
UTEMELJITEV PODELITVE SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN 

SLOVENIJE ANDREJU KOSU ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU VARSTVA 

RASTLIN  

 

Andrej Kos, univerzitetni diplomiran inženir agronomije, se je 

rodil in odraščal v Mariboru. Po končani osnovni šoli je 

obiskoval Srednjo kmetijsko šolo v Mariboru, smer sadjarstvo-

vinogradništvo ter tri leta poletno prakso opravljal na 

Kmetijskem zavodu Maribor, na Oddelku za varstvo rastlin. 

Študij je nadaljeval na Višji agronomski šoli v Mariboru, kjer 

je pod mentorstvom prof. dr. Stojana Vrabla diplomiral z 

nalogo z naslovom »Preizkušanje kemičnih pripravkov proti 

akarinozi in erinozi vinske trte«. 

 

Po diplomi na prvi stopnji je nadaljeval 2. stopenjski študij na 

Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je poleti 1988 pod 

mentorstvom prof. dr. Lojzeta Hrčka uspešno zagovarjal 

diplomsko nalogo z naslovom »Optimalne obremenitve vinske trte ter njen vpliv na rast, razvoj in 

rodnost novega klona Vitis vinifera spp. sativa cv. Sivi pinot na Meljskem hribu pri Mariboru«.  

 

Še isto jesen je začel opravljati enoletno pripravništvo na tedanjem Kmetijskem kombinatu v 

Mariboru, TOZDu sadjarstvo vinogradništvo. Leta 1989 je po odhodu tedanjega fitopatologa 

prevzel skrb za zdravstveno varstvo 350 ha vinogradov in 340 ha sadovnjakov. V letu 1993 je postal 

vodja celotne sadjarsko vinogradniške proizvodnje in to delo opravljal do aprila 1996, ko se je 

zaposlil pri podjetju Karsia, Dutovlje, d.o.o., kjer je zaposlen še danes kot vodja marketinga in 

razvoja. 

 

S svojim bogatim znanjem s področja varstva in prehrane rastlin je pomembno prispeval k 

postavitvi prodajnega programa sredstev za varstvo rastlin in specialnih gnojil v podjetju Karsia 

Dutovlje. Andrej je v vseh letih njegovega delovanja v tesnem stiku s slovenskimi strokovnimi 

inštitucijami, s tehnologi na večjih kmetijskih posestvih ter neposrednimi kmetijskimi pridelovalci 

na terenu. Svoje znanje in izkušnje nesebično prenaša na slovenske pridelovalce hrane. Stalne 

spremembe na področju predpisov o rabi ffs  namreč zahtevajo delavnost in iznajdljivost pri 

pridobivanju informacij o novih sredstvih, ki bi bila bolj varna in okolju prijaznejša.  

 

In Andrej Kos je zelo aktiven na tem področju. S temeljitim preučevanjem delovanja, z 

opravljanjem poskusov z novimi okolju in ljudem prijaznejšimi ffs, in uvajanjem le teh v prakso, je 

nedvomno vidno prispeval k izboru in paleti FFS, ki so danes na voljo na slovenskem trgu. Kot 

vodja marketinga in razvoja v podjetju Karsia Dutovlje svoje strokovno znanje predaja naprej prek 

predavanj za kmetijske pridelovalce, kmetijskih nasvetov na radiu in televiziji ter rednih 

elektronskih obvestil o varstvu rastlin v rastni dobi. Andrej Kos je glavni avtor kataloga 

Pikapolon'ca, ki je pravi učbenik o zatiranju bolezni, škodljivcev in plevelov, z njihovimi opisi in 

fotografijami. Katalog je v Slovenji izredno priljubljen, po njem posegajo tudi v državah bivše 

skupne države.  

 

Današnji nagrajenec, ki je reden aktivni udeleženec slovenskih posvetovanj o varstvu od leta 1999, 

torej od 4. posvetovanja naprej, s svojim predanim delom in izrednim strokovnim znanjem pušča 

trajne sledi na področju varstva rastlin v Sloveniji. Zato mu Društvo za varstvo rastlin Slovenije za 

njegovo dolgoletno nadvse uspešno delo na področju varstva rastlin v Sloveniji podeljuje srebrno 

značko Društva za varstvo rastlin Slovenije.   


