11. SLOVENSKO POSVETOVANJE
O VARSTVU RASTLIN Z
MEDNARODNO UDELEŽBO
11TH SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT
PROTECTION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

5.–6. MAREC 2013 / MARCH 05-06 2013
BLED, SLOVENIJA

Sklepi 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno
udeležbo, 5.-6. marec 2013, Bled
1. Predlagamo, da na temelju izkušenj kmetijsko razvitih držav na področju
implementacije IVR v prakso nadaljujemo s preučevanjem in intenzivnejšim vpeljevanjem
tega načina varstva rastlin tudi pri nas.
2. Na temelju usmeritev, ki so bile predstavljene na posvetu, predlagamo nadaljevanje
dejavnosti, ki bodo pripomogle k zmanjševanju tveganja zaradi rabe FFS.
3. Finančni vložek, ki ga bo morala država v prihodnosti nameniti za raziskovalno in
strokovno delo na področju preučevanja škodljivih organizmov bo potrebno povečati, ker
bomo le na ta način lahko preprečili gospodarsko škodo.
4. Na posvetovanju so bili nazorno predstavljeni aktualni škodljivi organizmi, tisti, ki so se
v zadnjih letih na območju Slovenije šele pojavili, prerazmnožili in tisti, ki se na območju
Slovenije lahko pojavijo v bližnji prihodnosti ter podane možnosti za njihovo preventivno in
kurativno zatiranje.
5. 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.

6. Predstavljena so bila nekatera nova fitofarmacevtska sredstva na
slovenskem trgu, ki dopolnjujejo nabor obstoječih ukrepov za obvladovanje
škodljivih organizmov.
7. Predstavljene so bile nekatere novosti na področju detekcije in identifikacije
škodljivih organizmov, od katerih se nekatere že uporabljajo pri rutinskem delu
na nekaterih inštitucijah, ki so v Sloveniji zadolžene za diagnosticiranje
škodljivih organizmov.
8. Izpostavljena je bila potreba po intenziviranju sodelovanja med domačimi
strokovnjaki in strokovnjaki z območja JZ, osrednje in Z Evrope.
9. Predlagamo intenziviranje žlahtnjenja rastlin na tolerantnost oz. rezistentnost
na rastlinske bolezni in škodljivce, kar predstavlja čedalje pomembnejši način
za zmanjšanje odvisnosti rastlinske pridelave od FFS.
10. 12. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin bo organiziral Oddelek za
agronomijo Biotehniške fakultete.

