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Obveščanje pridelovalcev rastlin o pojavu in širjenju škodljivih organizmov, okoljskih dejavnikih ter

pravočasnem in ustreznem varstvu rastlin v realnem času – prognostična obvestila, imajo

pomembno vlogo pri izvajanju integriranega varstva rastlin. Informacijsko-komunikacijske

tehnologije (IKT) imajo vedno večji pomen tudi v kmetijstvu saj omogočajo kmetijskim

pridelovalcem dostop do podatkov kjerkoli in kadarkoli to potrebujejo.

Kategorija Podkategorija
Št. izdanih 

obvestil

Sadjarstvo

Pečkarji 2.406
Jagodičje 48
Koščičarji 1.425
Lupinarji 117

Ostalo 254

Vinogradništvo
Vinska trta 1.824

Ostalo 6

Poljedeljstvo

Krompir 727

Žita 691
Koruza 326

Oljna ogrščica 120
Travniki in pašniki 5

Soja 5
Oljne buče 3

Ostalo 97

Zelenjadarstvo

Plodovke 317

Čebulnice 288
Ostalo 173

Kapusnice 94
Korenovke 9

Solatnice 14
Stročnice 27

Hmeljarstvo Hmelj 144

Oljkarstvo Oljke 293
Ostalo 261

SKUPAJ 1.1.2002 - 31.12.2017 9.674

KATEGORIJA NAROČNIKI

SADJARSTVO 839

VINOGRADNIŠTVO 814

ZELENJADARSTVO 557

OLJKARSTVO 513

POLJEDELSTVO 473

DRUGO 386

HMELJARSTVO 34

SKUPAJ NAROČIL 3.616

SKLEPNE MISLI

Slika 1: Prikaz procesa izdajanja prognostičnih obvestil v Agrometeorološkem informacijskem sistemu UVHVVR

Preglednica 1: Število izdanih prognostičnih obvestil po kategorijah v letih 2002 - 2017 

Avtomatsko izdajanje prognostičnih obvestil v varstvu

kmetijskih rastlin teče že 15. let, število uporabnikov

prognostičnih obvestil ter zanimanje zanje iz leta v leto

narašča. Kljub temeljiti prenovi sistema v zadnjih letih,

izgradnja sistema še ni zaključena, ampak bo v prihodnosti

treba neprestano slediti izzivom kmetijske pridelave,

zahtevam uporabnikov in novim informacijskim

tehnologijam.

Prognostična obvestila v varstvu rastlin imajo svoje začetke že v letu 2002. Takrat je bilo iz

Slovenskega informacijskega sistema za varstvo rastlin FITO-INFO po elektronski pošti izdano prvo

avtomatsko obvestilo pridelovalcem. Danes predstavlja osnovo sistema za obveščanje mreža več

kot 80 agrometeoroloških lokacij opremljenih z samodejnimi agrometeorološkimi postajami

proizvajalca Adcon Telemetry (slika 1) in opazovalnimi postajami, kjer se izvaja spremljanje

razvojnih stadijev kmetijskih rastlin (fenofaze) in škodljivih organizmov. Mrežo pod finančnim in

informacijskim okriljem Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)

vzdržujejo centri Javne službe za zdravstveno varstvo rastlin.

Podatke, ki se zbirajo v agrometeorološkem informacijskem sistemu, prognostiki uporabijo v

modelih (Addvantage Pro 6.3 in AGROMET) in na podlagi rezultatov modelov ter izkušenj izdajo

prognostična obvestila. Obvestila vsebujejo informacije o vremenskih podatkih v zadnjem obdobju,

razvojnih stadijih rastlin, pojavu in širjenju škodljivih organizmov ter nasvete in priporočila o varstvu

pred škodljivimi organizmi (izbira fitofarmacevtskega sredstva, nanos fitofarmacevtskih sredstev,

dodatna opozorila o varstvu okolja, neciljnih organizmih, javnih objektih...). Prognostiki vpišejo

obvestila v informacijski sistem, iz katerega se izvede diseminacija obvestila na splet in posreduje

registriranim uporabnikom sistema, naročnikom, po elektronski pošti ter na mobilni telefon -

brezplačno. V letih 2002 – 2017 je bilo izdanih 9674 obvestil - največ v kategoriji sadjarstva

(preglednica 1). Na dan 31.12.2016 je bilo v sistem vpisanih 3100 aktivnih uporabnikov in 3616

naročil na obvestila (preglednica 2).

V 15-ih letih obstoja prognostičnih obvestil je šel njihov

razvoj skozi različne informacijske faze in vedno nove izzive,

ki jih postavljajo pravila interneta, varnosti in zahteve

uporabnikov. V letu 2014 so prognostična obvestila dobila

uporabniku bolj prijazno in uporabno obliko, saj se

uporabniki lahko po novem naročijo na prejemanje

obvestil tudi za posamezno skupino rastlin (pečkarji,

koščičarji, krompir, čebulnice,...). Naročanje je enostavno in

varno, dodane so nove funkcionalnosti. Modul za

naročanje in pregled prognostičnih obvestil je sedaj

dostopen na Agrometeorološkem portalu Slovenije

(AGROMET) na naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/pp/.
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Preglednica 2: Število naročnikov na posamezno kategorijo obvestil


