METODOLOŠKO POJASNILO
PRODAJA PESTICIDOV

To metodološko pojasnilo se nanaša na objavljanje podatkov:
- Prodaja pesticidov, Slovenija, letno (Prva objava)
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1. NAMEN
Namen objave podatkov je seznanjanje strokovne in splošne javnosti s količino aktivnih
snovi v pesticidih prodanih v veleprodaji v Sloveniji. Objavljamo vsote količin prodanih
aktivnih snovi na nivoju Slovenije za fungicide, herbicide, insekticide in druge pesticide.

2. PRAVNA PODLAGA
-

Letni program statističnih raziskovanj (LPSR):
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)
UREDBA (ES) št. 1185/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25.
novembra 2009 o statističnih podatkih o pesticidih; CELEX številka 32009R1185
Dogovor o posredovanju in uporabi podatkov iz evidence o prometu
fitofarmacevtskih sredstev in o sodelovanju pri izvedbi raziskovanja o porabi
pesticidov v kmetijstvu in Tehnični protokol o posredovanju letnih podatkov iz
Evidence o prometu s fitofarmacevtskimi sredstvi

Podatki so mednarodno primerljivi v okviru EU. Podatki, ki jih objavlja Eurostat za leta
od 2011 naprej, so manjši od podatkov, objavljenih v podatkovnem portalu Si-STAT.
Ne vključujejo podatkov za kategoriji proizvodov biološki fungicidi in insekticidi na
osnovi bioloških in rastlinskih izdelkov zaradi metodološke nedorečenosti glede
merjenja količin.

3. ENOTA, KI JO OPISUJEJO OBJAVLJENI PODATKI
Aktivna snov, ki se je v določenem letu prodala v veleprodaji pesticidov na domačem
trgu. Podatke objavljamo na nivoju kemijskih razredov.

4. IZBOR ENOT OPAZOVANJA
Zajetje je popolno; zajeti so vsi pripravki pesticidov prodani v veleprodaji na domačem
trgu kot jih poročajo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
po Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/2012) trgovci, ki so
registrirani pri UVHVVR.

5. ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
V okviru raziskovanja Prodaja pesticidov (KME-PEST/P) SURS od UVHVVR pridobi
podatke za posamezne aktivne snovi na nivoju Slovenije. Administrativni vir podatkov
je evidenca o prometu fitofarmacevtskih sredstev.
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6. DEFINICIJE
Področje uporabe Uredbe1185/2009 je omejeno na pesticide, ki so fitofarmacevtska
sredstva, vendar se pričakuje, da bodo v spremembo uredbe vključeni tudi biocidi, in to
ko bo končano prvo vrednotenje aktivnih snovi za uporabo v biocidnih pripravkih.
Aktivna snov je snov v fitofarmacevtskem sredstvu, ki je biotično aktivna in služi
doseganju namena; za razliko od neaktivnih snovi, ki so v fitofarmacevtskem sredstvu
prisotna, da sploh omogočijo formuliranje fitofarmacevtskega sredstva (pripravo
obstojnega in ekonomičnega prodajnega pripravka).
Fungicidi so sredstva za zatiranje glivic, ki povzročajo rastlinske bolezni, vključno z
baktericidi za zatiranje bakterij.
Herbicidi so sredstva za zatiranje plevelov oziroma v širšem smislu neželenih rastlin.
Insekticidi so sredstva za zatiranje žuželk, vključno z akaricidi za zatiranje pršic.
Drugi pesticidi so sredstva za druge namene vključno z moluskicidi za zatiranje
polžev, regulatoji rasti rastlin, mineralna in rastlinska olja, snovi za sterilizacijo prsti,
rodenticidi za zatiranje glodalcev, razkužila in ostala fitofarmacevtska sredstva.

7. POJASNILA
7.1 OBDELAVA PODATKOV
Podatke pridobljene na nivoju aktivne snovi agregiramo po nivojih kemijskih razredov,
kategorij proizvodov, glavnih skupin in na nivoju Slovenije.

7.2 DRUGA POJASNILA
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

8. OBJAVLJANJE PODATKOV
Podatke objavljamo:
Letno:
- Podatkovni portal SI-STAT: Okolje in naravni viri – Kmetijstvo in ribištvo –
Proizvodne metode v kmetijstvu - Prodaja pesticidov. Objavljeni podatki so
absolutni na ravni Slovenije.
- Prva objava (Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo; Proizvodne metode v kmetijstvu):
»Prodaja pesticidov, Slovenija, leto«.
- Eurostat
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9. REVIDIRANJE PODATKOV
9.1 OBJAVLJANJE ZAČASNIH IN KONČNIH PODATKOV
Objavljamo le končne podatke.
9.2 PRELOMI V ČASOVNI VRSTI
Podatke smo objavljali samo na nivoju glavnih skupin do leta 2011, ko smo jih začeli
objavljati tudi na nižjih nivojih (kategorije proizvodov, kemijski razredi).
Od leta 2011 do 2015 so se podatki objavljali po klasifikaciji iz UREDBE (ES) št.
1185/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2009 o
statističnih podatkih o pesticidih, od leta 2016 pa po klasifikaciji iz UREDBE KOMISIJE
(EU) št. 2017/269 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2009
Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih v zvezi s
seznamom aktivnih snovi.
Metodološko pojasnilo o revidiranju podatkov je dostopno na spletni strani
http://www.stat.si/dokument/5296/RevidiranjeStatisticnihPodatkovMPsplosna.pdf.

10. DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA
-

Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS): »Pesticide
Sales« (org).
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/aei_fm_salpest09_esms.htm
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