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ŠKODLJIVI VPLIVI ŠKROPLJENJA HMELJA NA PREBIVALCE 

MO SLOVENJ GRADEC V SEZONI 2018 (na osnovi analize 

vremenskih pogojev) 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter fitosanitarna uprava RS sta v letu 2009 izdala 

priročnik z naslovom ''Gradivo za usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin''. 

Vsi uporabniki FFS, torej tudi hmeljarji, bi se morali pri svojem delu obvezno držati pravil in 

smernic zapisanih v tem priročniku. 

V tem priročniku je v poglavju 4.7. (stran 65) zelo podrobno in natančno opisana problematika 

preprečevanja zanašanja FFS izven območja nanosa. 

 

Nekaj citatov iz tega priročnika (stran 66, 67, 68 in 71): 
 

''Dejavniki, ki odločajo o obsegu zanašanja škropilne brozge so najbolj odvisni od stanja atmosfere, 

velikosti kapljic, njihove smeri in kinetične energije, ko zapustijo naprave za nanašanje. Manjše kot 

so kapljice, lažje jih atmosferski zračni tokovi odnašajo izven želene smeri gibanja. Pri običajnih 

oblikah nanosa FFS uporabljamo kapljice premera od 50 do 500 μm. Mejna velikost, ki jo pogosto 

omenjamo kot prag zanašanja, je 100 μm. Številne raziskave so pokazale, da obseg zanašanja 

pri kapljicah manjših od 100 μm prične skokovito naraščati. Nanos FFS navadno izvajamo v 

razmerah stabilne atmosfere (majhen vertikalni temperaturni gradient) s horizontalnimi hitrostmi 

vetra v pritlehni plasti od 0,1 do 5 m/s, to je od 0,3 do 15 km/h. Pri hitrostih vetra nad 5 m/s FFS naj 

ne bi nanašali niti ob uporabi antidriftnih šob.'' 
 

''Življenjska doba kapljice je odvisna od izhodiščne velikosti, zračne vlage, temperature zraka in 

fizikalno-kemičnih dejavnikov, ki določajo hitrost izparevanja (parni pritisk raztopine škropilne 

brozge, dinamična površinska napetost, …). Obstaja določeno fizikalno kemično ravnovesje – 

razmerje med volumnom, površino in parnim pritiskom. Če so kapljice majhne (npr. pod 20 μm) in 

je zračna vlaga nizka, npr. pod (50 %), je življenjska doba kapljic kratka (npr. manj od sekunde). 

Tudi pri razmeroma močnem vetru (nad 4 m/s) jih ne odnese prav daleč, ker izhlapijo prej, preden 

bi sploh pričele potovati. Če je zračna vlaga visoka, lahko majhne kapljice prepotujejo velike 

razdalje, tudi pri majhni hitrosti vetra. Kapljice manjše od 30 μm, lahko pri zračni vlagi nad 

80% ostanejo v zraku več ur. Tudi pri blagih sapicah (0,2 m/s) lahko potujejo več kilometrov 

daleč. Lahko se pojavi obsežno zanašanje, kljub temu, da vetrovi pihajo z majhno hitrostjo. 

Dolžina potovanja kapljice je odvisna tudi od višine izhodiščne točke, kjer je bila kapljica 

sproščena. Višja je izhodiščna točka, večja bo razdalja, ki jo bo prepotovala kapljica. V 

poljedelstvu to pomeni, da je zanašanje prostorsko tem obsežnejše, čim višje od tal je 

dvignjena škropilna armatura škropilnice, oziroma čim večja je razdalja med šobami in 

rastlinami, ki jih škropimo.'' 
 

 ''V trajnih nasadih se lahko zaradi neustrezne nastavitve pršilnika pršilni oblak dvigne tudi 

10 ali 20 metrov nad vrhove drevja. Večje kot je odstopanje višine škropilnega oblaka od 

višine drevja, večje je zanašanje. Hitrosti vetra se s povečevanjem razdalje od vrhov dreves 

povečujejo. Višje kot zaidejo kapljice, v hitrejši zračni tok se ujamejo. Gibanje kapljic ni 

odvisno zgolj od njenih lastnosti, temveč tudi od dinamičnih lastnosti zračne mase, v kateri se 

kapljica nahaja. Gibanje zračne mase je določeno z razlikami v atmosferskih tlakih in temperaturah 

ter ovirami na poti, ki jo odklanjajo in upočasnjujejo.'' 
 

''Temperaturna inverzija tveganje za pojav zanašanja močno poveča (M. Lešnik).'' 
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 ''Pred izvedbo nanosa FFS moramo preveriti stanje vetrov. Če obstajajo ciklična lokalna gibanja 

(npr. najmanj vetra po polnoči in največ vetra opoldan), škropljenja izvajamo v obdobju dneva, ko 

so vetrovi usmerjeni vstran od občutljivih območij. V brezvetrju ne škropimo, če imamo pojav 

temperaturne inverzije in visoko zračno vlago. Ker se vetrovi hitro spreminjajo, je tudi med 

delom dobro preveriti hitrost vetra. Priročne merilce hitrosti vetra je možno kupiti že za 20-30 

evrov. V nekaterih državah od pridelovalcev zahtevajo, da med nanosom FFS preverjajo hitrost 

vetra. Vetromer mora biti sestavni del opreme škropilnice. Tudi pri nas priporočamo, da si 

pridelovalci nabavijo priročne vetromere.'' 
 

''V Evropi imamo za tekočinski nanos FFS v uporabi vsaj 20 tipov šob. Vsaj tretjino uvrščamo med 

tako imenovane antidriftne šobe (šobe z zmanjšanim zanašanjem) in z njimi lahko omejujemo 

obseg zanašanja. Osnovna razlika med standardno šobo (oznake LU, API, ST, TR, XR, …) in 

antidriftno šobo je v tem, da antidriftne šobe pri enakem delovnem tlaku dajejo večje kapljice in da 

je delež majhnih kapljic manjši kot pri standardnih šobah. Standardna in antidriftna šoba enakega 

pretočnega razreda (ista barvna koda) imata pri enakem tlaku enak pretok. Antidriftne šobe so 

razvrščene po stopnji zmanjšanja zanašanja (npr. 25 %, 50%, 75 %, 90%, …).'' 
 

''Pojave zanašanja pri nanosu FFS v trajnih nasadih omejujemo z: 

-z doslednim upoštevanjem varovalnih pasov, ki so navedeni v navodilu za uporabo, 

-z uporabo antidriftnih šob, 

-z izvedbo nanosov pripravkov ob bočnem vetru do največ 2 m/s, če uporabljamo standardne šobe        

(kapljice 100 – 200 μm) in do največ 3 m/s, če uporabljamo antidriftne šobe (kapljice 300 – 400 

μm), 

-z ustrezno nastavitvijo vršnih usmernikov zračnega toka pri aksialnih pršilnikih in bočnih izvodov 

pri turbinskih in pnevmatskih pršilnikih, 

-z prilagajanjem kapacitete ventilatorja volumnu zelene stene skozi rastno dobo, 

-z izklopom ventilatorja ob nanosih na zadnjih 5 vrst spomladi, ko še ni polno razvite listne 

površine, 

-z enostranskim nanosom pri zadnjih treh do petih vrstah dreves – trt, 

-z izogibanjem nanosu v času temperaturne inverzije in pri visokih temperaturah, 

-z zamenjavo aksialnih pršilnikov z radialnimi in tangencionalnimi.'' 

 

Vir: 

Link povezava do priročnika z naslovom ''Gradivo za usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev 

varstva rastlin'': 

https://sc-s.si/joomla/images/GRADIVO%20FFS%202009.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sc-s.si/joomla/images/GRADIVO%20FFS%202009.pdf
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VREMENSKI POGOJI V ČASU ŠKROPLJENJA HMELJA 
 

V letu 2018 smo naredili analizo vremenskih pogojev v času 16-tih škropljenj hmelja. Vseh 

škropljenj hmelja je bilo na območju MO Slovenj Gradec seveda bistveno več. Menimo, da je naša 

analiza 16-tih škropljenj vseeno zadosti velik in verodostojen vzorec, na osnovi katerega smo 

pripravili sledečo tabelo: 
 

Škropljenje 

št. 

Termin 

škropljenja 

Povprečna 

relativna 

zračna vlaga 

(%) 

Povprečna 

hitrost vetra 

(m/s) 

Smer 

pihanja 

vetra 

Maksimalni 

sunki vetra (m/s) 

Lokacija: Hmeljišče ob Šmarški cesti 
1 29.5.2018 

od 6.00 do 7.30 ure 
95-98 0,2 do 0,9 V do J 0,7 do 1,5 

2 8.6.2018 

od 8.30 do 10.00 

ure 

79-92 0,7 do 1,5 SZ do S 1,5 do 3,1 

3 2.7.2018 
od 7.00 do 8.30 ure 

59-65 2,1 do2,8 JV do J 3,2 do 4,3 

4 20.7.2018 

od 9.00 do 10.30 
ure 

55-70 0,4 do 1,3 S do JZ 1,1 do 2,4 

Lokacija: Hmeljišče severno od Homca 
1 20.7.2018 

od 21.00 do 22.30 

ure 

94-97 0,3 do 1,3 JV, J, SV, SZ 0,8 do 2,1 

Lokacija: Hmeljišče ob glavni cesti Tomaška vas-Lipa in hmeljišče v 

Šmartnem    (ob pokopališču) 
1 7.6.2018 

od 6.30 do 8.00 ure 
81-95 0,3 do 1,5 V, S, Z 0,8 do 2,2 

2 12.6.2018 

od 6.30 do 8.00 ure 
73-94 0,4 do 0,8 S, Z, JV, J 0,9 do 1,9 

3 14.7.2018 
od 6.30 do 8.00 ure 

99-100 0,2 do 0,7 JZ, Z, J, JV 0,5 do 1,4 

4 18.7.2018 

od 6.30 do 8.00 ure 
77-97 0,5 do 1,2 JZ, JV, V 0,8 do 2,3 

Lokacija: Hmeljišče ob Šmarški cesti  
5 27.7.2018 

od 7.00 do 8.00 ure 
99 do 100 0,4 do 1,0 J, JV, Z, SZ 0,9 do 1,8 

Lokacija: Hmeljišče nasproti centra Merkur na JV mesta  
 31.7.2018 

od 22.00 do 23.00 

ure 

75 do 87 0,7 do 1,2 V, JV 1,2 do 1,8 

Lokacija: Hmeljišče od Lipe proti Tomaški vasi (na desni strani ceste)  
 1.8.2018 

od 20.30 do 21.00 

ure 

75 do 77 0,6 do 1,6 V, JV 1,8 do 2,6 

Lokacija: Hmeljišče v Šmartnem ob otroškem igrišču, oziroma nasproti 

pokopališča  
 14.8.2018 

od 6.00 do 7.00 ure 
94 do 96 0,6 do 1,3 S, Z, SZ 1,1 do 2,4 

Lokacija: Hmeljišče v Šmartnem ob glavni cesti, na desni strani v smeri 

proti Slovenj Gradcu  
 

 16.8.2018 

od 6.00 do 8.00 ure 
100 0,3 do 0,8 V, JV, SV, 

JZ 

0,6 do 1,3 

Lokacija: Hmeljišče v Šmartnem pod Krnicami (na levi strani ceste, 

preden da se cesta začne vzpenjat na Krnice) 
 21.8.2018 

od 6.00 do 8.00 ure 
79 do 97 0,6 do 2,1 JV, J, S 1,3 do 3,6 

 22.8.2018 
od 6.00 do 8.00 ure 

97 do 99 0,3 do 1,0 JV,V, J, SV 0,7 do 1,4 
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Ključni poudarki iz zgoraj navedenih citatov priročnika v povezavi z našimi dejanskimi 

vremenskimi razmerami v času posameznih škropljenj hmelja: 

 

a) V citatu priročnika je podrobno opisana situacija, ko imamo visoko zračno vlago. V takšnih 

razmerah lahko majhne kapljice prepotujejo velike razdalje, tudi pri majhni hitrosti vetra. 

Kapljice lahko pri zračni vlagi nad 80% ostanejo v zraku več ur. Tudi pri blagih sapicah (0,2 

m/s) lahko potujejo več kilometrov daleč. Lahko se pojavi obsežno zanašanje, kljub temu, 

da vetrovi pihajo z majhno hitrostjo. 

Iz naše analize vremenskih pogojev v času 16-tih škropljenj hmelja lahko hitro ugotovimo, 

da je v našem primeru situacija točno takšna, kot je opisana v priročniku in sicer: 

- hmeljarji so izvajali škropljenje hmelja zgodaj zjutraj (13 škropljenj) in pozno zvečer (3   

škropljenja). 

- vidimo, da je bila povprečna relativna zračna vlaga samo v času treh škropljenj manjša 

od 80% ! 

- pri večini škropljenj je povprečna relativna zračna vlaga močno presegala 80%, kar 

pomeni, da so kapljice škropiva ostajale v ozračju (kapljice niso izhlapele). V primeru 

brezvetrja bi se zračna masa s kapljicami škropiva počasi premikala v neko smer. V času 

škropljenja pa smo vedno imeli prisoten tudi veter povprečne jakosti okrog 2 m/s. 

Zračna masa s kapljicami škropiva je tako hitro potovala s to hitrostjo v smereh, kamor 

je takrat pač pihal veter. V štirih minutah so kapljice škropiva prepotovale pot v dolžini 

približno 500 metrov. 

- iz naše tabele je razvidno, da se smer pihanja vetra v času trajanja enega škropljenja, 

zelo spreminja. 

Povzetek: 

Hmeljarji so praktično vedno škropili hmelj v času, ko smo imeli za škropljenje skrajno 

neugodne (neprimerne) vremenske razmere in sicer: 

- hladna jutra (temperaturna inverzija) 

- visoka relativna zračna vlaga (nad 80%) 

Hmeljarji bi lahko na osnovi navodil iz priročnika izvajali škropljenje samo trikrat in sicer 

2.7.2018, 20.7.2018 (zjutraj) in 1.8.2018, saj je samo v teh treh terminih bila povprečna 

relativna vlaga manjša od 80%. Pri vseh ostalih terminih škropljenj, je bila povprečna 

relativna vlaga večja od 80%, kar pomeni, da so hmeljarji v vseh teh terminih grobo kršili 

navodila iz priročnika !!! 

Na osnovi vzorca izvedene analize vremenskih pogojev v času 16-tih škropljenj hmelja, 

lahko upravičeno in z veliko verjetnostjo sklepamo, da so hmeljarji v Mestni občini Slovenj 

Gradec v letu 2018 izvedli več kot 81% vseh škropljenj hmelja v času vremenskih razmer, ki 

so bile skrajno neugodne, oziroma neprimerne za izvajanje škropljenja !!! 

Upoštevati pa je potrebno tudi dejstvo, da smo v naši analizi naključno upoštevali samo 16 

škropljenj hmelja in sicer na hmeljiščih, ki predstavljajo zelo majhen delež vseh hmeljišč v 

MO Slovenj Gradec. Na tej osnovi lahko povsem upravičeno sklepamo, da je bilo v sezoni 

2018, število vseh škropljenj hmelja v naši občini vsaj 350, oziroma povprečno 4 škropljenja 

na dan. 

Zaradi navedenega neodgovornega obnašanja hmeljarjev, smo bili prebivalci MO Slovenj 

Gradec od meseca maja do septembra 2018, fizično izpostavljeni vsakodnevnemu 

obsežnemu zanašanju strupenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki so se akumulirala v 

naših telesih preko dihal, kože in prebavil (zaužita direktno kontaminirana zelenjava in sadje 

ter indirektno kontaminirano meso, mleko in mlečni izdelki). 
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b)  V citatu priročnika je napisano tudi, da je dolžina potovanja kapljice odvisna tudi od višine 

izhodiščne točke, kjer je bila kapljica sproščena. Višja je izhodiščna točka, večja bo razdalja, 

ki jo bo prepotovala kapljica. V poljedelstvu to pomeni, da je zanašanje prostorsko tem 

obsežnejše, čim višje od tal je dvignjena škropilna armatura škropilnice, oziroma čim večja 

je razdalja med šobami in rastlinami, ki jih škropimo. 

V našem primeru govorimo in obravnavamo problematiko škropljenja hmelja. Nasadi 

hmelja so zelo visoki, saj znaša višina sadik hmelja približno 7 do 8 metrov. To pomeni, da 

je izhodiščna točka, kjer je kapljica škropiva sproščena, zelo visoka in je razdalja, ki jo bo 

kapljica prepotovala, zaradi tega še večja. 

 

c) V citatu priročnika je napisano tudi, da se v trajnih nasadih lahko zaradi neustrezne 

nastavitve pršilnika pršilni oblak dvigne tudi 10 ali 20 metrov nad vrhove drevja (hmelja). 

Večje kot je odstopanje višine škropilnega oblaka od višine drevja (hmelja), večje je 

zanašanje. Hitrosti vetra se s povečevanjem razdalje od vrhov dreves (hmelja) povečujejo. 

Višje kot zaidejo kapljice, v hitrejši zračni tok se ujamejo. 

V našem primeru to nazorno dokazuje video posnetek z dne 27.7.2018, ki prikazuje 

škropljenje hmeljišča ob Šmarski cesti. Na posnetku se lepo vidi, kako zaradi visoke 

relativne zračne vlage kapljice škropiva ne izhlapijo, ampak ostajajo v ozračju. Te kapljice 

tvorijo velik oblak škropiva, ki se dviga več kot 20 metrov nad vrhove hmeljišča. Veter 

potem zanaša ta oblak proti stanovanjskim hišam. 

Posnetek zanašanja FFS: https://www.youtube.com/watch?v=gPDqcMRp7Tc 

 

d) V citatu priročnika je napisano tudi, da se mora pred izvedbo nanosa FFS preveriti stanje 

vetrov. Če obstajajo ciklična lokalna gibanja (npr. najmanj vetra po polnoči in največ vetra 

opoldan), škropljenja izvajamo v obdobju dneva, ko so vetrovi usmerjeni vstran od 

občutljivih območij. V brezvetrju ne škropimo, če imamo pojav temperaturne inverzije in 

visoko zračno vlago. Ker se vetrovi hitro spreminjajo, je tudi med delom dobro preveriti 

hitrost vetra. Vetromer mora biti sestavni del opreme škropilnice. 

V našem primeru lahko na osnovi dokaznega posnetka upravičeno sklepamo, da hmeljarji 

pred škropljenjem ne preverjajo stanja vetrov, niti ne preverjajo ostalih vremenskih 

parametrov (temperaturna inverzija, visoka relativna vlaga). Skladno z navodili iz 

priročnika, bi hmeljarji morali škropiti v obdobju dneva, ko so vetrovi usmerjeni vstran od 

občutljivih območij (stanovanjska naselja). V primeru brezvetrja ali šibkih vetrov, 

temperaturne inverzije in visoke zračne vlage, hmeljarji nikakor ne bi smeli škropiti. 

 

e) V citatu priročnika so opisane tudi vrste škropilnih šob, ki se v osnovi delijo na standardne 

in antidrifte šobe. Z uporabo antidriftnih šob, ki dajejo večji delež večjih kapljic, bi lahko 

omejili obseg zanašanja škropiva. 

V našem primeru nismo uspeli od pristojnih inšpekcijski služb nikoli izvedeti, katere vrste 

šob dejansko uporabljajo hmeljarji. 

 

f) Pri izdelavi vremenske analize smo od strokovnjakov Agencije republike Slovenije za okolje 

(ARSO), pridobili tudi časovni diagram povprečnega dnevnega poteka temperature in 

relativne zračne vlage v Slovenj Gradcu (vremenska postaja Šmartno pri Slovenj Gradcu). 

Diagram se nanaša na poletje v petletnem obdobju, od leta 2014 do 2018. 

Ta diagram v celoti potrjuje vse naše vremenske analize, ki smo jih izdelali za 16 

posameznih terminov škropljenj hmelja. 

V diagramu je prikazan srednje evropski čas, da dobimo poletni čas, je potrebno prišteti eno 

uro in sicer: 

Vidimo, da imamo najvišjo relativno vlago okrog 7.00 ure zjutraj in sicer več kot 90%. Ta 

vrednost potem počasi pada in znaša ob 9.00 uri še vedno okrog 80%. 

S povečevanjem temperature se relativna vlaga potem zmanjšuje, tako da pade okrog 11.00 

ure na 60%, po 13.00 uri pa doseže svojo minimalno vrednost in sicer nekaj nad 50%. 

https://www.youtube.com/watch?v=gPDqcMRp7Tc
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Po 17.00 uri popoldan prične temperatura padati, posledično pa prične relativna vlaga zopet 

naraščati. 

Vidimo, da so hmeljarji v letu 2018 škropili hmelj vedno v vremensko skrajno neprimernih 

pogojih (temperaturna inverzija, visoka relativna zračna vlaga krepko nad 80%). S tem smo 

še dodatno dokazali, da če bi hmeljarji upoštevali navedbe iz priročnika, bi morali izvajati 

postopke škropljenja hmelja v časovnem okvirju od 11.00 do 17.00 ure. V tem času namreč 

ni prisoten pojav temperaturne inverzije, relativna zračna vlaga je ustrezno nizka (50% do 

60%), posledično bi tako bilo zanašanje škropiva bistveno manjše. V tem časovnem okvirju 

pa imamo prisoten nov vremenski dejavnik in sicer veter, ki lahko v tem času doseže hitrosti 

tudi več kot 5 m/s. Pri hitrostih vetra večjih od 5 m/s, pa na osnovi navedb iz priročnika, naj 

ne bi nanašali FFS niti ob uporabi antidriftnih šob. 

Na osnovi vseh navedenih dejstev lahko upravičeno ugotavljamo, da zaradi neprimernih 

vremensko klimatskih razmer, v MO Slovenj Gradec, ni mogoče zagotoviti varne in zdravju 

prebivalcem neškodljive uporabe FFS, pri pridelavi hmelja. 

 

 
Časovni diagram povprečnega dnevnega poteka temperature in relativne zračne vlage v Slovenj Gradcu (vremenska postaja Šmartno pri 
Slovenj Gradcu). Diagram se nanaša na poletje v petletnem obdobju, od leta 2014 do 2018. (vir: arhiv ARSO) 

 

g) Inštitut za okolje iz Munchna, v Nemčiji, je leta 2018 na južnem Tirolskem izvedel meritve 

ostankov substanc pesticidov v zraku, na osnovi zanašanja škropiva. Merilne naprave so 

postavili na kmetijah, ki se ukvarjajo z biološko pridelavo zelenjave. Rezultati meritev so 

pokazali, da so najštevilčnejše in najbolj škodljive za okolje, substance pesticidov (FFS), ki 

izvirajo iz poljedelstva. Merilne naprave so izmerile ostanke kar 20-tih različnih substanc. 

Te substance so prišle na biološke kmetije kot posledica zanašanja pesticidov iz okoliških 

kmetij, ki kmetujejo na konvencionalni način, z uporabo pesticidov. Merilne naprave so 

potrdile prisotnost 6-tih različnih substanc, ki izvirajo iz poljedelskih pesticidov, celo na 

nadmorski višini 1600 metrov in sicer več kilometrov vstran od nasadov jabolk, ki so jih 

škropili s pesticidi. 

V poročilu omenjenega inštituta, strokovnjaki z zaskrbljenostjo opozarjajo, da je pri tej 

problematiki najbolj zaskrbljujoča dolgoročna obremenitev okolja in ljudi (substance 

pesticidov se akumulirajo v človeškem organizmu). Zelo velik problem pa predstavlja tudi 

tako imenovani ''Cocktail-Effekt'' (kombinacija različnih substanc pesticidov je namreč 

veliko bolj nevarna, kot pa je nevarna vsaka posamezna substanca). 
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V zaključku poročila strokovnjaki z zaskrbljenostjo opozarjajo, da se stroka in odgovorni 

državni organi ne zavedajo resnosti problema nekontroliranega zanašanja pesticidov po 

ozračju, kar predstavlja zelo velik problem za biološke kmetije in za celotno prebivalstvo. 

Link povezava do članka z naslovom ''Pesticide zanaša po ozračju na kilometre daleč'': 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/pestizide-umweltinstitut-muenchen-1.4359679 

 

h) Ob vsem zgoraj navedenem je potrebno poudariti tudi dejstvo, da hmeljarji v MO Slovenj 

Gradec v sezoni 2018, niso najavili prebivalcem ob hmeljiščih, niti enega škropljenja ! 

Hmeljarji pa tudi pri nobenem škropljenju niso na noben način poskrbeli za preprečevanje 

zanašanja škropiva izven območja hmeljišča ! 

 
Vsi vremenski podatki so pridobljeni iz arhiva spletnega portala Meteo.si, ki ga ureja ARSO (za 

vremensko postajo Šmartno pri Slovenj Gradcu). 

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/ 

 

 

 

 

Slovenj Gradec, 12.4.2019 

 

                                                                                                 Analizo izdelal: 

                                                                                                 Bernard Karner 

 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/pestizide-umweltinstitut-muenchen-1.4359679
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/


SORTIRNA ANALIZA ZEMLJE 

»HMELJIŠČE« 

 

Pogled na zemljo v hmeljiščih hitro pritegne pozornost, saj je v zemlji videti večje količine 

plastičnih ostankov, ki se pojavljajo na površju zemlje in jih veter razpiha po okolici. Ker 

poznamo proces pridelave in predelave hmelja vemo, da je ta plastika del hmeljevine, ki 

vsebuje PES in PP vrvice. 

Že v odgovoru ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so zapisali »Sicer pa 

pridelovalci v zadnjem času rastline večinoma nasekljajo, jih pregnijejo in vnesejo nazaj v 

njive.«.  

Ta zapis ministrstva se mi zdi absurden, saj drobni delci plastike ne izginejo sami od sebe in 

se v tem primeru valijo po njivi, mikro delci plastike pa počasi prehajajo v pitno vodo in v 

naša telesa. 

Ministrstvo na tak način podpira agro-industrijo, ki uničuje planet in zdravje ljudi. 

Na to problematiko sem bil opozorjen s strani stanovalcev v bližini hmeljišč. 

 VZOREC: 

Iz naključnega hmeljišča je bil vzet vzorec zemlje (14,1 kg).  

DATUM ODVZEMA VZORCA: 

13.3.2019 ob 16:15 uri 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTEK SORTIRNE ANALIZE 

Najprej sem vzorec stehtal in ugotovil skupno težo (14,1 kg). S pomočjo sita (5 mm) sem ločil 

fino zemljo, kamenje ter plastiko, ki je ostala na situ. Vse tri frakcije sem ponovno stehtal 

vsako posebej (fina zemlja 9,4 kg), (groba zemlja in kamenje 4,4 kg) in (plastika 300 g). 

 

Graf predstavlja sestavo zemlje vzorca. 

 

 

 

Ob pogledu na tale graf se lahko zamislimo, kako je poljedelska zemlja kontaminirana in kaj 

preko hrane in vode prehaja v naša telesa. Takšen odnos države in njena prioriteta 

zasledovanju ciljev kapitala nas bo pripeljala v brezizhoden položaj.  

2% plastike v zemlji na kateri bo kmet enkrat vzgajal pšenico, koruzo ali kakšno drugo kulturo 

je katastrofa za nas vse. 

 

 

 

 

 

 

 



1. VZOREC 

 

 

 Naključno vzet vzorec zemlje iz hmeljišča, ki meji trdo na naselje. 

 

2. PRESEJANJE FRAKCIJ (5 mm sito) 

 

 
 

Ločene in presjane frakcije kamenje, zemlja, plastika 

 

 
 

 



 

3. PRISOTNOST MIKRO PLASTIKE 

 
 

 

 

 

Mikro-plastika 

Mikro-plastika 



4. RAZLIČNA PLASTIKA PES, PP 

 

 
 

 

5. IZREDNO MOČNA NAJLONSKA VRV 

 

 



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner


