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EIP PRO-PRIDELAVA: Rezultati projekta

Spoštovani
Od leta 12. decembra 2018 do 12. decembra 2021 je potekal projekt Evropskega inovativnega partnerstva (EIP)
Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA).
1.

PARTNERSTVO
1

Projekt je potekal pod vodstvom Univerze v Ljubljani in v sodelovanju s partnerji iz Geološkega zavoda Slovenije,
Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, BO - MO d.o.o.,
Evrosad d.o.o., Panvita d.d., Kmetije Aleš Turk, Kmetije Jožef Ribič, Kmetije Ivan Purgaj in Kmetije Karlovček Andraž Rumpret.
2. NAMEN PROJEKTA
je bil v kmetijski praksi promovirati visoko produktivnost kmetijske pridelave s pomočjo trajnostne rabe vode za
namakanje na kmetijskem gospodarstvu in zmanjšanje trenutnih in skupnih odvzemov iz vodnih virov za
namakanje.
3. CILJI PROJEKTA
- vzpostaviti SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU O NAMAKANJU (SPON);
- aplicirati SPON na ravni izbranih demonstracijskih kmetij in povečana produktivnosti kmetijske pridelave skozi
izboljšano prakso namakanja;
- dvigniti znanje o pomenu in kompetencah za izvajanje strokovno pravilnega namakanja na ravni
demonstracijskih kmetij in širše;
- 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.
4. REZULTATI
-

SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU O NAMKANJU (SPON) – vzpostavljen in prenesen na Agencijo RS za
okolje

-

SPON NA RAVNI DEMONSTRACIJSKIH KMETIJ - merilne naprave za merjenje vode v tleh nameščene in
povezane v sistem SPON

-

DVIGNITI ZNANJE O POMENU IN KOMPETENCE ZA IZVAJANJE STROKOVNO PRAVILNEGA ZNANJA –
izvedena so bile 4 usposabljanja za partnerske kmetije in več individualnih izobraževanje o uporabi
opreme in SPON, znanje pa smo širili tudi preko revij, časopisov, televizije, radia in na strokovnih srečanjih

-

IZOBRAŽEVALNE VSEBINE O STROKOVNO PRAVILNEM NAMAKANJU – pripravili smo video gradivo in
brošuro, ki na strokoven in poljuden način širijo prepoznavnost SPON in izvajanje strokovno pravilnega
namakanja

BROŠURA – o strokovno pravilnem namakanju in SPON
VIDEO (10 min) – o SPON in strokovno pravilnem namakanje
VIDEO (5 min) – o namestitvi opreme, analizi tal in SPON
VIDEO (3 min) – v angleščini (SPON)
LJUDJE IN ZEMLJA (RTV Slovenija)
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SPLETNA STRAN VODILNEGA PARTNERJA (BF-UL)
5. SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU O NAMAKANJU (SPON)
SPON temelji na izračunu vodne bilance z modelom Agencije Republike Slovenije za okolje IRRFIB. SPON poda
priporočeni obrok in čas namakanja za 5 dni vnaprej, pri čemer upošteva informacije o trenutni vsebnosti vode v
tleh, vodo-zadrževalnih lastnostih tal, potrebi rastline po vodi glede na razvojno fazo, vremensko napoved ter
tehnologijo namakanja.
Za povezavo med ARSO in kmetom poskrbijo ponudniki opreme za meritev vode v tleh.

Vstopna stran sistema SPON na ARSO, kjer uporabnik dostopa do podatkov o napovedi namakanja. Dostop
uredi ponudnik opreme za merjenje vode v tleh.
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Priporočilo za namakanje, kjer so v tabelarični obliki podane 5-dnevne napovedi potencialne evapotranspiracije,
količine padavin ter priporočene količine vode za namakanje v mm in m³ na površino ter trajanje namakanja v
urah.

Graf meritev vsebnosti vode v tleh pred 7, 30 ali 90 dnevi; na grafu so označene tudi značilne točke tal.

Sprememba fenološke faze, kjer lahko uporabnik vidi trenutno fenofazo z datumom njenega nastopa, naslednjo
fenofazo s predvidenim datumom začetka, prejšnjo fenofazo z datumom njenega začetka ter popravi trenutno
fenofazo.

Uporabniške nastavitve, kjer lahko uporabnik pregleda nastavitve o kulturi, regiji, podatkih o tleh (poljska
kapaciteta, točka venenja), zastirki, tehnologiji namakanja, minimalnem in maksimalnem obroku namakanja,
strategiji namakanja itd.
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6. STROŠKI VZPOSTAVITVE IN VZDRŽEVANJA
Okvirna cena za zagon SPON na eni lokaciji, je okoli 2.400 EUR (leta 2021). Od tega vgradnja opreme za izvajanje
meritev vsebnosti vode v tleh stane 1.700 EUR (leto 2021). Komplet vključuje štiri merilnike vsebnosti vode v tleh,
vključno s komunikacijsko napravo (modem + SIM kartico), dežemerom, solarnim panelom in polnilno baterijo.
Cene med ponudniki se razlikujejo. Stroški vzdrževanja se gibljejo maksimalno okoli 100-200 EUR/letno in so
odvisno od garancijskih pogojev in potreb po svetovanju. Stroški opreme, analiz, svetovanja in tehnične podpore
so lahko tudi manjši v kolikor se država odloči kmete finančno podpreti preko mehanizma neposrednih plačil v
okviru ukrepov investicij v kmetijska gospodarstva in namakalne sisteme.
V preglednici so predstavljeni skupni stroški za postavitev ene merilne naprave na pridelovalni površini v prvem
letu.

Preglednica. Skupni stroški za vzpostavitev sistema SPON na terenu v prvem letu (cene za leto 2021).
Cena (EUR
brez DDV)

VRSTA STROŠKA
Laboratorijske analize
- Pedološke analize (priprava vzorca tal, pH, org. snov, P2O5, K2O,
tekstura)
- Paket analize vodo-zadrževalnih lastnosti tal (poljska kapaciteta,
točka venenja)
Oprema za meritve vsebnosti vode v tleh
- Komplet štirih sond, vključno z komunikacijsko napravo (modem
+ SIM kartica), dežemerom, solarnim panelom in polnilno baterijo
Mesečne storitve za najem SIM
- 12 mesečni strošek prenosa podatkov v SPON
Svetovanja ob priključitvi sistema (kmetijsko svetovanje)
Svetovanje ter nadzor pri priključitvi v prvem letu
- Prvi pogovor s kmetom o SPON (1h), Popis namakalnega sistema
(1h), Drugi pogovor o fenofazah in uporabi SPON (1h), Občasno
vsebinsko svetovanje (1h)
Tehnična delovanje SPON (Agencija RS za okolje)
- Vnos novega uporabnika (2h)
- Posodabljanje in kontrola podatkov (1h)
STROŠKI SKUPAJ
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50,00
420,00

1.700,00

30,00
100,00

100,00
2.400,00

7. ANALIZA ANKET
Kmetje partnerji – imajo SPON
•

sistem SPON je kmetijam izpolnil pričakovanja, v njem vsi vidijo koristi, so bile pa prisotne tudi težave. Te
so reševali s kontaktiranjem vodje projekta.

•

Izračunana priporočila sistema so uporabili v 50 % do 75 %.

•

Vsi bi z uporabo sistema nadaljevali, sploh če bi jim to omogočala neposredna plačila.

•

Večinoma za sistem SPON ne bi odšteli več kot 1000 €.

Kmetje udeleženci delavnic – se zanimajo za SPON
•

lahko zagotovo rečemo, da zanimanje za namakanje in uporabo sistema SPON vsekakor obstaja.

•

78% udeležencev namreč že ima izkušnje z namakanjem, te izkušnje pa so pozitivne.

•

81% udeležencev na svojih kmetijah že vzpostavljen namakalni sistem.

•

Skoraj vsi so imeli že pred prihodom na delavnice pravo predstavo o bistvu sistema SPON in bi se na
podlagi predstavitve njegovega delovanja na delavnicah v kar 85% odločili za njegovo uporabo, saj vidijo
njegove različne koristi.

•

Prav vsi obiskovalci na delavnicah potrdili, da so pridobili novo znanje o pravilnem namakanju, kar
pomeni, da kljub njihovim dosedanjim izkušnjam še vedno niso bili informirani o pravilnih postopkih
namakanja ali optimalni uporabi njihove namakalne opreme.

•

Pri odgovorih glede stroška vzpostavitve sistema SPON se vidi, da bi jih 60% bilo pripravljenih odšteti
1000 €.

•

Kar 78% jih meni, da bi pri njihovi odločitvi imela velik vpliv morebitna neposredna plačila za ta namen.

Večina sodelujočih je tudi odgovorila, da so pripravljeni plačati več za bolj natančno in zanesljivo napoved
namakanja.
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EKONOMSKI IN OKOLJKSI UČINKI
Nekajletne izkušnje pri vpeljavi SPON, pridobljene na izbranih kmetijah v Vipavski dolini v okviru projekta LIFE
ViVaCCAdapt ter projekta EIP PRO-PRIDELAVA, kažejo, da je tako mogoče doseči do:
•

25 % zmanjšanje porabe vode,

•

24 % zmanjšanje porabe energije in

•

24 % zmanjšanje izpustov CO2, ki nastajajo zaradi namakanja
Več v: Cvejić, Rozalija, Majda Černič-Istenič, Luka Honzak, Urša Pečan, Špela Železnikar, and Marina Pintar. 2020. "Farmers Try
to Improve Their Irrigation Practices by Using Daily Irrigation Recommendations—The Vipava Valley Case, Slovenia" Agronomy
10, no. 9: 1238. https://doi.org/10.3390/agronomy10091238

VEČ O REZULTATIH
Več o rezultatih projekta, strokovno pravilnem namakanju in sistemu za podporo odločanju o namakanju si
lahko preberete na spletni strani vodilnega partnerja:
https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalni-projekti/140/povecanje-produktivnosti-kmetijske-pridelave-zucinkovito-in-trajnostno-rabo-vode-propridelava
Vsebine na spletni strani se bodo v decembru še dodatno dopolnjevale.
Vabljeni k branju in raziskovanju o strokovno pravilnem namakanju in digitalizaciji namakanja.
Kjer koli v Sloveniji so vzpostavili namakalne sisteme in začeli z namakanjem je zaradi stabilizacije pridelovalnih
pogojev to vodilo v preobrazbo kmetijstva in pridelavo kmetijskih kultur z večjo dodano vrednostjo (vrtnarstvo,
sadjarstvo, poljedelstvo, hmeljarstvo).
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Spletni strani financerjev projekta:
Evropska komisija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/ruraldevelopment
Program razvoja podeželja 2014–2020
www.program-podezelja.si/
S spoštovanjem / Sincerely

doc. dr. Matjaž GLAVAN, vodja projketa PRO-PRIDELAVA
docent / Assistant Professor
okoljsko načrtovanje / Environmental Planning
Biotehniška fakulteta / Biotechnical Faculty
Oddelek za agronomijo / Department of Agronomy
Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in
razvoj podeželja / Chair of Agrometeorology, Agricultural Land Management,
Economics and Rural Development
Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 3203 299
matjaz.glavan@bf.uni-lj.si, www.bf.uni-lj.si
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