
 
 

 

Rastline so za človeka nenadomestljive; sestavljajo 80 % hrane 
in proizvedejo 98 % kisika. Rastlinske bolezni in škodljivci 
uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane in 
posledično zvišujejo ceno hrane. Trajnostno zdravje rastlin je 
pomembno za varovanje okolja, gozdov in biotske 
raznovrstnosti.  
 

 
Fitoplazme na leski. Foto: Mešl M. 

 
Generalna skupščina Združenih narodov, v okviru katerih deluje 
tudi Mednarodna konvencija za varstvo rastlin 
(IPPC), je razglasila leto 2020 za mednarodno leto zdravja 
rastlin. Slovenija se je pridružila 48 državam, ki so prve podprle 
predlog Finske, da se leto 2020 posveti ozaveščanju o 
pomembnosti zdravih rastlin in njihovem prispevku k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja družbe. 
 

V tem letu bosta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin, skupaj s pooblaščenimi izvajalci, skozi vse leto 
ozaveščala širšo javnost o pomenu zdravja rastlin. 



Zaradi spremenjenih klimatskih razmer se rastlinske bolezni in 
škodljivci širijo na nova področja (npr. marmorirana smrdljivka). 
Njihovo širjenje je tudi posledica velike rasti mednarodne 
trgovine in množičnih potovanj. Največji poudarek 
Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 je na preprečevanju 
širjenja rastlinskih bolezni in škodljivcev. Rastline lahko 
ohranjamo zdrave vsi! Rastlin in semen iz drugih držav nikoli ne 
smemo prenašati v Slovenijo, saj z njimi lahko prinesemo tudi 
rastlinske bolezni in škodljivce, ki se lahko naselijo v Sloveniji in 
povzročijo velike škode. 

 
Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys). 

Foto: Miklavc J. 

 

      Ključna sporočila Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020: 
 

 Tvegano je prenašati rastline in rastlinske proizvode iz drugih 
delov sveta, saj se tako lahko širijo rastlinske bolezni in 
škodljivci. 

 Trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi naj bo varno 
brez postavljanja nepotrebnih ovir. 

 Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo tudi biološko pestrost. 

 Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo okolje. 

 Podpirajmo zdravje rastlin ter vlagajmo v razvoj in raziskave 
na tem področju. 

 Zdrave rastline so ključnega pomena za zmanjševanje lakote in 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja. 

 Okrepimo spremljanja na navzočnost rastlinskih bolezni in 
škodljivcev, da lahko hitro z ukrepi zaščitimo rastline in 
njihovo zdravje. 

 

 


