Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020
Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih
sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom
in stalnim okoljskim praksam.
Tematika: Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu

Zadeva: Poročilo o drugem obveznem usposabljanju v okviru projekta PRO-PRIDELAVA, ki je potekal
v petek, 22. 11. 2019 v Žalcu na sedežu partnerja v projektu, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije v Žalcu.
Namen usposabljanja je bil predstavitev preteklih terenskih in laboratorijskih raziskav, usposobitev
udeležencev za uporabo SISTEMA ZA PODPORO ODLOČANJU O NAMAKANJU (SPON) in predstavitev
poteka del v prihodnjih mesecih.
Cilji usposabljanja je bil dosežen:
Udeleženci so se seznanili s lastnostmi tal na območjih vgradnje opreme; udeleženci so bili deležni
drugega kroga seznanjanja z uporabo SPON
Povzetek vsebine usposabljanja
Udeležencem smo predstavili terenske in laboratorijske aktivnosti v letu 2019 in jim predstavili
fizikalne in kemijske lastnosti tal iz profilov tal izkopanih na območjih namestitve materialov za meritve
vsebnosti vode v tleh. Ob tem je potekla živahna razprava kako čim bolj pripraviti tla na zemljiščih za
prihodnjo sezono. Ponovno so si lahko ogledali materiale in se s strokovnimi sodelavci pogovorili o
vzdrževanju. Predstavili smo jim tudi obrazec za zbiranje podatkov o lastnostih namakalnih sistemov,
ki so integralni del za nastavitve SPON. Seznanili smo jih tudi z namakalnim dnevnikom, ki bo v prvem
letu služil za beleženje namakalnih dogodkov in preverjanje delovanje sond. Udeležencem je bil
podrobno predstavljen SPON in način kako izračuna potrebe po namakanju in katere podatke za to
uporabi. Predstavljen jim je bi tudi način prenosa podatkov in obveščanja uporabnikov o času in
količini potrebne vode za namakanje s strani ARSO. Sledila je razprava, v kateri je partnerje najbolj
zanimalo kako bo SPON deloval po zaključku projekta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usposabljanja se je udeležilo 24 udeležencev od tega tudi vsi partnerji v projektu (lista prisotnosti).
Fotografije iz dogodka

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020
Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih
sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom
in stalnim okoljskim praksam.
Tematika: Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu

