena priporočila, ki so
usklajena z državnimi predpisi, klimatskimi in ostalimi
pogoji kmetovanja (na primer - pogoji kmetovanja v južni
Italiji se močno razlikujejo od pogojev zahodne Irske).
Vendar pa je načelo enako za vse: najpomembnejše je
sodelovanje vseh deležnikov v državi.

Spremljanje uvajanja dobrih praks varstva rastlin je
prav tako pomembno. Projekt SUI se je doslej izkazal
za izjemno uspešnega.
Tako se je na primer odstotek zbranih odpadnih
plastenk FFS v Sloveniji od začetka zbiranja v letu
2005 do 2013 povzpel na 66%.

Nacionalna združenja fitofarmacevtske industrije so ob
sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo, upravnimi
organi, trgovci in kmeti izpostavila pomen uporabe
osebne varovalne opreme pri uporabi FFS ter v ta
namen pripravila izobraževalno gradivo namenjeno
uporabnikom FFS. V gradivu so posebej izpostavljena
praktična in preprosta priporočila ter nasveti o pravilni
osebni varovalni opremi skladno z navodili za uporabo,
o dobri praksi varstva rastlin pri uporabi FFS, o kraju
in načinu skladiščenja FFS, o pravilnem in varnem
ravnanju z odpadno embalažo ter ostanki FFS. SUI je
program izobraževanje za celo življenje. Namenjen
je uporabnikom FFS - in predstavlja najboljše , najbolj
varne in najučinkovitejše dobre prakse ravnanja s FFSod nakupa do uporabe in na koncu do odstranjevanja
ostankov FFS.
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To je uspešen projekt.

Kje lahko dobim praktične
informacije o SUI?
SUI na ecpa.eu
Brošura s
posameznimi
priporočili
3. Skladiščenje,
transport in prodaja

4. Integrirano
varstvo rastlin

5. Odgovorna uporaba

6. Ravnanje z
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odpadnimi FFS
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