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Ključne besede

Napoved namakanja

Opis aktivnosti

Namakanje

Nizka produktivnost kmetijske pridelave v
Sloveniji je posledica prenizke produktivnosti rabe vode. Namakanje na kmetijskih
gospodarstvih v Sloveniji večinoma poteka
na pamet, brez uporabe informacij o ključnih dejavnikih za pravilno namakanje, t.j.
lastnosti tal, potrebe rastlin, ki so odvisne
od trenutne razvojne faze rastline, ter vremena. Kmetje v Sloveniji praviloma namakajo preveč ali začno namakati prepozno in
namakajo v premajhnih obrokih. Oboje negativno vpliva na produktivnost kmetijske
pridelave, saj znižuje količino tržnega pridelka in tržno vrednost pridelka, glede na vložena produkcijska sredstva. Zaradi tega
Slovenski kmetje ne dosegajo dovolj visoke
konkurenčnosti na prehranskem trgu. Poleg
tega neoptimalna oskrba rastlin z vodo v
tleh ustvari pogoje, ki zavirajo porabo dodanih rastlinskih hranil in posledično povzročajo spiranje hranil skozi talni profil na eni
strani in prekomerno porabo vode za namakanje na drugi. Majhna produktivnost rabe
vode z vidika finančne in okoljske trajnosti
kmetijske pridelave ni primerna. Zato je projekt EIP PRO-PRIDELAVA namenjen razvoju
nove tehnologije in prakse pridelave sadja
(jabolka in češnje), žita (koruze), hmelja,
zelenjave (paradižnik, krompir, zelje) in namiznega grozdja, s pomočjo optimizacije
rabe vode pri namakanju. Tako bo projekt
naslovil doprinos izboljšane produktivnosti
kmetijske pridelave k razvoju učinkovite in
trajnostne rabe vode.

Namen projekta je v kmetijski praksi promovirati visoko produktivnost kmetijske pridelave s pomočjo traj-
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nostne rabe vode za namakanje na kmetijskem
gospodarstvu in zmanjšanje trenutnih in skupnih odvzemov iz vodnih virov za namakanje.
Cilji projekta so:
- vzpostaviti SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU O
NAMAKANJU (SPON) na državni ravni, ki združuje
baze podatkov relevantne za optimizacijo prakse namakanja (lastnosti tal, trenutna količina vode v tleh,
potrebe rastline po vodi in vremensko napoved);
- aplicirati SPON na ravni izbranih demonstracijskih
kmetij in povečana produktivnosti kmetijske pridelave
skozi izboljšano prakso namakanja jabolk, češenj,
koruze, hmelja, paradižnika, krompirja, zelja in namiznega grozdja;
- dvigniti znanje o pomenu in kompetencah za izvajanje strokovno pravilnega namakanja na ravni demonstracijskih kmetij in širše (kmetij, ki niso del partnerstva, strokovnjakov, odločevalcev, študentov, laične
javnosti);
- video z izobraževalnimi vsebinami o strokovno pravilnem namakanju in njegovem pomenu za zvišanje
produktivnosti kmetijske pridelave ter trajnostno rabo
vode in varstvo okolja;
- izboljšati prepoznavnost SPON med kmeti, strokovnjaki, odločevalci, študenti, laično javnostjo in drugimi
po Sloveniji.

