ZAKLJUČNO POROČILO 10. SPVR
Na posvetovanju (1.-2. marec 2011) je bilo predstavljenih 76 ustnih referatov, ki so bili
razvrščeni v 9 tematskih sekcij (uvodni referati, referati na okrogli mizi, varstvo sadnega
drevja, varstvo vrtnin in okrasnih rastlin, varstvo vinske trte, varstvo poljščin, varstvo
gozdnega drevja in drugih lesnatih rastlin, fitofarmacevtska sredstav in okolje, GIS
fitofarmacija). V poster sekciji je bilo predstavljenih 28 prispevkov iz različnih področij
fitomedicine. V Zborniku izvlečkov predavanj in referatov je na 123 straneh objavljenih 105
izvlečkov v slovenskem in angleškem jeziku, v Zborniku predavanj in referatov pa je v
polnem besedilu na 397 straneh objavljenih 70 prispevkov. Oba zbornika sta uredila akad.
Jože Maček in prof. dr. Stanislav Trdan, tehnično delo so opravili prof. dr. Stanislav Trdan,
doc. dr. Matej Vidirih in Jaka Rupnik, tiskala pa sta se v tiskarni ABO grafika iz Ljubljane.
V dveh dneh se je posvetovanja udeležilo 316 udeležencev iz vseh pomembnejših domačih
raziskovalnih in strokovnih inštitucij, podjetij, ki tržijo FFS ter javne uprave:
• Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS,
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
• Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
• Ministrstvo za zdravje RS
• Biotehniška fakulteta
• Kmetijski inštitut Slovenije
• Fakulteta za kmetijstvo Maribor
• Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec,
• zastopniki fitofarmacevtske industrije,
• dodiplomski in podiplomski študenti agronomije
• tujci iz 7 držav (Bolgarija, Francija, Belgija, Nizozemska, Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Madžarska).
Število udeležencev se je v primerjavi s prejšnjimi posvetovanji nekoliko povečalo.
1. Področje varstva rastlin je javna dobrina, saj poleg tega, da omogoča pridelavo varne hrane
in preprečuje izgube v pridelavi, ohranja njeno konkurenčnost in zmanjšuje škodo v
ekosistemih.
2. V zadnjem desetletju smo zabeležili vnos in ustalitev več 10 za Slovenijo novih škodljivih
organizmov. Zaskrbljujoče je neskladje med trendi širjenja in tehnološkimi rešitvami, ki so
kmetijstvu in celotnemu sektorju varstva rastlin na voljo, saj primanjkuje za območje
Slovenije
ustreznih tehnoloških rešitev, kot so uporaba odpornih sort, ustreznih
fitofarmacevtskih sredstev in biotičnih agensov.
3. Ob hkratnem neurejenem in zmanjšanem financiranju uradnih služb in strokovnoznanstvenega dela na področju varstva rastlin je pričakovati v prihodnosti velike gospodarske
škode zaradi škodljivih organizmov.
4. Ugotavljamo, da je poleg podnebnih sprememb eden od razlogov za povečanje širjenja
škodljivih organizmov tudi dejstvo, da imajo Slovenija in druge države EU pri uvozu
rastlinskega materiala iz drugih celin milejšo zakonodajo kot Združene države Amerike,
Južna Afrika in Avstralija.

5. Finančni vložek, ki ga bo morala država v prihodnosti nameniti za preprečevanje širjenja
škodljivih organizmov bo potrebno povečati, ker bomo le na ta način lahko preprečili veliko
gospodarsko škodo, ki bo v primeru nezadostnega ukrepanja znašala več 100 milijonov evrov.
6. Ugotavljamo, da je Slovenija v koraku z novo evropsko zakonodajo, ki ureja področje
okolju prijazne uporabe FFS-jev.
7. Na posvetovanju so bili nazorno predstavljeni aktualni škodljivi organizmi, ki so se v
zadnjih letih na območju Slovenije prerazmnožili in škodljivi organizmi, ki se na območju
Slovenije lahko pojavijo v bližnji prihodnosti ter podane možnosti za njihovo preventivno in
kurativno zatiranje.
8. Enajsto slovensko posvetovanje o varstvu rastlin bosta organizirala Kmetijski inštitut
Slovenije in Biotehniška fakulteta.
Organizacijski odbor za pripravo in izvedbo posvetovanja je štel 14 članov:
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Po načrtovani kalkulaciji 10. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin s strani
organizacijskega odbora naj bi bilo poslovanje pozitivno, sredstva pa bodo namensko
porabljena za delovanje Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki deluje v javnem interesu na
področju kmetijstva ter priprave na organizacijo 11. Slovenskega posvetovanja o varstvu
rastlin, ki bo v letu 2013.

