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Sklepi 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno 
udeležbo, 1.-2. marec 2011, Podčetrtek

1. Področje varstva rastlin je javna dobrina, saj poleg tega, da omogoča pridelavo varne 
hrane in preprečuje izgube v pridelavi, ohranja njeno konkurenčnost in zmanjšuje škodo v 
ekosistemih.

2. V zadnjem desetletju smo zabeležili vnos in ustalitev več 10 za Slovenijo novih 
škodljivih  organizmov.  Zaskrbljujoče je neskladje med trendi širjenja in tehnološkimi 
rešitvami, ki so kmetijstvu in celotnemu sektorju varstva rastlin na voljo, saj primanjkuje za 
območje Slovenije  ustreznih tehnoloških rešitev, kot so uporaba odpornih sort, ustreznih  
fitofarmacevtskih sredstev in biotičnih agensov.

3. Ob hkratnem neurejenem in zmanjšanem financiranju uradnih služb in strokovno-
znanstvenega dela na področju varstva rastlin je pričakovati v prihodnosti velike 
gospodarske škode zaradi škodljivih organizmov.

4. Ugotavljamo, da je poleg podnebnih sprememb eden od razlogov za povečanje širjenja 
škodljivih organizmov tudi dejstvo, da imajo Slovenija in druge države EU pri uvozu 
rastlinskega materiala iz drugih celin milejšo zakonodajo kot  Združene države Amerike, 
Južna Afrika in Avstralija.



5. Finančni vložek, ki ga bo morala država  v prihodnosti nameniti za preprečevanje 
širjenja škodljivih organizmov bo potrebno povečati, ker bomo le na ta  način lahko 
preprečili veliko gospodarsko škodo, ki bo v primeru nezadostnega ukrepanja znašala 
več 100 milijonov evrov. 

6. Ugotavljamo, da je Slovenija v koraku z novo evropsko zakonodajo, ki ureja  področje 
okolju prijazne uporabe FFS-jev.

7. Na posvetovanju so bili nazorno predstavljeni aktualni škodljivi organizmi, ki so se v 
zadnjih letih na območju Slovenije prerazmnožili in škodljivi organizmi, ki se na območju 
Slovenije lahko pojavijo v bližnji prihodnosti ter podane možnosti za njihovo preventivno 
in kurativno zatiranje. 

8. Enajsto slovensko posvetovanje o varstvu rastlin bosta organizirala Kmetijski inštitut 
Slovenije in Biotehniška fakulteta.




