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Sklepi 13. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, 7.-

8. marec 2017, Rimske Toplice 

 

1. Temeljna naloga kmetijskih strokovnjakov v Sloveniji je zagotoviti zadostno in 

kakovostno hrano za prebivalce Slovenije z uporabo metod nizkega tveganja in 

fitofarmacevtskih sredstev.    

 

2. Predlagamo, da na temelju domačih in tujih izkušenj nadgradimo obstoječi 

agrometeorološki prognostični sistem, z namenom doseganja ciljev integriranega varstva 

rastlin. 

 

3. Z namenom omejevanja ali preprečevanja širjenja fitoplazmatskih obolenj, ki 

predstavljajo vse večjo težavo v pridelavi sadja, predlagamo registracijo ustreznih FFS, s 

katerimi bo mogoče učinkovito zatirati njihove prenašalce. 

 

4. Za učinkovito varstvo rastlin je potrebno zagotoviti ustreznejšo kakovost nanosa FFS z 

ustreznim pristopom (upoštevajoč razvojni stadij rastline in škodljivega organizma, 

vremenske razmere idr.) in nastavitvijo škropilne tehnike.  

 

5. Predlagamo, da domača fitomedicinska stroka nadaljuje z iskanjem sodobnih pristopov 

zmanjševanja škodljivosti in zatiranja škodljivih organizmov, saj domači pridelovalci proti 

številnim od njih nimajo na voljo ustreznih FFS (za zatiranje številnih škodljivih 

organizmov ni registriranega nobenega FFS). 
 

 

 

 

 

 



6. Za doseganje trajnostne rabe FFS bo potrebno nadaljevati z obveščanjem in osveščanjem 

pridelovalcev ter vpeljevanjem alternativnih metod varstva rastlin, predvsem za 

neprofesionalno rabo, z namenom zmanjšanja tveganja, ki se dogajajo pri uporabi FFS.  

 

7. Nadaljevati je potrebno s programi preiskav reguliranih škodljivih organizmov in v primeru 

prvih najdb le teh v Sloveniji čim prej ustrezno ukrepati.  

 

8. Člani DVRS se zavedamo pomena minulega dela priznanih slovenskih strokovnjakov s 

področja fitomedicine in njihovega doprinosa k razvoju varstva rastlin v Sloveniji. 

  

9. Opozarjamo na pomen nenadzorovanega in naključnega premeščanja rastlinskega 

materiala, zaradi vse večje nevarnosti vnosa tujerodnih škodljivih organizmov. 

 

10. 14. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin bodo organizirali Fkbv MB, KGZS – Zavod 

Mb in Odd. za agronomije BF leta 2019. 


