
UTEMELJITEV PODELITVE ČASTNEGA ČLANSTVA DRUŠTVA ZA VARSTVO 
RASTLIN SLOVENIJE ZASLUŽNEMU PROFESORJU DR. STOJANU VRABLU ZA 

POSEBNE ZASLUGE PRI RAZVOJU IN USPEŠNEM DELU DRUŠTVA 
 

 
Zaslužni profesor dr. Stojan VRABL je 
v svojem bogatem poklicnem življenju 
raziskovalno delo zelo uspešno 
povezoval s prakso, saj mu je bilo v 
največje zadovoljstvo tesno 
sodelovanje s tehnologi, sadjarji in 
vinogradniki. Ob raziskovalnem delu je 
največ časa namenil proučevanju 
škodljivcev in bolezni sadnega drevja, 
vinske trte ter proučevanju 
učinkovitosti različnih sredstev za 
varstvo rastlin. V zgodnejših letih 
strokovnega delovanja se je med 
drugim zelo zavzeto posvečal 
proučevanju virusnih bolezni sadnega drevja in vzgoji brezvirusnih sadik Zaradi izrazite 
aplikativne usmerjenosti raziskav je vseskozi zelo dobro sodeloval z drugimi inštitucijami, 
predvsem pa s strokovnjaki Kmetijskega zavoda Maribor, kjer je bil dolga leta vodja 
strokovne službe za varstvo rastlin. 
Profesor Vrabl, ki je lani praznoval 80. rojstni dan, je diplomiral na Fakulteti za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani. Po končani specializaciji iz varstva rastlin pri prof. 
Janežiču se je zaposlil na Kmetijskem zavodu v Mariboru. Strokovno se je izpopolnjeval v 
različnih evropskih državah ter magistriral in doktoriral na Agronomski fakulteti v Zagrebu. 
Vse od ustanovitve Višje agronomske šole v Mariboru, ki je kasneje prerasla v Fakulteto za 
kmetijstvo je bil predavatelj različnih fitomedicinskih predmetov na tej ustanovi. Tudi na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani je študentom vrsto let posredoval znanje iz entomologije.  
Profesor Vrabl je avtor oziroma soavtor zelo velikega števila znanstvenih in strokovnih objav 
ter drugih samostojnih publikacij, učbenikov, priročnikov in skript. 
 
V osemdesetih letih je zelo uspešno sodeloval pri takrat skupnem jugoslovanskem projektu 
»Uvajanje integriranega varstva v nasade sadnega drevja«. S pridobljenimi izkušnjami je bil 
med glavnimi pobudniki uvajanja integrirane pridelave sadja  in grozdja v Sloveniji. 
 
Prof. Vrabl je med najzaslužnejšimi za ustanovitev Društva za varstvo rastlin Slovenije v letu 
1994 in prvi predsednik omenjenega društva. Ravno tako je bil med pobudniki za redno 
organiziranje Posvetovanj o varstvu rastlin, ki potekajo od leta 1993, vsako drugo leto. 
 
Zato za posebne zasluge pri razvoju in uspešnem delu Društva za varstvo rastlin 
Slovenije podeljujemo zaslužnemu profesorju dr. Stojanu Vrablu častno članstvo 
Društva za varstvo rastlin Slovenije.  


