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1. Varstvo rastlin zaradi povečanega števila bolezni in škodljivcev ter pomanjkanja 

sredstev za učinkovito varstvo rastlin postaje čedalje težje. Pri pristopu zmanjševanja 

porabe sredstev za varstvo rastlin moramo za prehodno obdobje zagotoviti dovolj 

sredstev za učinkovito varstvo rastlin. Za spremenjen način varstva rastlin, ki je tudi za 

uporabnike zahtevnejši, je potrebno predhodno zagotoviti izobraževanje vseh deležnikov 

v pridelavi hrane.

2. Nadaljuje se trend preučevanja okoljsko sprejemljivih načinov varstva rastlin, s ciljem 

njihove implementacije v sisteme pridelave živeža v naši državi, potrebno pa je zagotoviti 

pogoje za nadaljevanje implementacije IVR pri pridelavi hrane v skladu z zelenim 

dogovorom in strategijo od vil do vilic.

3. Zavedamo se pomena sodobnih pristopov varstva rastlin, kamor spada tudi 

digitalizacija v kmetijstvu in zagotavljanja pogojev za hitrejšo in učinkovitejšo 

implementacijo teh načinov v varstvo rastlin v Sloveniji.

4. Pozdravljamo intenziviranje medinstitucionalnega sodelovanja na področju varstva 

rastlin v Sloveniji, kar se že kaže v prvih pozitivnih rezultatih, prav tako smo veseli 

okrepljenega sodelovanja domačih fitomedicinskih strokovnjakov s stanovskimi kolegi iz 

tujine, z namenom izmenjave izkušenj in znanja pri pridelavi hrane. 
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5. 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. 

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

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

7. Opazno je povečanje števila mladih kadrov na vseh inštitucijah, ki v Sloveniji delujejo 

na področju varstva rastlin, katerim je treba zagotoviti ustrezne pogoje za delo in razvoj, 

tudi s permanentnimi izobraževanji na področju varstva rastlin.

8. Vse bolj se izpostavlja zavedanje, da so žuželke ne le pomembni škodljivci gojenih 

rastlin, ampak vse bolj aktualen alternativni vir hrane za ljudi in živali ter invazivne rastline 

ne le naše neželene spremljevalke v urbanem okolju in na podeželju, ampak tudi 

potencialni vir snovi za zatiranje škodljivih organizmov. 
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9. V času podnebnih sprememb in intenzivne globalne trgovine, postaja varstvo 

gozdov ključni steber za blaženje podnebnih sprememb in zaščito biotske 

raznovrstnosti. Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji je mnogonamensko, sonaravno in 

spodbuja raznovrstnost in genetsko pestrost. To je dobra podlaga za odporne gozdove 

v prihodnosti, pa vendar se moramo pripraviti na nove izzive in iskati rešitve zunaj 

okvirjev, ki jih poznamo.

10. 16. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin bodo organizirali KGZS – Zavod NM in 

Odd. za agronomijo BF leta 2024.


