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Razvoj

Kako deluje

Pilotni sistem za podporo odločanju o namakanju je bil razvit v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt (2016-2021) z naslovom Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (LIFE15 CCA/SI/000070), kjer smo
ga vzpostavili z namenom učinkovitejše rabe
vode za namakanje. V projektu sodeluje 35
kmetijskih gospodarstev iz Vipavske doline.
SPON bomo v okviru Programa razvoja podeželja, ukrepa Sodelovanje, projekta EIP PROPRIDELAVA (2018-2021) z naslovom Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z
učinkovito in trajnostno rabo vode v sodelovanju z Agencijo RS za okolje prenesli na državno raven pri čemer sodelujemo s 6 kmetijskimi gospodarstvi iz Dolenjske, Posavja, Savinjske doline, Štajerke in Prekmurja, ki izvajajo različne kmetijske prakse (vrtnarstvo, sadjarstvo, hmeljarstvo, namizno grozdje, poljedelstvo). Sistem SPON temelji na izračunu
vodne bilance z modelom Agencije Republike
Slovenije za okolje IRRFIB in poda priporočeni
čas in obrok namakanja, pri čemer upošteva
informacije o vodnozadrževalnih lastnostih
tal, trenutno količino vode v tleh, potrebo rastline po vodi glede na razvojno fazo in vremensko napoved. Pridelovalci projekta ViVaCCAdapt so s testno uporabo sistema začeli v letu 2019. Dokončno integracija na nivoju države (pod okriljem Agencije RS za okolje) bo izvedena do konca leta 2021 v okviru
projekta PRO-PRIDELAVA.

SPON je sestavljen iz podatkovne baze in štirih
modulov. V podatkovni bazi so shranjeni podatki o:
 uporabnikih oz. poljih, in sicer: kultura, lokacija,
podatkih o tleh (poljska kapaciteta in točka venenja), namakanju (rastlinjak, zastirka, tehnologija
namakanja, minimalni in maksimalni obroku namakanja, strategija namakanja itd.) ter opremi,

 kulturah, in sicer: koeficienti rastline in efektivna
globina korenin za vsako fenološko fazo, faktor p,
trajanje posamezne fenofaze,
 vremenske napovedi, meritve vode v tleh in napovedi namakanja.

Spletni vmesnik

Uporabnik vsak dan prejme priporočilo po e-pošti

