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Prejeli smo  

Kakšni bodo vplivi škropljenja po predpisih na zdravje Slovenjgradčanov ? ali Samo nič je nič, vse 

kar je več, je pa nekaj, tudi pri pridelavi hmelja  

 

Nove širitve hmeljišč neposredno proti stanovanjsko-bivalnim naseljem vedno predstavljajo  

problem za okoliško  prebivalstvo. In Koroška pri tem ni izjema. Vrsto let je stanovanjsko naselje v 

Radljah ob Dravi, ki je mejilo na hmeljišča, »negodovalo« ob škropljenjih s fitofarmacevtskimi 

sredstvi (FFS). Po izgradnji  radeljske obvoznice so bila hmeljišča prestavljena in z odmikom  preko 

novozgrajene ceste je bil problem tudi  dokončno rešen. V Podgorju pri Slovenj Gradcu so se tudi 

pojavili načrti za obsežna širjenja novih hmeljišč, ki so jih prav tako spremljala nestrinjanja okoliških 

prebivalcev. Končalo se je z zborom krajanov in kasneje z manj intenzivnim širjenjem hmeljišč, kar 

so tamkajšnji prebivalci nazadnje  sprejeli. 

Sedanji načrti širitve novih hmeljišč proti mestu Slovenj Gradec, se bližajo po obsegu največjemu 

strnjenemu bivalnemu naselju, zato je tudi odziv tamkajšnjih stanovalcev pričakovan. Večina razprav 

in objav glede novih hmeljišč se nanaša zgolj na pridelavo hmelja in je samo kmetijski oz. tehnološki 

del odgovora, ki ga je v različnih oblikah podal Inštitut  za hmeljarstvo iz Žalca, ki  je za področje 

tehnologije pridelave hmelja sicer pristojna ustanova. Odgovor zainteresirani javnosti pa je, da 

slovenski pridelovalci hmelja pri pridelavi spoštujejo predpisano zakonodajo, pri tem jih nadzirajo še 

pristojne nadzorne službe.  Pravzaprav drugače v RS tudi ni možno opravljati kakršne koli kmetijske 

dejavnosti, če želiš imeti stvari urejene in hkrati prejemati t.i. subvencije, ki so v pridelavi hmelju tudi 

izdatnejše. Zagotovo pa vznemirjene prebivalce Slovenj Gradca bolj od škropljenja po predpisih 

zanimajo, kakšni bodo vplivi škropljenja po predpisih, na njihovo zdravje. O tem pa ni bilo s strani 

inštitucij, ki so zadolžene za varovanje zdravja oz. tistih, ki ocenjujejo FFS  glede vpliva na zdravje 

ljudi in okolje, še nič povedanega. In zelo očitno tudi ne bo v nadaljevanju. Informacija, da je vse po 

predpisih je že bila slišana. Splošne izjave, da pa uporaba FFS ne predstavlja nevarnosti za bližnje 

naselje, pa tudi ne bo podane, ker enostavno obstaja neko tveganje, ki ga ne moreš preprečiti. 

FFS so skupina kemikalij (po predhodni zakonodaji se je za isto stvar uporabljala beseda strupi in 

kasneje nevarne snovi), ki se uporabljajo za zatiranje škodljivih organizmov v kmetijstvu, pri tem pa 

obstaja tudi možnost škodljivega učinka na ljudi in temu se ne da izogniti. Vsako registrirano FFS ima 

izdelano toksikološko oceno glede njihovega vpliva na zdravje ljudi in okolje.  Tudi med 

registriranimi, kar pomeni dovoljenimi  FFS pa obstaja glede tveganj  (za kemično okvaro organizma) 

velika razlika. In za te informacije, ki so sicer delo toksikologa, bi moralo ministrstvo pristojno za 

kmetijstvo poskrbeti, da jih pridobi zainteresirana javnost in sicer konkretno ali so izbrana FFS v 

škropilnem programu za hmelj takšna, kjer je tveganje nevarnosti za zdravje in okolje najmanjše. Po 

podatkih Sektorja za  fitofarmacevtska sredstva pri UVHVVR se v Sloveniji največ FFS uporabi v 

sadjarstvu, sledi vinogradništvo in nato hmeljarstvo. Količine FFS uporabljene v poljedelstvu so 

občutno manjše kot v prej navedenih panogah. Uporaba FFS v hmeljarstvu je problematična že 

zaradi višine rastline, ki je tretirana, tudi ustrezna škropilna tehnika se v praksi ne more popolnoma 

izogniti zanašanju izven tretiranih površin.  Navedbe nekaterih, da je isto nevarno tudi škropljenje 

koruze, ne držijo popolnoma. Res je, da vedno obstaja neke vrste tveganje pri uporabi nevarnih 

snovi, konkretno tudi pri FFS. Koruza je sicer okopavina, vendar se v pridelavi le-te uporablja samo 

kemični način zatiranja plevelov, ki se izvaja v glavnem enkrat v času pred ali takoj po vzniku rastline. 
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Ker je to škropljenje po površini zemlje in usmerjeno navzdol je tveganje za nevarnost zanašanja na 

sosednje parcele manjša. Seveda pa ostaja nevarnost vplivov glede onesnaženja zemlje in 

podtalnice. Kasneje se koruze v glavnem ne škropi več. Pri pridelavi hmelja je pa tudi zaradi nanosa 

FFS s pršilniki po odrasli visoki rastlini, zaradi zatiranje bolezni ali škodljivcev, večje tveganje 

zanašanja uporabljenega FFS v obliki drobnih kapljic  na sosednja zemljišča. Nevarnost onesnaženja 

zemlje in podtalnice pa je pri hmelju enako prisotna kot je prej navedeno pri koruzi, bodisi zaradi 

tretiranja FFS  neposredno na zemljo ali zaradi izpiranjale-teh. 

Kmetijstvo je praktično tovarna na prostem in podvržena različnim vremenskim situacijam, ki vedno 

bolj ovirajo  opravljanje opravil v najbolj optimalnem času. Kmetje za sebe tudi najbolj vedo, koliko 

opravil dejansko izvedejo v času, kot jih predpisujejo načela različnih dobrih praks pri kmetovanju.  

Edina praktična rešitev, da ljudje v bližini hmeljišč živijo normalno življenje z upoštevano ustavno 

pravico do zdravega okolja je primeren odmik, kjer obe strani lahko normalno živijo ali opravljajo 

svojo dejavnost. Kar ni izrecno prepovedano, še ne pomeni tudi, da je pa kar samo po sebi 

dovoljeno.  

 

Glede na trenutno vodstvo MOSG širitev hmeljišč ni popolno presenečenje. Očitno je bilo podeželje 

tudi pri pripravi novega prostorskega načrta primerno aktivno, meščani Slovenj Gradca pa v 

dremežu, zraven je pripomoglo tudi javno izrečeno mnenje gospoda župana, da kmetov pač ne 

moremo omejevati.  Prav je, da vsi deli občine razvijajo neke svoje interese,  ampak na tako majhnem 

prostoru siliti dve nasprotujoči dejavnosti, kot je bivalni del prebivalstva in na drugi strani intenzivno 

kmetijstvo, da bi sobivala predvsem zaradi moči politike in kapitala, pa ni razumljivo. Vodstvo  občine 

sedaj najavlja monitoring evidentiranih onesnaževalcev. Kaj to pomeni za rešitev  konkretnega 

primera v hmeljarstvu in kaj se želi dokazati s tem? Enkratna meritev vplivov FFS zaradi zanašanja 

na območje sosednjega naselja z veliko verjetnostjo ne bo pokazala prekoračenih  koncentracij, kar 

nekateri občinski svetniki že tudi napovedujejo. Izvajanje tovrstnih meritev v okolju seveda 

pooblaščeni laboratoriji z veseljem opravljajo, je pa izredno težavno in problematično, ker je treba 

hkrati upoštevati veliko faktorjev.  Ampak osnovni  problem pa ni v enkratni  prekoračeni vrednosti, 

temveč v izpostavljenosti tudi nižjim koncentracijam v daljšem časovnem obdobju, ki so vzrok 

mnogim kroničnim boleznim, teh pa monitoring ne bo uspel relevantno zajeti. 

V primeru, da kljub vsemu pride do izvedbe načrtovanih hmeljišč, bo  nezadovoljstvo okoliških 

prebivalcev zagotovo ostalo, sčasoma jih ne bo motila samo uporaba FFS, ampak še kaj drugega… in 

državni nadzorni organi bodo imeli polne roke dela in kmetje veliko službenih obiskov. In nihče ne 

bo zadovoljen. Veliko boljše bi bilo, da se občinski denar, ki je namenjen monitoringu «onesnaževal 

iz kmetijstva« in se tiče rešitve konkretnega problema, nameni iskanju nadomestnih zemljišč za 

hmeljarjenje na primernejših lokacijah, odmaknjenih od neposrednih bivališč. Obstaja pa seveda še 

ena, verjetno bolj teoretična možnost  (ali pa tudi ne), da se prestavi »meščane z nežnimi nosovi«.  

 

Živel Slovenj Gradec in »Bier Fest« ter Zbogom zdrava kmečka pamet! 
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