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1. Temeljna naloga kmetijskih strokovnjakov v Sloveniji je prenos in pridobivanje 

znanja tudi z uporabo okoljsko sprejemljivih načinov varstva rastlin in 

fitofarmacevtskih sredstev, država s svojimi inštitucijami pa mora omogočiti ustrezne 

pogoje za zadostno pridelavo kakovostne hrane za prebivalce Slovenije.   

2. Predstavljene so bile nekatere možnosti alternativnega zatiranja škodljivih 

organizmov  v Sloveniji, nakazane možnosti za njihovo implementacijo v sisteme 

pridelave živeža v naši državi in izražena želja po hitrejšem prenosu znanj s področja 

okoljsko sprejemljivih načinov zatiranja škodljivih organizmov v prakso (sisteme, ki 

tržijo FFS v maloprodaji, tehnologi v kmetijskiih podjetjih idr.). Zavedamo se, da gre za 

dolgoročno preusmerjanje pridelave hrane z negotovo prihodnostjo. 

3. Zaradi pospešenega uvajanja okoljsko sprejemljivih načinov zatiranja škodljivih 

organizmov moramo biti pozorni na to, da ne bo prišlo do prevelikega povečanja 

njihovih populacij. Najbolj značilen zgled je povečevanje populacij plevelov zaradi 

prevelikega zmanjšanja števila razpoložljivih aktivnih snovi in pojava odpornosti in 

povečanja fitoplazmatskih obolenj zaradi nedovršenih sistemov zatiranja prenašalcev.
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4. Predlagamo, da domača fitomedicinska stroka nadaljuje z iskanjem sodobnih 

pristopov  zmanjševanja škodljivosti in zatiranja tudi za škodljive organizme (na primer 

marmorirana smrdljivka, paradižnikova pršica, prosaste trave in nove vrste 

razhudnikov, bakterijska uvelost koruze), ki še ne povzročajo večje gospodarske škode, 

a rezultati spremljanj in ocene tveganja kažejo, da lahko v bližnji prihodnosti ogrozijo 

kmetijsko pridelavo in okolje.

5. Izpostavljena je bila potreba po nadaljevanju in intenziviranju preučevanja 

zastopanosti domorodnih naravnih sovražnikov in mikrobiotičnih agensov, z 

namenom, da se omogoči njihova prepoznavnost in uporaba v varstvu rastlin, a 

predlagamo prevetritev zakonodaje na področju biotičnega varstva rastlin. 

6. Predlagamo intenziviranje sodelovanja med GIZ fitofarmacija, organi ministrstva in 

strokovno-raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji, saj med njimi ni dovolj dobrega 

deležniškega sodelovanja.



7. Potrebno je povečati ozaveščanje lastnikov gozdov o povečanem številu škodljivih 

organizmov v gozdovih (podlubniki, invazivne rastlinske vrste idr.) in o pomenu 

dobrega zdravstvenega stanja gozdov za ekosistemske storitve in kmetijstvo.

8. Okrepiti je potrebno zavest ljudi o pomenu varstva rastlin pri pridelavi zadostne 

količine varne hrane in tudi dolgoročni stabilnosti in uravnoteženosti ekosistemov 

(ohranjanje kmetijske krajine, zagotavljanje biodiverzitete in rodovitnosti tal) ter 

varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin. 

9. Potrebno je ozavestiti slovensko javnost o družbeno koristni funkciji služb za 

varstvo rastlin, saj ob skrbi za zdravje rastlin skrbimo tui za zdravje živali in ljudi.

10. 15. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin bodo organizirali KGZS – Zavod GO in 

Odd. za agronomijo BF leta 2021.
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