UTEMELJITEV PODELITVE SREBRNE ZNAČKE DRUŠTVA ZA VARSTVO RASTLIN
SLOVENIJE METKI TROBIŠ KARST ZA POSEBNE ZASLUGE NA PODROČJU VARSTVA
RASTLIN
Gospa Metka Trobiš Karst, univerzitetna diplomirana
inženirka agronomije, se je rodila in odraščala v Celju.
Študij agronomije je zaključila z diplomo na Biotehniški
fakulteti v Ljubljani leta 1985. Diplomsko nalogo z
naslovom »Vpliv gnojenja z goščo čistilne naprave Škofja
Loka na rast ovsa (Avena sativa cv. Condor) in ljulke
(Lolium multiflorum cv. tetraflorum) je opravila pod
mentorstvom prof. dr. Franca Lobnika in prof. dr. Mirka
Leskoška.
Prve delovne izkušnje je pridobivala kot kmetijska svetovalka, tedaj »kmetijska pospeševalka«, v
KZ Laško, od leta 1986 dalje pa je bila »pospeševalka prodaje« kmetijskega programa v Cinkarni
Celje. V letih do osamosvojitve Slovenije je bila aktivno vključena v prenos distribucije BASF-ovih
fitofarmacevtskih sredstev v Cinkarno Celje, po prevzemu distribucijskih pravic zanje pa je leta
1990 prevzela vodenje trženja tega asortimana za Slovenijo.
V letih 1994-1997 je v današnjem podjetju BASF Slovenija d.o.o. delovala na področju registracij,
promocij in preizkušanj fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji in čezmejno. V letu 1997 je zaradi
preusmeritve prodajne politike družbe BASF ustanovila lastno podjetje METROB d.o.o., ki je
prevzelo distribucijo dela tedanjega asortimana BASF-FFS za Slovenijo.
Nagrajenkin posluh za trende v tujini je že v zgodnjem obstoju družbe, ob pomoči nekaterih
somišljenikov, na primer dr. Martine Bavec, vodil v postopno dopolnjevanje prodajnega asortimana
FFS z rešitvami iz področja ekološkega kmetovanja. Njena vizija združevanja »klasičnega« in
»ekološkega« pristopa v varstvu rastlin se kljub začetnim pomislekom, tako dobaviteljev kot
slovenske stroke in prakse, potrjuje v današnji kmetijski politiki.
Gospa Metka Trobiš Karst si od začetka prizadeva za visoko strokovno delovanje na vseh področjih
kmetijstva. S strokovnimi prispevki je doslej sodelovala na več simpozijih, s strokovnimi
inštitucijami pa pri preizkušanju in registracijah FFS. Na slovenskem tržišču je bila in je še aktivna
pri uvajanju ekoloških sredstev, FFS sredstev in specialnih gnojil. Prenašala je informacije,
izkušnje, tehnologije iz tujine in le te prilagajala slovenskim razmeram.
Gospe Metki Trobiš Karst je sprotno spremljanje, poznavanje, kritično ocenjevanje aktualnih
problematik in iskanje možnih rešitev v praksi skupaj z strokovnjaki in pridelovalci ključno vodilo
v poslovnem svetu. S svojim delovanjem je prispevala k marsikateri pridobitvi na področju varstva
rastlin in bila ena prvih pri uvajanju tehnoloških rešitev z ekološkimi sredstvi za varstvo rastlin.
Danes njeno podjetje Metrob d.o.o. zaposluje prek 20 ljudi in uspešno deluje na področju podpore
kmetijskim pridelovalcem s pripravki za varstvo rastlin, gnojili, orodji in drugim materialom.
Današnja nagrajenka vsakodnevno dokazuje, da se s delavnostjo in poštenjem zastavljeni cilji
dosežejo, v tem duhu pa sodeluje tudi s svojimi sodelavci in poslovnimi partnerji. Zato za njeno
delo, ki pušča trajne sledi na področju varstva rastlin v Sloveniji, gospa Metka Trobiš Karst prejme
srebrno značko Društva za varstvo rastlin Slovenije.

