UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
ODDELEK ZA FIZIKO

SMER ŠTUDIJA: METEOROLOGIJA

Ajda Valher

PRIMERJAVA MODELOV ZA

RAČUNANJE VODNE BILANCE TAL
Diplomsko delo
MENTORICA: prof. dr. Lučka Kajfež-Bogataj

Ljubljana, 2016

Izjava o avtorstvu in objavi elektronske oblike zaključnega
dela:

-

-

Podpisana Ajda Valher, rojena 16. novembra 1983 v Kranju, izjavljam:

da je diplomsko delo z naslovom Primerjava modelov za računanje vodne

bilance tal rezultat mojega samostojnega dela pod mentorstvom prof. dr. Lučke
Kajfež-Bogataj,

da je tiskani izvod dela identičen z elektronskim izvodom in

da Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani dovoljujem objavo

elektronske oblike svojega dela na spletnih straneh Repozitorija Univerze v
Ljubljani.

Ljubljana, 23. avgust 2016

Podpis:

Zahvala
Ob zaključku dodiplomskega študija se zahvaljujem mentorici prof. dr. Lučki
Kajfež-Bogataj za strokovno pomoč in napotke, dr. Tjaši Pogačar za diskusije in
nasvete.
Zahvaljujem se tudi kolegom z Oddelka za agrometeorologijo Agencije RS za
okolje, dr. Andreji Sušnik in dr. Gregorju Gregoriču za seznanjanje z vodnobilančnimi
modeli in strokovno pomoč pri njihovi uporabi ter g. Bogotu Habiču za pripravo
podatkov.
Zahvaljujem se domačim in vsem prijateljem, ki so me spodbujali in mi stali ob
strani. Predvsem bi se zahvalila Mateju in Alenki za veliko mero razumevanja in
podpore v zadnjih mesecih.

Povzetek
Spreminjajoče se podnebne razmere nas v želji po boljšem upravljanju aktivnosti
na različnih področjih silijo v prilagajanje. V kmetijstvu lahko za podporo
optimalnemu upravljanju uporabljamo vodnobilančne modele, ki med seboj
povezujejo tri pomembna področja: ozračje, tla in rastlino. Z merjenimi
meteorološkimi podatki ter s poenostavljenim opisom tal in rastline z vodnobilančnimi
modeli simuliramo preskrbljenost tal z vodo za rastline, ki je osnova za ocene
namakalne vode, upada pridelka, določanja sušnih dni itd., lahko pa jih uporabimo tudi
v agroklimatoloških študijah.
V diplomski nalogi smo primerjali vodnobilančna modela IRRFIB, ki so ga
razvili na Agenciji RS za okolje, in WinISAREG, ki so ga razvili na Tehniški univerzi
v Lizboni, oba pa temeljita na metodologiji Organizacije Združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo (Allen in sod., 1998). Med seboj se razlikujeta tako po
zahtevnosti nabora vhodnih podatkov kot tudi po naboru izhodnih podatkov. Kot
osnovni produkt pa oba dajeta vrednosti preskrbljenosti tal z vodo za rastline, ki smo
jih obravnavali. Najprej smo primerjali simulacije preskrbljenosti tal z vodo za rastline
z meritvami, ki jih izvajajo na Agenciji RS za okolje v okviru njihove meteorološke
mreže od leta 2006 dalje na meteoroloških postajah Murska Sobota in Bilje. Analiza
je pokazala dobro ujemanje na obeh lokacijah, upoštevati pa moramo neskladja med
laboratorijsko določenimi lastnostmi tal ter lastnostmi tal, izračunanimi iz meritev
preskrbljenosti tal z vodo za rastline. Veliko pozornosti smo morali nameniti tudi
manjkajočim meritvam.
Korelacija med meritvami in simulacijami je variirala med leti, skupaj pa je bila
velika, z vodnobilančnim modelom IRRFIB na obeh meteoroloških postajah nekoliko
večja kot z modelom WinISAREG. Pearsonov koeficient korelacije je bil v
obravnavanem obdobju med simulacijami z modelom IRRFIB (WinISAREG) z
meritvami v Murski Soboti 0,72 (0,67), v Biljah 0,78 (0,72), koren povprečne
kvadratne napake pa je bil v Murski Soboti 8,94 (9,13), v Biljah 5,22 (6,80). Korelacija
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je bila povsod statistično značilna. Prav tako so bile velike korelacije simulacij med
modeloma, v Murski Soboti 0,94, v Biljah 0,96.
Z vodnobilančnima modeloma smo opravili tudi agroklimatološko študijo
preskrbljenosti tal z vodo z dekompozicijo časovnih vrst. Preskrbljenost tal z vodo smo
na obeh omenjenih lokacijah na za kmetijstvo reprezentativnih tleh opazovali za
štirikosni travnik in koruzo za zrnje v dolgoletnem obdobju od leta 1961 v Murski
Soboti oziroma 1962 v Biljah do leta 2015. Izločeno trendno komponento časovne
vrste smo analizirali z okvirji z ročaji po desetletjih. Na obeh lokacijah smo ugotovili
upadanje preskrbljenosti tal z vodo za rastline; tam, kjer so se pojavljali osamelci, so
se le na »suhi« strani grafov oziroma v območju vrednosti, nižjih od mediane.
Ključne besede: vodnobilančni model, IRRFIB, WinISAREG, meritve vode v
tleh, preskrbljenost tal z vodo, agroklimatološka študija
PACS: 92.70.Ly, 92.70.Bc
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Abstract
Climate variability is prompting adaptation measures to enhance the
management of activities in various fields of engagement. In agriculture, optimal
management can be supported by using water balance models, which interconnect
three important areas: atmosphere, soil, and crop. Using measured meteorological data
together with a semi-empirical description of soil and crop, water balance models
simulate soil water balance, as a basis for the assessment of irrigation water, decrease
of yield, determination of dry days etc. They can also be used for agro-climatological
studies.
The thesis compares two water balance models based on the methodology of the
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Allen et al., 1998): IRRFIB,
a model developed by the Slovenian Environment Agency, and WinISAREG,
developed by the Technical University of Lisbon (Portugal). The models differ in the
complexity of the set of input data as well as in the range of the output data. However,
both models produce the same type of basic output: the values of soil water balance,
which were the focus of our observation. First, the simulations of soil water balance
were compared with the measurements carried out by the Slovenian Environment
Agency within their meteorological observation network at the meteorological stations
in Murska Sobota and Bilje since 2006. The analysis showed a good match in both
locations; however, discrepancies between the soil characteristics defined in
laboratory and the soil characteristics calculated from soil water balance measurements
need to be considered. Significant attention had to be paid to the missing
measurements.
The correlation between measurements and simulations varied over the years,
but overall the correlations were high. Water balance model IRRFIB showed slightly
higher correlation than the WinISAREG model for both observed posts. In the
observed period, the Pearson correlation coefficient of simulations with the model
IRRFIB (WinISAREG) was 0.72 (0.67) for Murska Sobota, 0.78 (0.72) for Bilje; the
root mean square error was 8.94 (9.13) for Murska Sobota, 5.22 (6.80) for Bilje. The
9
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correlation was statistically significant in all cases. Moreover, the correlations of
simulations between both models were very high, 0.94 in Murska Sobota, 0.96 in Bilje.
The water balance models and specifically their particular time series
decomposition functionality were used to conduct an agro-climatological study of the
soil water balance. The soil water balance was observed in both previously mentioned
locations, which represent typical farm soil, for four-cut grassland and grain maize in
a long-term period from 1961 in Murska Sobota, and from 1962 in Bilje, to 2015. The
extracted trend component of time series was analysed with boxplots by decades. In
both locations water content in soil decreased considerably; wherever outliers
occurred, they were in the “dry” area of the graphs, i.e. where the values are below the
median.
Key words: water balance model, IRRFIB, WinISAREG, soil water
measurement, soil water balance, agro-climatological study
PACS: 92.70.Ly, 92.70.Bc
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1 Uvod
Podnebna spremenljivost vpliva na mnogo gospodarskih sektorjev, kot so
turizem, energetika, gozdarstvo, kmetijstvo itd. Sprememb ni mogoče zaustaviti, lahko
pa se skušamo nanje v čim večji meri prilagoditi. Za prilagoditev moramo dobro
poznati vzvode podnebnih sprememb, njihov pričakovan razvoj ter področje, kamor
želimo vpeljati prilagoditve. Marsikje v kmetijstvu, kjer so pogosto soočeni z
izjemnimi vremenskimi razmerami, so ukrepe že sprejeli, na primer postavitev
namakalnih sistemov zaradi suš. Drugod, kjer so bile take težave le občasne, postopek
prilagajanja še poteka. Naraščajoče prebivalstvo, neracionalna raba vode ter vse večja
medletna spremenljivost padavin in zalog podzemne vode povzročajo velike pritiske
na vodne vire. V kmetijstvu si za izvedbo optimalnih prilagoditev pomagamo z
vodnobilančnimi modeli, s katerimi lahko spremljamo preskrbljenost tal z vodo,
simuliramo upad pridelka, ocenjujemo namakalne potrebe, tudi ob pogoju vodnih
omejitev, itd.
Vodnobilančni modeli v izračunih upoštevajo meteorološke podatke ter bolj ali
manj poenostavljene opise tal in rastlin. Na Agenciji RS za okolje (ARSO) so za oceno
preskrbljenosti tal z vodo za rastline ter potrebe po namakalni vodi razvili lasten
vodnobilančni model IRRFIB. V študiji (DMCSEE, 2012) Centra za upravljanje s sušo
v jugovzhodni Evropi (s sedežem na ARSO) pa je bil za oceno ranljivosti na kmetijsko
sušo uporabljen vodnobilančni model WinISAREG, razvit na Tehniški univerzi v
Lizboni na Portugalskem. Vodnobilančni modeli morajo biti dobro umerjeni, da lahko
prispevajo k boljšemu kmetijskemu upravljanju. Zato je treba njihove izračune
ovrednotiti z meritvami na terenu. Novejše tehnologije omogočajo konstantne meritve
preskrbljenosti tal z vodo v daljšem časovnem obdobju, brez porušitve talnega vzorca.
Na ARSO v mreži meteoroloških opazovanj take meritve izvajajo na šestih lokacijah,
temeljijo pa na metodi merjenja časa odboja (Time Domain Reflectometry – TDR).
Cilj diplomskega dela je validacija dveh izbranih vodnobilančnih modelov
(IRRFIB in WinISAREG) z meritvami, saj se vodnobilančni modeli uporabljajo pri
operativnem sledenju preskrbljenosti tal z vodo za rastline, za določanje namakalne
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vode ter sledenje kmetijske suše. Korelacije meritev s simulacijami vodnobilančnih
modelov IRRFIB in WinISAREG smo opravili za meteorološki postaji Murska Sobota
in Bilje za obdobje od leta 2006 do 2015. Nadalje smo obravnavali korelacijo simulacij
preskrbljenosti rastlin z vodo v tleh obeh modelov v dolgoletnem obdobju od leta 1961
do 2015 ter prikazali ujemanje rezultatov v dnevnem časovnem koraku. Na osnovi
modelskih izračunov preskrbljenosti tal z vodo za rastlino, štirikosni travnik in koruzo,
pa smo nato z uporabo časovnih vrst ovrednotili še medletno variabilnost v obdobju
od leta 1961 do 2015.
Delovne hipoteze diplomskega dela so:
1. Zahtevnost vhodnih podatkov za simulacije z vodnobilančnima modeloma
IRRFIB in WinISAREG je različna, kar pomembno vpliva na možnost njune
uporabe v Sloveniji.

2. Simulacije vodnobilančnega modela WinISAREG se z meritvami bolje
ujemajo kot s simulacijami vodnobilančnega modela IRRFIB.

3. Preskrbljenost rastlin z vodo v tleh se v dolgoletnem obdobju zmanjšuje.
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Podobno kot v Evropi in večjem delu sveta tudi meritve v Sloveniji kažejo, da
se podnebje ogreva. Hkrati z ogrevanjem ozračja se spreminjajo tudi številne druge
podnebne, zlasti hidrološke spremenljivke (padavine, snežna odeja ...), ki pomembno
vplivajo na številne človekove dejavnosti (ARSO, 2010).
Podnebne spremembe seveda ne bodo v enaki meri vplivale na vse regije.
Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC) je države Evropske unije v letu
2007 razdelil na štiri regije ter opredelil vplive na kmetijstvo (slika 2.1). Slovenija je
bila skupaj z državami južne Evrope uvrščena v regijo, kjer naj bi bilo značilno čedalje
močnejše ogrevanje in zmanjševanje razpoložljivosti vode, kar neposredno povzroča
večje tveganje za pojav suše ter posledično zmanjšanje pridelka. Obenem pa naj bi se
krčila tudi območja, primerna za kmetijsko pridelavo.

Slika 2.1: Vplivi sprememb podnebja na kmetijstvo v regijah Evropske unije (Sušnik in Gregorič,
2008 cit. po IPCC, 2007).

Zato je bilo v želji po boljšem kmetijskem upravljanju, bolj konstantnem in
kakovostnejšem pridelku v odsotnosti dovolj dolgih nizov meritev vsebnosti vode v
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tleh za analizo vpliva podnebja na preskrbljenost tal z vodo za rastline razvitih mnogo
vodnobilančnih modelov, ki združujejo vplive vremena, tal in lastnosti rastline.
Vodnobilančni modeli so bili razviti za različne časovne skale (urne, dnevne,
mesečne in letne) ter z različnimi stopnjami kompleksnosti. Prvi mesečni
vodnobilančni modeli so bili razviti v ZDA v 40. letih 20. stoletja. Njihov namen je
bil sprva usmerjen v določanje dostopnosti vode in značilnosti razvodij ter upravljanje
z vodami. Kasneje pa so se izkazali za dragoceno orodje pri ocenjevanju hidroloških
značilnosti različnih porečij kot tudi pri ocenjevanju vpliva podnebnih sprememb na
hidrologijo (Xu in Singh, 1998).
V želji po sprotnem reševanju težav v kmetijstvu, od namakanja do škodljivcev,
nadzora nad boleznimi ter optimizacije pridelka, so v 80. letih 20. stoletja razvili
mnogo agrometeoroloških simulacijskih modelov in kazalcev. Najbolj so se razvoju
agrometeoroloških modelov posvečali v Avstraliji, na Nizozemskem in v Združenih
državah Amerike. Razvoj je potekal tudi v bivši Sovjetski zvezi, vendar pa je bil ta
svetovni javnosti dokaj nepoznan. Takratni pristopi so bili precej neuspešni in so
povzročili pomanjkanje zaupanja v te metode. Kljub temu pa so raziskovalci v
poskusih pridobili mnogo izkušenj in po mnogih študijah in vztrajnih znanstvenih
prizadevanjih so kazalci in modeli v zadnjih letih prepoznani kot pomembno orodje
pri podpori odločanju v kmetijstvu. Agrometeorološki kazalci sicer niso točen opis
stanja okolja, a kljub vsemu dobro opišejo njegove značilnosti. Simulacijski modeli,
kot pove že njihovo ime, predstavljajo in poenostavljajo različne pojave. Poglavitnega
pomena pri modelih je kakovost vhodnih podatkov, zato je treba te pred uporabo dobro
pregledati. Rezultate modelov pa je treba pred sprejemanjem odločitev analizirati,
razumeti in pravilno interpretirati, morebiti tudi popraviti oz. prirediti. Zatorej morajo
pri uporabi modelov sodelovati raziskovalci, ki imajo potrebno znanstveno znanje in
tehnične izkušnje. Ob takih predpostavkah agrometeorološki modeli predstavljajo
tehtno podporo in temeljno izhodišče za pravilno upravljanje moderne in učinkovite
kmetijske aktivnosti (COST734, 2008).
Kazalci in modeli so prirejeni za široko paleto časovnih korakov (dnevni,
tedenski, mesečni). V kmetijstvu so v uporabi predvsem vodnobilančni modeli z
dnevnim časovnim korakom, katerih namen je predvsem simulacija preskrbljenosti tal
z vodo, ocene namakalne vode, lahko tudi ocena upada pridelka in podobno.
V različnih študijah je uporabljenih mnogo različnih vodnobilančnih modelov,
ki imajo vsak svoje značilnosti (COST734, 2008). Odločitev o uporabi nekega modela
pa je običajno vezana na dostopnost podatkov, ki jih model zahteva.
Kmetijstvo je velik porabnik vode in poraja se strateško vprašanje, koliko vode
rastlina potrebuje za rast in razvoj. Zaradi tesne povezanosti področij vremena, tal in
20
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rastline ni enostavnega odgovora. Zato si pomagamo z vodnobilančnimi modeli, ki
zmorejo simulirati realno stanje ter tudi napovedati stanje spremenljivk na vsaki
stopnji simulacije. Pomembnost uporabe modelov in razumevanja procesov v sistemu
tla-rastlina-ozračje je v zadnjih letih močno narasla (Ines in sod., 2001).
Kot navaja Kurnik (2014), je natančnost vodnobilančnih modelov odvisna od
natančnosti oziroma dostopnosti vhodnih podatkov ter semiempiričnega opisa vseh
procesov prenosa vlage iz tal prek rastlin v ozračje.
Vsebnost vode v tleh in njena dostopnost imata torej ključen vpliv na sektorje
kmetijstva, gozdarstva, hidrologije in inženirstva (Topp in sod., 1980).
Zato v kmetijstvu poleg skupne količine padavin igra pomembno vlogo pri
preskrbi rastlin z vodo tudi njihova intenzivnost, saj rahle padavine komajda dosežejo
in poškropijo zemljo in rastline, močno intenzivne padavine pa imajo lahko velik
površinski odtok. Torej ni vsa voda, ki doseže tla, dostopna rastlini. Rastlini dostopno
padavinsko vodo imenujemo efektivne padavine in te zaradi pomanjkanja meritev
običajno ocenjujemo po različnih empiričnih metodah (razmerje potencialne
evapotranspiracije in padavin, metoda SCS – Soil Conservation Service) (Dastane,
1978). Mnogokrat je uporabljena metoda SCS (Rahman in sod., 2008; Banasik, 2010),
katere vhodni podatki so v veliki meri ocene (razvrstitev tal v štiri vnaprej določene
razrede, določitev rastlinskega pokrova in kmetijske prakse, upoštevanje začetne vlage
v tleh glede na predhodne padavine) (Dastane, 1978). Za zdaj še nobena od teh metod
ni standardizirana, so pa vključene v nekatere vodnobilančne modele, na primer
CROPWAT (Marica, 2013).
Izračune vodne bilance tal torej lahko nadgradimo z oceno kmetijskega pridelka
in tako omogočimo boljše prilagajanje kmetijske pridelave v Sloveniji. Hkrati pa lahko
preučujemo tudi kompleksne interakcije med klimatskim sistemom in fenološkim
razvojem ter količino pridelka, kar s poljskimi poskusi ni mogoče (Pogačar in KajfežBogataj, 2009).
V Sloveniji je bilo narejenih že kar nekaj študij z vodnobilančnimi modeli.
Najprej omenimo model IRRFIB, ki je bil razvit na Oddelku za agrometeorologijo
Agencije RS za okolje (ARSO), sprva za ocene potreb po namakanju. Izračunava
vodno bilanco glede na metodologijo FAO (Food and Agriculture Organization of the
United States) (Allen in sod., 1998), vendar pa ne upošteva omejitev oskrbe z vodo pri
namakanju ali podatkov o prispevku podzemne vode (Sušnik, 2014). Glavna produkta
modela sta sledenje vodni bilanci rastlin ter načrt namakanja ob uporabi 5-dnevne
napovedi vremena.
Z vodnobilančnim modelom SIMPEL je sušnost v Sloveniji raziskovala
Ipavčeva (2007). Analiza na osnovi izračunov vsebnosti vode v tleh je pokazala
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povečevanje vodnega primanjkljaja in števila sušnih dni v vegetacijskem obdobju ter
opozorila na še večji problem, spreminjanje variabilnosti pojava sušnih dni.
Kurnik s sodelavci (2014) pa se je z vodnobilančnim modelom swbEWA
posvetil analizi vodnega primanjkljaja ter dejanske evapotranspiracije v Evropi.
Pokazal je, da model kljub enostavnosti natančno simulira vlago v tleh, predvsem v
vegetacijskih sezonah, ter ugotovil, da sta se povprečni vodni primanjkljaj in dejanska
evapotranspiracija predvsem v južni Evropi povečala, a da povečanje ni statistično
značilno. Raziskal je vpliv severno-atlantske oscilacije (angl. NAO) in blokad na
količino primanjkljaja v Evropi ter z uporabo ansambla klimatskih simulacij analiziral
vpliv predvidenih podnebnih sprememb na količino in trajanje primanjkljaja. Rezultati
so pokazali predvideno relativno povečanje povprečnega primanjkljaja (in trajanja
povprečnega primanjkljaja) v Evropi za okoli 23 % (13 %) v obdobju od leta 2021 do
2050 ter povečanje za 36 % (17 %) v obdobju od leta 2051 do 2080 glede na dolgoletno
povprečje od leta 1971 do 2000 (Kurnik, 2014).
Nekaj študij z vodnobilančnim modelom WinISAREG, ki je bil razvit na
Portugalskem (Paredes in Pereira, 2010), je bilo za slovenski prostor in jugovzhodno
Evropo opravljenih v sklopu Centra za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi
(DMCSEE, 2012). Najpomembnejša značilnost modela je možnost simulacije
različnih namakalnih shem, ki jih določimo glede na različne stopnje sušnega stresa,
ki so ga rastline sposobne prenesti, kot tudi na različne omejitve in dostopnost vode.
Alternativne namakalne sheme so ovrednotene prek relativne izgube pridelka, ko je
evapotranspiracija pod potencialnim nivojem (Fortes in sod., 2005). Glede na izbor
vhodnih meteoroloških podatkov lahko model uporabljamo v različnih časovnih
skalah. Z njim je bilo opravljenih že veliko študij za različne rastline v različnih
podnebnih okoljih, kot na primer v sredozemski regiji (Oweis in sod., 2003), na
severnem Kitajskem (Liu in sod., 2001), v Južni Ameriki (Victoria in sod., 2005), v
centralni Aziji (Fortres in sod., 2005) in Evropi (DMCSEE, 2012; Cai in sod., 2009).
Pomembnost sledenja rasti in razvoja kmetijskih rastlin ter upoštevanja tveganja
za sušo se s spremenljivostjo podnebja, ki jo opažajo tudi na Agenciji RS za okolje,
povečuje.
Agencija RS za okolje od leta 2008 izvaja projekt prenove kontrole in
homogenizacije vseh dolgoletnih nizov meteoroloških podatkov, ki so osnova za
analizo podnebja v preteklosti in v prihodnosti (Dolinar in Vertačnik, 2010).
Ugotavljajo (ARSO, 2013), da je povprečna temperatura zraka v obdobju od leta 1961
do 2011 v Sloveniji naraščala s časovnim trendom okoli 0,34 °C na desetletje. Njen
časovni trend je v vzhodni polovici države v splošnem večji kot na zahodu, dvig
dnevne najvišje temperature zraka pa je večji od dviga povprečne in dnevne najnižje
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temperature zraka. Sprememba temperature zraka v letnih časih ni enaka, najbolj
pozitiven časovni trend je zabeležen poleti. Zime so se najbolj ogrele na severovzhodu,
jeseni pa kažejo počasen dvig temperature zraka le od konca 70. let. Jesenski trend ne
kaže statistične značilnosti.

Slika 2.2: Trend povprečne temperature zraka (°C na desetletje) spomladi in poleti v dolgoletnem
obdobju 1961–2011, kjer veliki krogci predstavljajo statistično značilen trend s 5-% stopnjo zaupanja
(ARSO, 2014).

Manj značilne pa so spremembe v padavinah (Bertalanič, 2013). Letni trend je
statistično značilen le v Alpah in na jugu države. Spomladi in poleti je trend statistično
značilen le za dele države, spomladi okrog –20 mm na desetletje, poleti pa okrog
10 mm na desetletje. V zadnjem desetletju opažajo veliko spremenljivost letne količine
padavin.
Na slikah od 2.2 do 2.4 so prikazani trendi podnebnih spremenljivk v obdobju
1961–2011 (ARSO, 2014), kjer majhni krogci predstavljajo statistično neznačilne
trende, večji pa statistično značilne s 5-% stopnjo zaupanja.
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Slika 2.3: Trend količine padavin (v odstotkih na desetletje) spomladi in poleti v dolgoletnem
obdobju 1961–2011, kjer veliki krogci predstavljajo statistično značilen trend s 5-% stopnjo zaupanja
(ARSO, 2014).

Temperatura zraka poleg energije globalnega sončnega obsevanja, vlažnosti
zraka in hitrosti vetra določa izhlapevanje iz tal in rastlin (evapotranspiracijo), ki ga
običajno izračunavamo s pomočjo različnih metod in je osnovna količina za oceno
vodne bilance. V splošni uporabi je po priporočilu Organizacije Združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo (FAO) Penman-Monteithova metoda, ki se za izračun
referenčne evapotranspiracije operativno uporablja tudi na Agenciji RS za okolje. Po
podatkih ARSO (2014) se na letni skali statistično povečuje za od 3 do 6 odstotkov na
desetletje. Na sliki 2.4 sta prikazani karti trendov referenčne evapotranspiracije
spomladi in poleti v obdobju od leta 1971 do 2011. Trendi so statistično značilni ter z
redkimi izjemami od 3 do 6 odstotkov na desetletje.
Obravnavane meteorološke spremenljivke imajo neposreden vpliv na preskrbo
nenamakanih kmetijskih rastlin z vodo. Njihova spremenljivost kliče po prilagajanju
kmetijskih praks. Spremembe pa niso postopne, saj so vremenski ekstremi v zadnjih
desetletjih pogostejši, na primer pojav suše v Sloveniji (Sušnik, 2014). Z uporabo
meteorološke vodne bilance (padavine minus evapotranspiracija, v mm) je Sušnikova
(2014) prikazala njeno spremenljivost v poletjih v dolgoletnem obdobju od leta 1963
do 2013 (slika 2.5; časovni niz podaljšan do leta 2015). Ugotovila je, da se pogostost
in jakost poletnih suš (junij, julij, avgust) povečujeta. Od leta 1963 do 1990 so bile
suše v Sloveniji razmeroma redek, večinoma lokalno ali regionalno (v letih 1971,
1976, 1983 in 2015) omejen pojav. Po letu 1990 pa se pojavljajo suše tudi na državni
ravni (v letih 1992, 2000, 2001, 2003, 2012 in 2013). Kar nekaj je tudi takih let, ko so
si poletne suše sledile ena za drugo.
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Slika 2.4: Trend referenčne evapotranspiracije (v odstotkih na desetletje) spomladi in poleti v
dolgoletnem obdobju 1971–2011, kjer veliki krogci predstavljajo statistično značilen trend s 5-%
stopnjo zaupanja (ARSO, 2014).

Podnebni scenariji kažejo (ARSO, 2016), da se bo v prihodnosti vsa Slovenija
še naprej ogrevala. Do sredine 21. stoletja naj bi bile pomladi v Sloveniji toplejše za
1,5 °C, drugi letni časi pa za 2 °C. Več negotovosti se kaže pri padavinah v pomladih
in jesenih, saj je težko opredeliti njihovo zmanjšanje ali povečanje. Z večjo gotovostjo
je mogoče trditi, da se bo pozimi količina padavin povečala, poleti pa vsaj v južni
Sloveniji zelo verjetno zmanjšala.

Slika 2.5: Povprečna kumulativna poletna meteorološka vodna bilanca (padavine minus
evapotranspiracija, v mm) v obdobju od 1963 do 2015 za 10 meteoroloških postaj v Sloveniji. Obseg
suše je opisan kot: nacionalna suša (več kot 5 regij) regionalna suša (v 3 ali 4 regijah) in lokalna suša
(v 1 ali 2 regijah) (ARSO arhiv, 2016, prirejeno po Sušnik, 2014).
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3 Material in metode
3.1 Material
Seznanimo se najprej z izbranima meteorološkima postajama Murska Sobota in
Bilje, katerih meritve so bile osnovni vhodni podatek za vodnobilančna modela, ter
poglejmo njune podnebne značilnosti. Za simulacije preskrbljenosti tal z vodo za
rastline, v našem primeru štirikosni travnik in koruzo, so bili uporabljeni standardni
fenološki podatki, pridobljeni na ARSO (ARSO arhiv, 2016), ter pedološki podatki,
reprezentativni za kmetijska tla, pridobljeni na Infrastrukturnem centru za pedologijo
in varstvo okolja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (Infrastrukturni center
…, 2016). Opisali smo tudi način merjenja vsebnosti vode v tleh.
3.1.1 Izbor meteoroloških postaj

Validacijo vodnobilančnih modelov in spremenljivost preskrbljenosti tal z vodo
za rastline smo analizirali na dveh lokacijah v Sloveniji, ki zastopata dva različna
podnebna tipa po Köppen-Geigerjevi klasifikaciji (Pidwirny, 2011). Podnebje Murske
Sobote na severovzhodu države (rob Panonske kotline) se uvršča med vlažno
kontinentalno podnebje z milimi in suhimi zimami ter suhim poletjem (Dwb). Na
zahodu Slovenije, v spodnjem delu Vipavske doline, pa leži kraj Bilje, kjer je čutiti
vpliv tako Sredozemlja kot tudi kontinentalnega podnebja. Tako podnebje označujemo
kot vlažno subtropsko oziroma milo podnebje z neizrazitimi sušnimi sezonami in
vročim poletjem ter s padavinami skozi vse leto, ki pa so lahko časovno zelo
spremenljive (Cfa).
V tabeli 3.1 so prikazane letne in vegetacijske (od aprila do septembra) vrednosti
povprečne temperature zraka, padavin in referenčne evapotranspiracije. Za našo
raziskavo je pomembno predvsem vegetacijsko obdobje, ko v Murski Soboti pri
dolgoletnem povprečju v obdobju 1981–2010 vrednosti evapotranspiracije (622 mm)
presežejo višino padavin (507 mm) za 115 mm, medtem ko sta v Biljah vrednosti
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približno enaki: 700 mm padavin in 694 mm izhlapele vode iz tal in referenčne rastline
(trave).
Tabela 3.1: Izbor meteoroloških postaj in njune podnebne značilnosti, povprečna temperatura zraka,
povprečna višina padavin in povprečna skupna referenčna evapotranspiracija v letu in vegetacijskem
obdobju (od aprila do septembra) v obdobju 1981–2010 (ARSO arhiv, 2016).

Geografska dolžina
Geografska širina
Nadmorska višina (m)
Temperatura zraka (°C)
Padavine (mm)
Evapotranspiracija (mm)

Murska Sobota
16°12'
46°39'
188
leto
veg. obd.
10,0
16,8
798
507
766
622

3.1.2 Meteorološki, fenološki in pedološki podatki

Bilje
13°38'
45°54'
55
leto
veg. obd.
12,4
18,3
1365
700
910
694

Za simulacije preskrbljenosti tal z vodo za rastline oziroma vodno bilanco
površinskega sloja tal smo uporabili dnevne meteorološke podatke arhiva Agencije RS
za okolje za obdobje 1961–2015 (ARSO arhiv, 2016): povprečno temperaturo zraka,
višino padavin, povprečno hitrost vetra in najnižjo relativno vlago. Potrebovali smo
tudi dnevne vrednosti referenčne evapotranspiracije, ki jih izračunavajo na ARSO po
standardni Penman-Monteithovi metodi.
Vodno bilanco površinskega sloja tal izračunavamo pod izbrano rastlinsko
odejo. Za primerjavo vodne bilance, izračunane z modelom WinISAREG, in meritev
vode v tleh oziroma izračunov z modelom IRRFIB smo vzeli travno rušo s
konstantnim koeficientom rastline 0,85 skozi vso vegetacijsko sezono (od 1. aprila do
30. septembra) in z globino korenin 30 cm, saj na mestu meritve raste trava, ki ima ves
čas enako višino.
Nadalje nas je zanimala vodna bilanca štirikosnega travnika in koruze za zrnje.
Fenološke podatke (standardni datumi nastopa fenološke faze) smo pridobili v arhivu
ARSO (2016) in jih uskladili s podatki o koeficientih rastline ( ) ter globini korenin
po Allen in sod. (1998). V tabelah 3.2 in 3.3 so prikazani fenološki podatki: fenološka
faza, nastop faze, koeficient rastline ter globina korenin.
Travinje se začne razraščati v začetku aprila, ko je koeficient rastline najmanjši
(0,5). Faza prvega klasenja nastopi v povprečju 4. maja, ko je koeficient rastline
največji (0,9), kmalu nato, 13. maja, pa se prične prva košnja, ko koeficient rastline
upade na 0,6. Naslednje košnje si sledijo v razmikih po 41 dni. Za travinje privzamemo
konstantno globino korenin 30 cm.
Koruza za zrnje se običajno seje ob koncu aprila, v izračun smo vključili še
fenološke faze vznik, metličenje, mlečna in polna dozorelost ter obiranje. Največji
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koeficient rastline je dosežen v fazi metličenja (1,2), največja globina korenin pa
doseže 0,5 m.
Delež praznjenja talnega rezervoarja ( ) smo za travo nastavili na 0,5, za koruzo
pa na 0,55 (Allen in sod., 1998).
Tabela 3.2: Fenološki podatki trave s štirimi košnjami, povprečne dolgoletne vrednosti nastopa
posameznih faz po ARSO (ARSO arhiv, 2016) ter vrednosti koeficienta rastline
(Allen in sod.,
1998) in globine korenin (ARSO arhiv, 2016).

Fenološka faza
Razraščanje
1. klasenje
1. košnja
2. klasenje
2. košnja
3. klasenje
3. košnja
4. klasenje
4. košnja

Datum nastopa
faze
4. 4.
4. 5.
13. 5.
13. 6.
23. 6.
24. 7.
3. 8.
3. 9.
13. 9.

Zaporedni
dan
94
124
133
164
174
205
215
246
256

0,5
0,9
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,5

Globina
korenin (m)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Tabela 3.3: Fenološki podatki koruze za zrnje, povprečne dolgoletne vrednosti nastopa posameznih
faz po ARSO (ARSO arhiv, 2016) ter vrednosti koeficienta rastline
(Allen in sod., 1998) in globine
korenin (ARSO arhiv, 2016).

Fenološka faza
Sajenje
Vznik
Metličenje
Mlečna zrelost
Polna dozorelost
Obiranje

Datum nastopa
faze
26. 4.
6. 5.
5. 7.
5. 8.
23. 9.
6. 10.

Zaporedni
dan
116
126
186
217
266
279

0,2
0,2
1,2
0,6
0,5
0,5

Globina
korenin (m)
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5

Podatke o vodnozadrževalnih lastnostih tal na točki merjenja vsebnosti vode v
tleh (na meteorološki postaji) so nam priskrbeli na Agenciji RS za okolje. Slovenski
model IRRFIB tla opiše v enem sloju, torej mu točko venenja in poljsko kapaciteto
podamo skupaj za celoten profil tal. Biljanska tla imajo točko venenja pri 14,1 vol %,
murskosoboška pri 8,1 vol %. Poljska kapaciteta v Biljah je 26,8 vol %, v Murski
Soboti pa 17,3 vol %. Tla so sicer na obeh lokacijah opisana s tremi horizonti. V Biljah
so globoka 60 cm, s točko venenja od 12,2 do 15,9 vol % in poljsko kapaciteto od 22,2
do 31,0 vol %. V Murski Soboti pa se najnižji sloj zaključi v globini 50 cm. Točka
venenja je spremenljiva, od 6,1 do 9,0 vol %, poljska kapaciteta pa od 16,6 do 18,4
vol %.
Informacije o reprezentativnih pedoloških profilih za kmetijska tla, ki smo jih
uporabili za analizo časovnih vrst, smo pridobili na Infrastrukturnem centru za
pedologijo in varstvo okolja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Za lokacijo
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Bilje smo pridobili tri, za Mursko Soboto pa štiri talne profile: globino horizonta,
vsebnost organske snovi, vsebnost ogljika v organski snovi ter delež peska, melja in
gline. Najprej smo za vsak horizont posebej izračunali točko venenja in poljsko
kapaciteto z modelom SPAW (Saxton, 2007) (tabela 3.4), nato pa še skupno točko
venenja in poljsko kapaciteto za celoten profil tal.
V okolici Bilj prevladujejo več kot 1 m globoka tla, ki imajo veliko vodno
zadrževalno sposobnost, 183 mm. Glede na pridobljene talne profile (Infrastrukturni
center …, 2016) smo izbrali en reprezentativen profil, saj so bili med seboj precej
podobni. Po podatkih Sušnikove (2014) ima na območju v razdalji 20 km od
meteorološke postaje Murska Sobota 39 % tal z njivskimi površinami (njiva oziroma
travnik) vodnozadrževalno sposobnost med 60 in 120 mm, 57,8 % tal pa ima
sposobnost večjo od 120 mm. Ker talnega profila, pri katerem bi količina rastlini
dostopne vode presegla 120 mm, nismo pridobili, smo izbrali profil s srednjo
vodnozadrževalno sposobnostjo, 107 mm. Profile smo po skupni rastlini dostopni vodi
klasificirali v razrede, določene po Atlasu okolja (2016) (tabela 3.5). V tabeli 3.4 so
torej predstavljeni reprezentativni pedološki podatki za kmetijske površine po
horizontih, skupna točka venenja na meter globine je v Biljah 11,6 vol %, v Murski
Soboti 14,4 vol %, skupna poljska kapaciteta pa v Biljah 29,9 vol % in v Murski Soboti
25,3 vol %.
Tabela 3.4: Izračunane talne karakteristike, reprezentativne za kmetijske površine na izbranih
lokacijah (Infrastrukturni center …, 2016). Opis horizontov z globino, točko venenja (TV), poljsko
kapaciteto (PK) ter rastlini dostopno vodo (RDV).

Globina
Območje
Horizont horizonta (m) TV (vol %)
Bilje
Profil Bilje
1
0,00 0,23
13,2
(velika RDV)
2
0,23 0,50
11,7
3
0,50 0,85
10,7
4
0,85 1,10
11,2
Murska Sobota
Profil Murska
1
0,00 0,21
15,4
Sobota (srednja
2
0,21 0,70
14,3
RDV)
3
0,70 0,85
13,1

PK (vol %)

RDV
(vol %)

31,8
29,8
28,8
29,6

18,6
18,1
18,1
18,4

28,5
24,8
22,3

13,1
10,5
9,2

Tabela 3.5: Uvrstitev tal v razrede vodnozadrževalne sposobnosti za vodo glede na količino rastlinam
dostopne vode po Atlasu okolja (2016).

Vodnozadrževalna sposobnost tal
Zelo velika
Velika
Srednja
Majhna
Zelo majhna
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RDV (mm)
> 230 mm
151–230 mm
81–150 mm
31–80 mm
< 30 mm
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3.1.3 Meritve vode v tleh
Meritve vode v tleh so pomemben člen pri spremljanju vodne bilance v
kmetijstvu. Metode določanja vsebnosti vode v tleh so zelo različne. Najbolj natančna
je gravimetrična metoda (Noborio, 2001), kjer vzamemo neporušen vzorec tal ter ga s
posebnim sušilnikom/tehtnico osušimo na 105 °C ter stehtamo pred sušenjem in po
njem (Adam, 2004). Uporablja se tudi za kalibracijo drugih neposrednih in posrednih
metod. Seveda pa za umerjanje modelov želimo niz meritev v daljšem časovnem
obdobju in ne zgolj enkratnih meritev. Kontinuirane meritve se tako lahko opravljajo,
na primer, s pomočjo tenziometra, čigar slaba lastnost pa je delovanje le v območju
rastlini lahko dostopne vode (Zupanc in Pintar, 2007). Podobna kot pri tenziometru,
kjer ne porušimo talnega vzorca in se meritve izvajajo in-situ, je tudi metoda merjenja
časa odboja oziroma Time Domain Reflectometry (TDR).
Metoda temelji na odvisnosti dielektrične konstante tal od vsebnosti vode v tleh
(Noborio, 2001). Merilnik je sestavljen iz generatorja impulza, osciloskopa za analizo
povratnega signala, koaksialnega vodnika in sonde, ki je sestavljena iz dveh ali treh
vzporednih jeklenih ali medeninastih elektrod v obliki palic (slika 3.1). Dielektrična
konstanta medija ( [ ⁄ ]) je določena z merjenjem časa, ki ga potrebuje signal
od začetka do konca elektrod, torej časa ( [ ]) med oddanim in sprejetim signalom:
=

2 √

,

) pa hitrost
kjer [ ] predstavlja dolžino elektrode TDR, (3 ∙ 10
elektromagnetnega valovanja v vakuumu. Generator pulza odda visokofrekvenčni
elektromagnetni signal, ki potuje po koaksialnem vodniku do elektrod. Na mestih s
spremenjeno upornostjo se deloma odbije, deloma pa potuje naprej do konca elektrod.
Največji odboj se zgodi na začetku (točka A) ter koncu (točka B) elektrod (slika 3.2),
med njima pa določimo merjeni čas.
Odboj impulza v mokrih tleh je manj izrazit kot v suhih tleh. Nadaljnje sklepanje
o vsebnosti vode v tleh pa je povezano s sestavo tal. Za homogena tla je predlagana
kalibracijska krivulja (Topp in sod, 1980), ki je bila potrjena s strani mnogih
raziskovalcev:
= −5,3 ∙ 10

+ 2,92 ∙ 10

− 5,5 ∙ 10

+ 4,3 ∙ 10

kjer predstavlja volumetrično vsebnost vode v tleh, [
konstanto medija.

⁄

,

] pa dielektrično
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Slika 3.1: Shema merilnika TDR (Time Domain Reflectometry) za merjenje vsebnosti vode v tleh
(prirejeno po Noborio, 2001). Puščice predstavljajo smer potovanja elektromagnetnih valov.

Slika 3.2: Oblika vala elektromagnetnega valovanja, ki ga zabeleži osciloskop merilnika TDR
(prirejeno po Flury, 2009).

Odvisnost dielektrične konstante od vsebnosti vode v tleh v heterogenih
(slojevitih) tleh so raziskovali Topp in sod. (1980). Raziskave kažejo linearno uteženo
odvisnost povprečne vsebnosti vode v tleh po profilih (Noborio, 2001). Uteženo
]) so opisali kot:
povprečje vsebnosti vode v tleh ( ̅ [
̅=

∑
∑

,

kjer je število horizontov, debelina posameznega horizonta in volumetrična
vsebnost vode v horizontu. Več o metodi TDR je mogoče izvedeti v preglednem
članku Noborio (2001).
Na meteorološki postaji v Biljah se je v letih od 2012 do 2014 pojavil izpad
meritev v globini 10 cm, zato smo te meritve izločili iz analize. V oktobru 2014 pa je
začela delovati nova meteorološka postaja z novim merilnikom TDR. Nekaj časa sta
obstoječi in novi merilnik delovala sočasno. Po analizi ARSO (2015) se meritve v
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obdobju stabilnega delovanja obeh postaj obnašajo podobno, razlike vrednosti meritev
pa se skladajo s predpostavko o zadovoljivi normalni porazdelitvi vrednosti.
Ugotovljeno je bilo rahlo negativno odstopanje novih senzorjev v globini 20 cm. Ob
predpostavki o primerljivem delovanju novega senzorja smo za leto 2015 uporabili
podatke novega merilnika.

3.2 Metode
Vodnobilančni modeli so v osnovi enaki, temelj zanje predstavljajo meteorološki
podatki o padavinah in evapotranspiraciji, opis tal, ki jih najenostavneje opišemo s
točko venenja, poljsko kapaciteto in globino, ter parametrizacija rastline. Razlikujejo
pa se v kompleksnosti opisa evapotranspiracije, tal in rastline, ki določa zahtevnost
modela po naboru vhodnih podatkov. Zato si najprej, preden predstavimo modele,
oglejmo opise omenjenih spremenljivk, ki predstavljajo osnove modeliranja vodne
bilance pri obeh obravnavanih modelih.
3.2.1 Evapotranspiracija

Ocena evaporacije s proste vodne površine in iz tal ter evapotranspiracije s
površja, pokritega z vegetacijo, je izjemnega pomena za hidrološko modeliranje ter
hidrometeorološke in agrometeorološke študije. Po WMO predstavlja evaporacija
količino vode, izhlapele s proste vodne površine ali iz tal (WMO, 2008). Transpiracija
pa je opredeljena kot proces prenosa vode iz rastline v ozračje v obliki vodne pare.
Močno je odvisna od značilnosti rastline ter njenega odziva na zunanje vplive, kar
vključuje tudi število in velikost listnih rež, njihovo stanje (odprto/zaprto) itd.
Stomatalna upornost rastline je podnevi spremenljiva ter je znatno odvisna od
koreninskemu sistemu dostopne vode v tleh.
Evaporacijo ali evapotranspiracijo lahko merimo z instrumenti, kot so na primer
A-posoda, lizimetri itd., vendar pa v Sloveniji niso v širši rabi, zato ju raje ocenimo s
pomočjo drugih spremenljivk. Uporabimo lahko več različnih metod. S primerjavo
metod se je v svojem diplomskem delu ukvarjal Kurnik (2002), ki je kot
najprimernejšo za slovenski prostor predlagal Penman-Monteithovo metodo. Po tej
evapotranspiracijo operativno na dnevni bazi izračunavajo na ARSO.
Evaporacija je proces, ko tekoča voda v in na tleh (v zemlji ali pa voda v rekah,
jezerih itn.) preide s pomočjo energije direktnega sončnega sevanja in toplote iz
okoliškega zraka, tal itd. v plinasto stanje ter zapusti površje. Hitrost procesa je odvisna
od spremembe tlaka vodne pare v tleh in vodne pare v okoliškem zraku. Ob tem zrak
nad površino tal postaja vedno bolj nasičen ter s tem upočasnjuje proces evaporacije.
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Eden od mogočih procesov pospeševanja odstranjevanja tako nasičenega zraka je z
vetrom, ki piha nad tlemi. Evaporacija je v primeru, da je količina vode v tleh dovolj
velika za pokritje izgub zaradi izhlapevanja iz tal, odvisna le od meteoroloških
spremenljivk. Ob pomanjkanju vode v tleh vrednosti evaporacije hitro upadejo in so v
ekstremnih razmerah, ko je zemlja suha, nične. Transpiracija pa je proces, ko voda
izhlapeva v okoliški zrak iz rastlinskih tkiv po analognem procesu, kot je opisan v
procesu evaporacije. Poleg prejete energije, gradienta pritiska in vetra pa ta proces
določajo še vsebnost vode v tleh ter sposobnost rastline za črpanje te vode, vrsta
rastline, njene razvojne faze, slanost tal, kmetijska praksa in drugo.
Referenčna evapotranspiracija (
) pomeni količino vode, izhlapele iz tal,
pokritih z ekstenzivno travno rušo, visoko 12 cm, z albedom 0,23 in koeficientom
trenja 70 s/m. Tla morajo biti pokrita enakomerno v celoti, travna ruša pa mora biti
zelena ter dobro preskrbljena z vodo (Allen in sod., 1998). Za izračun referenčne
evapotranspiracije uporabimo meteorološke parametre: sončno sevanje, temperaturo
zraka, vlažnost zraka in hitrost vetra.
Ocena referenčne evapotranspiracije po Penman-Monteithovi enačbi (3.1) je
sestavljena iz energijskega oziroma sevalnega dela in aerodinamičnega dela (veter in
vlažnost). V vremenskih situacijah, ko so hitrosti vetra majhne ali pa prevladuje celo
brezvetrje, prevlada energijski člen, v suhih predelih, kjer je veter običajno močnejši,
pa aerodinamični člen. Enačba vključuje neto sevanje na površini rastline, tok toplote
iz površja (ta je v dnevnih izračunih zanemarljiv), psihrometrično konstanto, ki je
odvisna od tlaka na lokaciji izračuna, povprečno dnevno temperaturo zraka na višini 2
metrov, hitrost vetra, razliko med dejanskim in nasičenim parnim tlakom ter
parameter, ki je odvisen od temperature zraka in naklona krivulje parnega tlaka. Če pa
se v nizu meritev pojavi izpad podatkov ali so na voljo meritve drugih meteoroloških
spremenljivk, uporabimo prilagojene različice enačbe (povzeto po seminarju Valher,
2013).
Izračun dnevne referenčne evapotranspiracije s Penman-Monteithovo metodo
(Allen in sod., 1998):
=

0,408Δ(

900
(
+ 273
Δ + (1 + 0,34 )
− )+

−

)

,

(3.1)

],
kjer
predstavlja neto sončno obsevanje, tok toplote iz tal [
],
temperaturo zraka na višini 2 m [℃], nasičeni in
dejanski parni tlak [
psihrometrično konstanto [
℃ ], naklon nasičenega parnega tlaka [
℃ ]
].
in
hitrost vetra na višini 2 m [
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Standardne meteorološke meritve zahtevajo meritve vetra na višini 10 m, zato
moramo hitrost vetra za izračun evapotranspiracije prilagoditi na višino 2 m z enačbo
(Cai in sod, 2009):
4,87
,
(67,8 − 5,42)

=

] in
kjer
predstavlja hitrost vetra na višini 2 m [
meritve vetra
[
] na višini [ ].
Nad različnimi rastlinskimi odejami je torej zaradi vpliva transpiracije skupno
izhlapevanje drugačno kot nad referenčno rastlino, tj. travo. Faktor, ki opiše ta vpliv
rastline, poimenujemo koeficient rastline ( ) in predpostavlja, da so rastline zdrave,
rastejo na obsežnem območju v optimalnih pogojih v danih podnebnih pogojih, ob
primerni kmetijski praksi, brez izgub pridelka. Z upoštevanjem rastline torej
izračunamo potencialno evapotranspiracijo (
):
=

∙

.

V enačbi
predstavlja potencialno evapotranspiracijo in
referenčno
evapotranspiracijo, ki ju merimo v
v časovni enoti,
pa je brezdimenzijski
koeficient rastline.
V realni situaciji se lahko potencialna evapotranspiracija zaradi preostalih
vplivnih faktorjev, kot so lastnosti tal, vsebnost vode v tleh oziroma velikost vodnega
primanjkljaja, kmetijska in namakalna praksa ipd., zmanjša. To prilagojeno vrednost
imenujemo dejanska evapotranspiracija (
).
Tla lahko opišemo z dvema značilnima točkama: poljsko kapaciteto, ko je
rastlina optimalno preskrbljena z vodo, ter točko venenja, ko lahko rastlina ob daljšem
obdobju s tako majhno količino vode v tleh trajno uveni. Med omenjenima točkama je
[
meja sušnega stresa (
%]), ki jo določimo z deležem talnega
rezervoarja ( ):
=

kjer RDV, izražen v
dostopne vode.

ali

∙

,

%, predstavlja največjo vrednost rastlini
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Delež talnega rezervoarja, ko rastlina še ni v sušnem stresu, je določen za vsako
rastlino posebej. Vrednosti (
) so tabelirane po Allen in sod. (1998) in jih glede na
vrednosti potencialne evapotranspiracije prilagodimo izbrani lokaciji:
=

).

+ 0,04(5 −

Dejanska evapotranspiracija je torej odvisna od vsebnosti vode v tleh. Sledi
princip, po katerem prilagajamo potencialno evapotranspiracijo, ko je vsebnost vode
v tleh majhna, torej je voda močneje vezana na talne delce in je potrebne več energije
za njeno izhlapevanje oziroma črpanje s koreninskim sistemom. Slika 3.3 prikazuje
razmerje med dejansko in referenčno evapotranspiracijo po Seneviratne in sod. (2010).
Ko so tla nasičena (voda je rastlini lahko dostopna), je evapotranspiracija odvisna le
od vpadle sončne energije na tleh. Z zmanjševanjem preskrbljenosti tal z vodo se ob
enakih vremenskih pogojih dejanska evapotranspiracija manjša do točke venenja. V
območju, kjer je rastlini voda nedostopna, dejanske evapotranspiracije več ne
beležimo.
V izbranih vodnobilančnih modelih je uporabljena predpostavka, da se
evapotranspiracija v območju rastlini lahko dostopne vode, torej ko je vsebnost vode
v tleh med točko poljske kapacitete in mejo sušnega stresa, vrši nemoteno in je po Cai
in sod (2009) enaka potencialni evapotranspiraciji:
=

=

,

ko je

≥

∙

.

Ko vsebnost vode pade pod mejo sušnega stresa, je dejanska evapotranspiracija
manjša od potencialne:
=

∙

,

ko je

<

∙

.

V enačbah nastopajo dejanska (
), potencialna (
) in referenčna (
)
evapotranspiracija, ki so izražene v milimetrih, brezdimenzijski koeficient rastline ,
največja rastlini dostopna voda
in rastlini trenutno dostopna voda
, izraženi
v milimetrih, ter delež talnega rezervoarja, ki predstavlja mejo za sušni stres .

36

3.2 Metode

Slika 3.3: Razmerje med dejansko in referenčno evapotranspiracijo glede na preskrbljenost tal z vodo
(Seneviratne in sod., 2010).

3.2.2 Rastlina in tla
Opis rastlin

Rast in razvoj kmetijskih rastlin sta močno odvisna od zunanjih dejavnikov, kot
so vremenski pogoji in kmetijske prakse, ter sta spremenljiva glede na vegetacijsko
sezono. Kljub vsemu pa lahko zakonitosti razvoja rastlin matematično opišemo s
koeficientom rastline ter z globino korenin. Koeficient rastline, ki smo ga predhodno
že omenili pri opisu potencialne evapotranspiracije, predstavlja kvocient potencialne
in referenčne evapotranspiracije. Obe količini se sicer lahko izmeri s primernimi
merilnimi instrumenti, vendar pa se zaradi pomanjkanja meritev v praksi uporabljajo
tabelirane vrednosti.
V nadaljevanju si bomo ogledali princip opisa rastline ter mogoče prilagoditve.
Koeficient rastline ( ) je odvisen od višine rastline (vpliv na aerodinamično upornost
in turbulentni tok izhlapevanja vodne pare iz rastlinskih rež), albeda površja rastline/tal
(odvisnost od deleža rastlinskega pokrova ter vsebnosti vode v tleh), upornosti
rastlinskega pokrova (odvisnost od števila in sposobnosti odpiranja/zapiranja listnih
rež in starosti listov) ter evaporacije iz neporaščenih tal. Na vrhuncu rastne sezone, ko
je rastlinski pokrov najgostejši in so rastline najbolj razvite (tudi najvišje), so vrednosti
koeficienta rastline največje (lahko tudi večje od 1).
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Koeficient rastline razdelimo na bazalni ( ) in evaporacijski del ( ) (slika
3.4). Evaporacijski del je največji v začetku rastne sezone, ko so tla le redko pokrita z
rastlinsko odejo, ter ob mokrih tleh, ko je sila vezave vode v tleh dovolj majhna za
lažje izhlapevanje. Skozi sezono se evaporacijski del zmanjšuje na račun bazalnega
dela, ki je največji, ko rastlina doseže poln rastlinski sklop.

Slika 3.4: Prikaz komponent koeficienta rastline: bazalnega ( K cb ) in evaporacijskega dela ( K e )
(Allen in sod., 1998).

V najbolj poenostavljeni shemi opišemo rastlino v celotni rastni sezoni s tremi
koeficienti: začetni (
), v sredini sezone (
) in končni (
). Zaradi
poenostavitve privzamemo linearno odvisnost koeficienta od rasti in razvoja rastline
(slika 3.5). Začetek sezone je definiran od časa setve do pokritosti desetine tal z
vegetacijo (oziroma tvorbe novih listov pri drevesih). Obdobje razvoja rastline, ko
koeficient narašča, traja do polno razvitega stanja rastlinskega pokrova (npr. začetek
faze cvetenja) in se nadaljuje v sredino sezone, ko je koeficient rastline največji, ter se
zaključi s polno zrelostjo rastlin. Rastna sezona se zaključi ob žetvi, odpadanju listov
oziroma popolni odmrlosti rastlin. Za večino rastlin je koeficient v sredini sezone
pretežno konstanten, medtem ko je na začetku in koncu sezone odvisen od pogostosti
padavinskih dogodkov oziroma namakanja.
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Slika 3.5: Splošna krivulja koeficienta rastline, majhen na začetku (K ) in koncu (K
največji (K
) v sredini sezone (Allen in sod., 1998).

) sezone ter

Opis razvoja globine korenin prav tako poenostavimo z linearno shemo. Na
začetku rastne sezone so korenine najmanjše, največjo globino pa dosežejo v sredini
sezone, ko doseže rastlina polno zrelost, in jo obdržijo do konca sezone. Rastlinska
sposobnost črpanja vode iz tal upada z gostoto koreninskega sistema, torej z globino.
Sicer pa ugotovitve kažejo, da empirični opis rasti korenin predstavlja kar velik
problem, saj ima velik vpliv na določanje rastlini dostopne vode v tleh (COST734,
2008).
Transport in vezava vode v tleh

Voda v tleh je del globalnega cikla vode ter v tla in iz njih ter v globlje/višje sloje
priteka oziroma odteka na različne načine (slika 3.6). Najočitnejši je vnos vode v tla s
padavinami, v kmetijstvu tudi z namakanjem, ter s podpovršinskim tokom iz višje
ležečih plasti in kapilarnim dvigom, predvsem iz globljih plasti. Iz opazovanega sloja
tal lahko vodo izgubljamo s površinskim ali podpovršinskim odtokom v nižje ležeče
dele, z evapotranspiracijo (izhlapevanjem iz tal in rastlin) ali globokim pronicanjem.
Kot navajata Saxton in Rawls (2006), se večinski delež padavin infiltrira in shrani v
tla, nato pa se s procesom transpiracije rastlin ali evaporacije vrne v atmosfero ali
pronica globlje v nižje plasti tal in podtalnico.
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Slika 3.6: Transport vode v tleh v območju koreninskega sistema (Allen in sod., 1998).

Tla so sestavljen sistem trdnih, tekočih in plinastih snovi. Osredotočamo se
predvsem na vsebnost vode v tleh, ki se nahaja v talnih porah in je odvisna od sile
vezave vode na talne delce. To je matrični potencial, ki združuje adsorptivne sile
(adsorpcija molekul vode na površino trdnih delcev) in meniskne oziroma kapilarne
sile (na mestu kontakta dveh delcev). Z vodo nasičena tla si lahko predstavljamo po
obilnem dežju, ko je večina talnih por zapolnjena z vodo (slika 3.7). Pod vplivom
gravitacije del vode odteče v podtalnico čez makro oziroma transmisijske pore.
Preostanek je največja vsebnost vode v tleh, ki jo tla lahko zadržijo brez gravitacijskih
izgub in je na voljo rastlinam, kar predstavlja poljsko kapaciteto ( ). V tem stanju je
voda na talne delce vezana s silo 0,1 kPa v peščenih tleh oziroma –0,33 kPa v glinastih
tleh. Z izgubo vode v tleh prek različnih procesov je rastlinam na voljo vedno manj
vode, dokler ni vezana tako močno, da je ne morejo več črpati. To se zgodi pri
matričnem potencialu –15 kPa, tej meji pravimo točka venenja ( ). Razliko med
poljsko kapaciteto in točko venenja označujemo kot rastlini dostopno vodo (
), ki
jo razdelimo na dva dela, na območje lahko in težko dostopne vode. Mejo med njima
določa delež rastlinam lahko dostopne vode ( ), ki je odvisen od rastlin.
Omenjene točke je sicer mogoče izmeriti z laboratorijskimi meritvami, vendar
te niso dovolj natančne, poleg tega pa so tudi drage (Saxton in Rawls, 2006). Zato je
bolje uporabiti pedotransferne funkcije, ki na podlagi teksture tal (deleži peska, gline
in melja) ter vsebnosti organske snovi ocenijo vodnozadrževalne lastnosti tal in so se
pri analizah vsebnosti vode v tleh izkazale za dovolj natančne.

40

3.2 Metode

Slika 3.7: Shematični prikaz vezave vode v tleh (prirejeno po Seneviratne in sod., 2010).

Vodnozadrževalne lastnosti tal smo izračunali s pomočjo Saxtonovega modela
SPAW (Saxton, 2007), katerega modul za tla so razvili na podlagi obsežne podatkovne
baze tal USDA (United States Department of Agriculture), vključujoč le podatke o
teksturi tal in organski snovi (Saxton in Rawls, 2006). Ti podatki običajno so na voljo,
drugi podatki (npr. mineralna sestava tal) pa so težje dostopni. S podatki o deležu
peska, gline ter organske snovi smo izračunali točko venenja ( ) (
%), poljsko
kapaciteto ( ) (
%) in rastlini dostopno vodo (
)(
). Za opis tal v
splošnem, torej vrednost skupne rastlini dostopne vode, pa smo najprej izračunali
rastlini dostopno vodo po horizontih (v enačbi označeno z
), nato pa še skupno
rastlini dostopno vodo (
) na meter globine.
=

=

∙

∑

,

.

Simbol [ ] predstavlja globino horizonta oziroma skupno globino tal (1 m,
če so tla plitvejša od 1 m, pa njihovo dejansko globino). V splošnem imajo peščena tla
slabše vodnozadrževalne sposobnosti, tla z večjim deležem gline pa boljše
vodnozadrževalne sposobnosti.
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3.2.3 Vodnobilančni modeli
Vodnobilančni modeli združujejo procese v sistemu rastlina-atmosfera-tla. Z
opisom vremena in talnih značilnosti ter s poenostavljenim opisom razvoja in rasti
rastline izračunavajo vodno bilanco rastlin, potrebe po namakalni vodi, sušno-stresne
dneve, delež pridelka ipd.
Vodnobilančni model WinISAREG

Vodnobilančni model WinISAREG združuje tri modele. Model ISAREG je
namakalni model in simulira preskrbljenost tal z vodo za rastline ter ocenjuje
namakalno vodo in relativni upad pridelka. Združuje več algoritmov, ki opisujejo
stanje rastline, procese v tleh, vpliv sušnega stresa ipd. Za vhodne podatke potrebuje
meteorološke (njihov nabor je odvisen od uporabe/neuporabe modela Kcisa),
fenološke in pedološke podatke ter namakalno shemo, podatke o doprinosu podzemne
vode in omejitvah oskrbe z vodo pri namakanju. Model EVAP56 izračunava
referenčno evapotranspiracijo po Penman-Monteithovi metodi. Ker po isti metodi
referenčno evapotranspiracijo izračunavajo tudi na ARSO, modela EVAP56 nismo
uporabili. Model Kcisa pa glede na vremenske razmere lahko prilagodi koeficiente
rastline.
Modula EVAP56 nismo uporabili, saj referenčno evapotranspiracijo operativno
izračunavajo na Agenciji RS za okolje v dnevnem časovnem koraku. Modul za
računanje referenčne evapotranspiracije je dobrodošel v državah, kjer to ni v operativni
praksi.
Poenostavljena shema vodnobilančnega modela WinISAREG ter vhodni podatki
so shematično prikazani na sliki 3.8.
WinISAREG temelji na metodologiji Organizacije Združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo (FAO – Food and Agriculture Organization of the United
States) (Allen in sod., 1998), preskrbljenost tal z vodo za rastline pa izračunava za
večslojna tla po principu Doorenbos in Pruitt (1984).
Glavni rezultati modela so preskrbljenost tal z vodo za rastline (vodna bilanca
koreninskega sloja tal) ob uporabi različnih namakalnih shem oziroma brez
namakanja, količina namakalne vode in relativno zmanjšanje pridelka. Izhodni podatki
so natančneje opisani v tabeli 3.6. Tu podajamo princip izračuna vodne bilance, drugih
izračunov pa ne, saj niso predmet naše raziskave.
Preskrbljenost tal z vodo za rastline oziroma vodno bilanco ( ) model
izračunava v milimetrih (ter preračuna tudi v volumske odstotke) v dnevni časovni
skali kot vsoto padavin ( ), namakalne vode (
), prispevka kapilarnega dviga
( ) izbranega dne ter vodne bilance preteklega dne (
), ki ji odštejemo dejansko
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evapotranspiracijo (
) in globoko perkolacijo ( ), to je odtekanje vode iz
koreninskega sloja tal, izbranega dne (vse spremenljivke izražene v milimetrih):
=

+

+

+

−

,

−

.

Slika 3.8: Poenostavljena shema vodnobilančnega modela WinISAREG (prirejeno po Paredes in
Pereira, 2010), kjer so spremenljivke, označene z zvezdico (*), opcijske.

Vodnobilančni model IRRFIB

Model IRRFIB je bil razvit na Oddelku za agrometeorologijo Agencije RS za
okolje za ocene potreb po namakanju (Sušnik, 2014). Vodno bilanco, tako kot model
WinISAREG, izračunava po metodologiji Allen in sod. (1998). Model tla opiše le v
enem sloju, poleg tega pa ne upošteva omejitev oskrbe z vodo pri namakanju,
prispevka podzemne vode, kapilarnega dviga ter pronicanja vode v globlje plasti.
Uporabljen je bil pri analizah potreb rastlin po namakanju na tleh z različnimi vodno
zadrževalnimi sposobnostmi (Pintar, 2009), v raziskavah vpliva podnebnih sprememb,
spremenljivosti suš ter vodnega primanjkljaja (Sušnik in Kurnik, 2004; Sušnik in sod.,
2007; Sušnik in Gregorič, 2008). Model je bil preizkušen tudi v sklopu testiranja
namakalnih modelov v Evropi (Sušnik in Matajc, 2005). Vodno bilanco lahko
simuliramo tako za nenamakane kot tudi za namakane rastline, pri katerih model
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izračunava še napoved namakanja za 5 dni vnaprej. Poenostavljena shema modela ter
vhodni podatki so prikazani na sliki 3.9, natančnejši izhodni podatki pa v tabeli 3.6.
Kot pri modelu WinISAREG so vhodni podatki meteorološki, fenološki in
pedološki. V model vpeljemo dnevne podatke o padavinah in referenčni
evapotranspiraciji. Fenološki podatki zajemajo datum nastopa fenološke faze,
koeficient rastline in globino korenin. Tla pa so s točko venenja in poljsko kapaciteto
opisana le v enem sloju.
Kot omenjeno v poglavju 3.2.1, se potencialna evapotranspiracija v času, ko je
rastlina v sušnem stresu, torej v območju rastlini težje dostopne vode, zmanjša. Model
IRRFIB v tem primeru potencialno evapotranspiracijo prepolovi.

Slika 3.9: Poenostavljena shema vodnobilančnega modela IRRFIB.
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Tabela 3.6: Opis izhodnih podatkov vodnobilančnih modelov IRRFIB in WinISAREG.

IZHODNI PODATKI
Dnevni koeficient rastline
Dnevna globina korenin
Dnevna potencialna in referenčna evapotranspiracija
Dnevna preskrbljenost tal z vodo za rastlino
Dnevne vrednosti točke venenja, meje sušnega stresa in
poljske kapacitete
Dnevni primanjkljaj vode
Določitev dneva s sušnim stresom
Dnevna količina namakalne vode
Določitev sušnih obdobij
Število zaporednih dni v stresu
Kumulativna količina namakalne vode
Rastlini lahko dostopna voda ob začetku sezone
Rastlini dostopna voda ob koncu sezone
Rastlini dostopna voda ob začetku sezone (zgornji
horizont)
Rastlini dostopna voda ob začetku sezone (nižji horizonti)
Prispevek globoke perkolacije
Vsota padavin v sezoni
Neuporabljena padavinska voda
Skupni prispevek podtalne vode
Skupna referenčna in potencialna evapotranspiracija
Upad pridelka (glede na sušni stres in slanost)
Frekvenčna analiza neto namakalnih sezonskih potreb
Frekvenčna analiza upada pridelka

IRRFIB





WinISAREG
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3.2.4 Statistične metode
Pri obdelavi podatkov smo uporabili statistične metode, ki so opisane v
nadaljevanju in so povzete po Košmelj (2007) ter Kastelec in Košmelj (2015). Analize
smo naredili s programskim orodjem za statistično obdelavo podatkov R.
Korelacija – Pearsonov koeficient korelacije

Verifikacijo vodnobilančnih modelov IRRFIB in WinISAREG z meritvami smo
izvedli s Pearsonovim koeficientom korelacije, ki predpostavlja povezanost
obravnavanih spremenljivk. Najprej podatke enakovrednih spremenljivk predstavimo
grafično z razsevnim grafikonom, ki mora za nadaljnjo obdelavo s Pearsonovim
koeficientom korelacije nakazovati linearno odvisnost. Torej za linearno povezani
spremenljivki privzamemo dvorazsežno normalno porazdelitev. Pearsonov koeficient
korelacije ( ) sklepa o povezanosti spremenljivk in ga izračunamo po spodnji enačbi.
Vrednosti so na intervalu [−1,1].
=

∑

∑

(

(

− ̅) (

− ̅) ∑

− )

(

− )

Metoda najmanjših kvadratov

Za izračun povprečne napake smo uporabili metodo najmanjših kvadratov
(RMSE), ki jo opišemo z enačbo:
=

1

−

,

kjer je skupno število izmerkov v analiziranem času,
simulirana in izmerjena vrednost na izbrani lokaciji.
Časovne vrste

indeks,

in

pa

Časovna vrsta je vektor ( = ( , , … , ) zaporednih meritev, med katerimi
so lahko enaki ali pa različni časovni intervali. Z analizo časovnih vrst ugotavljamo
zakonitosti časovnih procesov ter morebitno prisotnost časovnega trenda in
sezonskega in/ali cikličnega nihanja v časovni vrsti. Zelo je pomembna tudi predhodna
analiza podatkov, s katero ugotavljamo prisotnost osamelcev, manjkajoče vrednosti
itd.

46

3.2 Metode

Ob veliki spremenljivosti podatkov v časovni vrsti je priporočljiva uporaba
dekompozicije vrste. Časovna vrsta je v splošnem sestavljena iz štirih komponent:
trenda ( ) ter ciklične, sezonske ( ) in slučajne komponente ( ) (enačba (3.2)).
Ciklična komponenta se izraža z nihanji, ki imajo različno dolge periode, daljše od
periode sezonske komponente. Pri klasični razčlenitvi časovne vrste je ciklična
komponenta vsebovana v trendu.
=

+

+

(3.2)

Pri klasični analizi nas zanima, kolikšen del variabilnosti časovne vrste lahko
pojasnimo s prvimi tremi omenjenimi komponentami in kolikšen del variabilnosti
ostane nepojasnjen.
Spremembo povprečne vrednosti spremenljivke v časovni enoti opišemo s
komponento trenda, ki je lahko linearen ali pa nelinearen. Če razmere tekom leta ali v
posameznih mesecih na sebi lasten način vplivajo na vrednosti časovne vrste, vsebuje
časovna vrsta tudi sezonsko komponento, katere perioda je lahko poljubna (tedenska,
četrtletna ipd.).
Okvirji z ročaji

Zelo nazoren je grafični prikaz številskih spremenljivk z okvirjem z ročaji, kjer
so prikazani tudi pogojni minimum in maksimum, kvartili in osamelci.
Kvartili so vrednosti, ki ranžirno vrsto (po velikosti urejeno zaporedje niza
številske spremenljivke) razdelijo na štiri enake dele, ki jih opišemo z mejami ,
in .
predstavlja mediano, ki ranžirno vrsto razdeli na dva enaka dela, torej je
polovica vrednosti manjša od vrednosti mediane ali pa so njej enake, polovica pa je
večja ali njej enaka. V enačbah od 3.3 do 3.5 predstavlja rang, torej zaporedno mesto
vrednosti v ranžirni vrsti, pa relativni rang, izražen v deležih.
(

(
(

) = 0,25

(

) = 0,25 ⋅

) = 0,5

(

) = 0,5 ⋅

) = 0,75

(

) = 0,75 ⋅

+ 0,5

+ 0,5
+ 0,5

(3.3)
(3.4)
(3.5)

S označimo kvartilni razmik, ki je razlika med tretjim in prvim kvartilom in
vsebuje 50 % vrednosti. Kvartilni razmik je ena izmed mer variabilnosti.
Osamelec je vrednost, ki značilno odstopa od preostalih vrednosti. Opredelimo
ga kot vrednost zunaj intervala ( − 1,5 ⋅ ,
+ 1,5 ⋅ ). Ekstremni osamelec pa
opredelimo z intervalom ( − 3 ⋅ ,
+ 3 ⋅ ). Običajno osamelce prikažemo s
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krožcem (∘), ekstremne osamelce pa z zvezdico (∗). Pogojni minimum je najmanjša
vrednost, ki ni spodnji osamelec, pogojni maksimum pa vrednost, ki ni zgornji
osamelec.
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4 Rezultati
V rezultatih je najprej predstavljena validacija vodnobilančnih modelov IRRFIB
in WinISAREG z meritvami vsebnosti vode v tleh pod rastlinsko odejo (travo) s
konstantno višino od leta 2006 do 2015, nato smo preverili skladnost modelov med
seboj še na daljšem nizu podatkov, od leta 1961 v Murski Soboti oziroma od leta 1962
v Biljah do leta 2015. Za to 55- oziroma 54-letno obdobje smo opravili tudi
agroklimatološko študijo spremenljivosti preskrbljenosti tal z vodo za dve rastlini
(štirikosni travnik in koruzo za zrnje) na obeh izbranih lokacijah.

4.1 Validacija vodnobilančnih modelov IRRFIB in WinISAREG z
meritvami
Meritve na izbranih lokacijah so opravljene z merilnikom TDR (TRIME),
simulacije pa so izvedene z vodnobilančnima modeloma IRRFIB in WinISAREG.
Simulirana preskrbljenost tal z vodo je izražena v volumskih odstotkih in predstavlja
skupno količino vode v skupnem volumnu tal v vsakem časovnem koraku. Meritve
preskrbljenosti tal z vodo se izvajajo v desetminutnih intervalih, za potrebe naše
analize pa smo upoštevali le terminske vrednosti ob 00 UTC. Preskrbljenost tal z vodo
smo analizirali v celotnem koreninskem sloju tal, v našem primeru v globini 30 cm,
meritve pa se sicer izvajajo v globinah 10, 20 in 30 cm. Za analizo smo vzeli povprečno
vrednost meritev po globini.
Vodnobilančna modela pravilno zajameta dinamiko preskrbljenosti tal z vodo v
območju korenin. Za primer sta na sliki 4.1 prikazana grafa preskrbljenosti tal z vodo
v vegetacijskem obdobju za referenčno rastlino, v tem primeru travo, na postaji
Murska Sobota v letu 2012 in v Biljah v letu 2007. V obdobjih, ko preskrbljenost tal z
vodo hitro upada, meritve ne sledijo simulacijam modelov. Izmerjena preskrbljenost
tal z vodo upada počasneje in ne doseže tako majhnih vrednosti, kot so modelske.
Najmanjše vrednosti, točko venenja, meritve dosežejo le v dolgih sušnih obdobjih. Ob
obilnih deževjih po daljšem sušnem obdobju se preskrbljenost tal z vodo hitro poveča.
49

4.1 Validacija vodnobilančnih modelov IRRFIB in WinISAREG z meritvami

Tako modela kot tudi merilnik TRIME so v teh primerih hitro odzivni, vendar pa
meritve pokažejo manjše vrednosti kot modelske simulacije. To bi lahko pojasnili z
vplivom efektivnih padavin, ki jih modela ne upoštevata, v realni situaciji pa je ob
močnem deževju in/ali presušenih tleh površinski odtok lahko precejšen.

Slika 4.1: Primerjava preskrbljenosti tal z vodo (vol %) med merjenji (TRIME) ter simulacijami z
vodnobilančnima modeloma IRRFIB in WinISAREG na postaji Murska Sobota v letu 2012 in v
Biljah v letu 2007.

Preverili smo najvišjo (poljska kapaciteta) in najnižjo (točka venenja) točko
preskrbljenosti tal z vodo, ki jo dosežejo meritve oziroma modela (tabela 4.1).
Ugotovili smo, da so značilne točke v modelih podobne, medtem ko meritve pokažejo
predvsem pri največjih izmerjenih vrednostih odstopanja. Poljska kapaciteta (točka
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venenja), določena z meritvami, se v Biljah od eksperimentalno določene, ki je
uporabljena v modelu IRRFIB (ARSO arhiv, 2016), razlikuje za 6,9 vol % (-0,3 vol
%), v Murski Soboti za 16,9 vol % (-1,7 vol %). Iz dane ugotovitve lahko sklepamo
na slabšo korelacijo meritev s simulacijami vodnobilančnih modelov, predvsem v
Murski Soboti.
Tabela 4.1: Poljska kapaciteta in točka venenja v modelih IRRFIB in WinISAREG ter najmanjša in
največja izmerjena vrednost meritev v volumskih odstotkih.

Meritve TRIME
IRRFIB
WinISAREG

Točka venenja
(vol %)
13,8
14,1
13,3

Bilje
Poljska kapaciteta
(vol %)
33,7
26,8
25,0

Murska Sobota
Točka venenja Poljska kapaciteta
(vol %)
(vol %)
6,4
34,2
8,1
17,3
9,0
17,0

Za prikaz natančnosti modelov smo uporabili koren povprečne kvadratne napake
RMSE, korelacijo med meritvami in simulacijami pa smo preverili s Pearsonovim
korelacijskim koeficientom. Korelacije in povprečne napake simulacij vodnobilančnih
modelov IRRFIB in WinISAREG z meritvami TRIME so prikazane v tabeli 4.2 in na
sliki 4.2. Zaradi prevelike količine manjkajočih podatkov izračuni niso podani za
Mursko Soboto v letu 2009 in za Bilje v letih 2012, 2013 in 2014, ko merilnik TRIME
ni meril v globini 10 cm. Sicer pa je bilo v analizo v Murski Soboti skupaj vključenih
1629 podatkov, v Biljah pa 1212.
Obravnava po vegetacijskih obdobjih kaže, da korelacije meritev s simulacijami
IRRFIB v Murski Soboti v različnih letih variirajo med 0,62 (leto 2008) in 0,93 (leto
2012) oziroma s simulacijami WinISAREG od 0,57 (leto 2007) do 0,81 (leto 2013).
Na tej lokaciji izstopa leto 2015, ko sta bili korelaciji slabi, 0,51 (IRRFIB) oziroma
0,35 (WinISAREG). Podatki o meritvah vode v tleh Agencije RS za okolje za leto
2015 še niso preverjeni. Glede na izkušnje lahko sklepamo o morebitni prisotnosti
napake zaradi nepravilnega delovanja senzorja, zato smo te meritve pri skupni
določitvi korelacije in RMSE izločili. Povprečni RMSE se je gibal od 6,22 do 12,35
(IRRFIB) oziroma od 6,26 do 12,32 (WinISAREG).
V Biljah se korelacije med meritvami in simulacijami modela IRRFIB gibajo od
0,71 (leto 2015) do 0,90 (leto 2007), z modelom WinISAREG pa od 0,62 (leto 2015)
do 0,86 (leto 2007). Povprečni RMSE je manjši kot v Murski Soboti, od 3,18 do 9,36
(IRRFIB) oziroma od 4,52 do 8,42 (WinISAREG).
Korelacija med meritvami in modelskimi rezultati je v celotnem obravnavanem
obdobju velika, z modelom IRRFIB (WinISAREG) v Murski Soboti 0,72 (0,67), v
Biljah 0,78 (0,72), povprečni RMSE pa je v Murski Soboti 8,94 (9,13), v Biljah 5,22
51

4.1 Validacija vodnobilančnih modelov IRRFIB in WinISAREG z meritvami

(6,80). Korelacija meritev z modelom IRRFIB je torej na obeh postajah nekoliko boljša
kot z modelom WinISAREG, v vseh primerih pa je statistično značilna ( = 2,2 ∙
10 ).
Tabela 4.2: Korelacija meritev (TRIME) in simulacije vodne bilance z vodnobilančnima modeloma
IRRFIB in WinISAREG z uporabo Pearsonovega koeficienta korelacije (r) in koren povprečne
kvadratne napake (RMSE). V Murski Soboti v skupno oceno korelacije ni zajeto leto 2015 (*).

Leto

Meritve TRIME / model IRRFIB

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
SKUPAJ*

0,68
0,63
0,62
/
0,72
0,86
0,93
0,85
0,78
0,51
0,72

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
SKUPAJ

0,89
0,90
0,89
0,86
0,82
0,76
/
/
/
0,71
0,78

MURSKA SOBOTA
12,35
6,56
9,84
/
6,22
8,30
7,04
8,78
9,75
9,49
8,94
BILJE
3,20
3,18
4,50
6,50
6,38
9,36
/
/
/
5,08
5,22

Meritve TRIME / model
WinISAREG
0,63
0,57
0,68
/
0,68
0,80
0,75
0,81
0,76
0,35
0,67

12,32
6,69
10,10
/
6,26
8,41
7,33
8,89
10,03
9,38
9,13

0,82
0,86
0,84
0,79
0,83
0,71
/
/
/
0,62
0,72

4,84
4,52
6,53
7,80
8,42
7,65
/
/
/
6,65
6,80

Pri modelu IRRFIB vsebnost vode v tleh marsikdaj že doseže poljsko kapaciteto
ali točko venenja, medtem ko se meritve vode v tleh le približajo tem vrednostim,
model WinISAREG pa vsebnosti vode v tleh, glede na opazovanje, prehitro nastavi na
točko poljske kapacitete (slika 4.2).
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Slika 4.2: Primerjava izmerjenih in izračunanih vrednosti preskrbljenosti tal z vodo za travo z
vodnobilančnima modeloma IRRFIB (grafa levo) in WinISAREG (grafa desno) na postajah Bilje in
Murska Sobota.

4.2 Medsebojna primerjava simulacij modelov
Korelacije simulacij preskrbljenosti tal z vodo za referenčno rastlino, travo (slika
4.3), med modeloma so bile zelo velike: 0,94 v Murski Soboti (v obdobju 1961–2015)
z RMSE 1,00 ter 0,96 v Biljah (v obdobju 1962–2015) z RMSE 2,07. Velikokrat se
zgodi, da IRRFIB že določi najvišjo oziroma najnižjo vsebnost vode v tleh,
WinISAREG pa še ne. To se zgodi tudi zato, ker modela drugače opisujeta tla. Modelu
IRRFIB podamo skupno točko venenja in poljsko kapaciteto, modelu WinISAREG pa
podamo opis tal po slojih in nato sam izračuna skupno točko venenja ter poljsko
kapaciteto, vendar sta ti nekoliko drugačni od tistih v modelu IRRFIB.
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Slika 4.3: Primerjava izračunanih vrednosti preskrbljenosti tal z vodo za rastline z vodnobilančnima
modeloma WinISAREG in IRRFIB na postajah Bilje (levo) in Murska Sobota (desno).

Model IRRFIB pri spremembah vsebnosti vode v tleh ni tako odziven kot model
WinISAREG. To je opazno predvsem pri spremembah v daljšem časovnem obdobju,
ko preskrbljenost tal z vodo za rastlino stalno upada in se bliža meji sušnega stresa ali
tudi že točki venenja (slika 4.1). Ob daljšem obdobju suhega vremena, ko vsebnost
vode v tleh pade na točko venenja, model IRRFIB večinoma vztraja pri tej vrednosti,
dokler se ne zgodi znaten padavinski dogodek, medtem ko je model WinISAREG v
točki venenja bolj odziven. Bolj sinhrona sta modela nad mejo sušnega stresa, torej v
zgornji polovici vrednosti preskrbljenosti tal z vodo za rastlino.
V Biljah model IRRFIB večinoma preceni simulacije preskrbljenosti tal z vodo
za travo v primerjavi z modelom WinISAREG (slika 4.4), saj je takih vrednosti kar
okrog 95 %. Razlike vrednosti vsebnosti vode v tleh se gibljejo večinoma med
razredoma –1 do 0 vol % in 3 do 4 vol %. Razred z največjim številom vrednosti je
2 do 3 vol %.
Razlike simulacij preskrbljenosti tal z vodo za travo med modeloma v Murski
Soboti so tako pozitivne kot tudi negativne. Skoraj vse razlike so uvrščene v razrede
med –2 do –1 vol % in 1 do 2 vol %. Tudi na tej lokaciji model IRRFIB daje višje
vrednosti od modela WinISAREG, čeprav ne v taki meri kot v Biljah. Največ
vrednosti, okrog 55 %, je uvrščenih v razred 0 do 1 vol %.
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Bilje

Murska Sobota

Slika 4.4: Razlike simulacij preskrbljenosti tal z vodo za referenčno rastlino, travo, med
vodnobilančnima modeloma IRRFIB in WinISAREG, za Bilje (levo) in Mursko Soboto (desno) v
obdobju od leta 1962 (Bilje) oziroma 1961 (Murska Sobota) do leta 2105.

4.3 Primerjava uporabnosti modelov v agroklimatoloških študijah
Vodnobilančne modele lahko uporabljamo tudi v agroklimatoloških študijah, kar
smo preverili za dolgoletno obdobje (od leta 1961 v Murski Soboti oz. od leta 1962 v
Biljah do leta 2015). Opravili smo primerjavo preskrbljenosti tal z vodo za štirikosni
travnik in koruzo za zrnje na izbranih lokacijah na tleh z vodnozadrževalnimi
lastnostmi, ki so reprezentativne za kmetijska tla.
Preskrbljenost tal z vodo za izbrano rastlino je bila sicer osnovni izhodni podatek
vodnobilančnih modelov. Zaradi velike spremenljivosti dnevnih podatkov smo izvedli
dekompozicijo časovne vrste na trendno in sezonsko komponento, pri čemer smo
dobili tudi tretji del, ostanek.
Trend predstavlja spremenljivost s periodo več let in vključuje morebitni splošni
trend, sezonska komponenta ima periodo dolžine vegetacijskega obdobja ter opisuje
običajen potek v tem času, ostanek pa je medletna variabilnost (Sušnik in Gregorič,
2008).
Na slikah v prilogi (od 7.1 do 7.8) so predstavljene izvirne časovne vrste
preskrbljenosti tal z vodo (vol %) ter komponente časovne vrste, izračunane z obema
vodnobilančnima modeloma. Kot sta ugotavljala že Sušnik in Gregorič (2008), je pri
večini podnebnih analiz težava v zelo veliki splošni medletni variabilnosti razmer, kar
lahko »skrije« splošni trend.
Tudi v našem primeru smo ugotovili, da sta izvirna časovna vrsta in komponenta
trenda po velikosti podobni, sezonska komponenta in ostanek pa imata za velikostni
red manjšo skalo. Pogled na grafe trendnih komponent izvirnih časovnih vrst
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preskrbljenosti tal z vodo za obe rastlini na obeh izbranih lokacijah v splošnem kaže
na nižanje vrednosti skozi obravnavano obdobje. V Biljah se v 54-letnem obdobju za
travo pojavljajo najnižje vrednosti od leta 2000 dalje, za koruzo pojav tako nizkih
vrednosti v zadnjih letih ni tako očiten. V Murski Soboti so v 55-letnem obravnavanem
obdobju pri obeh izbranih rastlinah najnižje vrednosti opazne od leta 1990 dalje.
Z uporabo okvirjev z ročaji po desetletnih obdobjih smo poskusili ugotoviti, ali
je splošni trend spreminjanja preskrbljenosti rastlin z vodo res prisoten. Spremembo
splošnega trenda smo torej prikazali po desetletnih obdobjih z okvirji z ročaji na slikah
od 4.5 do 4.8, značilne vrednosti pa so zbrane v tabelah 4.3 in 4.4.
Osamelci se pojavljajo pri izračunih z obema modeloma, a le na »suhi« strani
grafov, torej pod najnižjimi vrednostmi okvirjev z ročaji. V Biljah so bili zaznani
večinoma v istih desetletjih. Pri štirikosnem travniku so se pojavili v obdobju 1981–
1990, z modelom IRRFIB tudi v obdobju 2001–2010. V obeh omenjenih obdobjih se
pojavijo osamelci pri obeh modelskih izračunih pri koruzi. V Murski Soboti so se pri
štirikosnem travniku pojavili pri izračunih z modelom IRRFIB v prvem desetletju,
1961–1970, ter v obdobjih 1991–2000 in 2001–2010, z modelom WinISAREG pa v
prvih dveh desetletjih. Pri koruzi so osamelci pri simulacijah z modelom IRRFIB v
obdobjih 1971–1980, 1991–2000 in 2011–2015, z modelom WinISAREG pa v
obdobjih 2001–2010 in 2011–2015.
V splošnem pri obeh vodnobilančnih modelih opazimo zaporedno nižanje
mediane v desetletnih obdobjih. V Biljah je le mediana obdobja 1971–1980 višja od
predhodne mediane (obdobja 1962–1970, kar je obdobje devetih let, saj so podatki za
analizo dostopni le od leta 1962 dalje), vse druge pa so nižje od svojih predhodnic.
Značilne vrednosti okvirjev z ročaji so pri izračunih z vodnobilančnim modelom
IRRFIB brez izjeme višje od izračunov z modelom WinISAREG.
V Biljah se z izjemo prvega obravnavanega obdobja (1962–1970) tako v primeru
travnika kot tudi koruze mediane v času nižajo. V primeru štirikosnega travnika je bil
obseg vrednosti v prvem obravnavanem obdobju, 1962–1970, primerljiv z obsegom
desetletja 2001–2010, medtem ko so bili obsegi vmesnih desetletij manjši. Obseg
okvira z ročaji v zadnjem petletnem obdobju pa je po velikosti primerljiv z
izpostavljenima obdobjema, vendar je opazna večja razlika med mediano in najvišjo
vrednostjo kot v preteklih desetletjih. Najvišje vrednosti so se do obdobja 1991–2000
manjšale, nato pa spet povečevale. Najnižje vrednosti pa so se nižale od let 1971–1980
ter dosegle minimum v obdobju 2001–2010. Podobno lahko zapišemo za koruzo v
Biljah, kjer je največji obseg vrednosti opažen v prvem obravnavanem obdobju, 1962–
1970, vrednosti median padajo v času, prav tako tudi najvišje vrednosti, ki pa v
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zadnjem petletnem obdobju, 2011–2015, kljub najnižji medani dosegajo najvišje
vrednosti po letu 1981.
Če se v Biljah osredotočimo na obdobje zadnjih 25 let, lahko pri obeh izbranih
rastlinah zaznamo normalno porazdelitev preskrbljenosti tal z vodo za rastline v letih
1991–2000, v naslednjem desetletju (2001–2011) pa so se vrednosti v splošnem
znižale. Ročaj med najnižjo vrednostjo in prvim kvartilom, prav tako tudi med prvim
kvartilom in mediano, je večinoma širši kot v preteklih desetletjih, kar nakazuje večjo
spremenljivost suhih dni. V zadnjih petih letih, v obdobju 2011–2015, je zaznana večja
spremenljivost na »mokri« strani grafa oziroma na strani, kjer so vrednosti večje od
mediane.
Upad vrednosti median v Murski Soboti je še očitnejši, saj je mediana vsakega
desetletja nižja od predhodnika. V primeru štirikosnega travnika najvišje vrednosti, z
rahlo izjemo desetletja 2001–2010, stalno upadajo, najnižje vrednosti pa se ne
spreminjajo tako enoznačno. Izstopa obdobje 1981–1990, ko vrednosti niso bile nizke,
tudi obseg vrednosti glede na druga desetletja ni bil velik. V primeru koruze pa so
opazne predvsem nizke najnižje vrednosti zadnjih 25 let glede na prva tri obravnavana
desetletja. V zadnjih 25 letih (od leta 1991 dalje) je opažena večja spremenljivost na
»suhi« strani grafov. Pri štirikosnem travniku se razdalje med najnižjo vrednostjo in
mediano večajo. Tudi pri koruzi opazimo nižanje najnižje vrednosti, najbolj razpršene
vrednosti na »suhi« strani grafa so bile zabeležene v obdobju 1991–2000. Poleg
stalnega nižanja mediane je opaziti predvsem veliko število osamelcev v zadnjem
petletnem obdobju, 2011–2015, na »suhi« strani grafa.
Vrednosti mediane se med modeloma razlikujejo v Biljah za štirikosni travnik
za 1 do 1,2 vol %, za koruzo za 2,2 do 3,3 vol %, v Murski Soboti pa so razlike za
štirikosni travnik od 1,5 do 1,8 vol %, za koruzo od 2,3 do 3,1 vol %. Kot rečeno, so
vrednosti, ki jih da model IRRFIB, višje od vrednosti modela WinISAREG.
Interkvartilni razmik (širina območja med tretjim in prvim kvartilom) in obseg
(razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo) sta v Murski Soboti v vseh desetletjih
nekoliko večja pri izračunih z modelom WinISAREG, medtem ko so v Biljah za
koruzo vrednosti večje pri izračunih z modelom IRRFIB, za štirikosni travnik pa
vrednosti niso tako enoznačne.
Interkvartilni razmiki se med modeloma v Biljah pri štirikosnem travniku v
absolutnih vrednostih razlikujejo za 0 do 0,3 vol %, pri koruzi za 0,2 do 1 vol %, v
Murski Soboti pa za štirikosni travnik za 0,1 do 0,7 vol %, za koruzo za 0 do 0,6 vol %.
Nekoliko večje so razlike pri obsegih. V Biljah se vrednosti za štirikosni travnik
po desetletjih razlikujejo za 0,1 do 1 vol %, za koruzo za 0,3 do 1,7 vol %, v Murski
Soboti za štirikosni travnik za 0,3 do 0,7 vol % , za koruzo za 0 do 0,8 vol %.
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Tabela 4.3: Prikaz značilnih vrednosti, nanašajočih se na okvirje z ročaji, in povprečje za
vodnobilančni model IRRFIB za postaji Bilje in Murska Sobota v desetletnih obdobjih (* petletno
obdobje) za štirikosni travnik in koruzo.

Obdobje

Min
1. kvartil
Mediana
Povprečje
3. kvartil
Maks
Pojav osamelcev
Min
1. kvartil
Mediana
Povprečje
3. kvartil
Maks
Pojav osamelcev
Obdobje

Min
1. kvartil
Mediana
Povprečje
3. kvartil
Maks
Pojav osamelcev
Min
1. kvartil
Mediana
Povprečje
3. kvartil
Maks
Pojav osamelcev
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BILJE
1962–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000 2001–2010 2011–2015*
ŠTIRIKOSNI TRAVNIK
21,27
23,21
21,33
21,20
17,53
20,05
23,64
24,85
23,61
22,91
21,46
21,33
25,06
25,58
24,28
23,67
22,87
22,09
24,83
25,51
24,12
23,61
22,60
22,82
25,98
26,31
24,76
24,57
23,82
24,44
27,72
27,57
25,99
25,51
25,87
26,75
da
da
KORUZA
17,31
21,23
18,31
19,31
17,00
18,32
21,36
22,37
21,36
21,28
20,28
20,13
22,82
23,72
22,35
22,37
20,94
21,14
22,73
23,74
22,23
22,21
21,11
21,56
24,51
24,85
23,09
23,35
22,13
22,84
26,77
27,42
25,26
24,44
23,96
25,93
da
da
MURSKA SOBOTA
1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000 2001–2010 2011–2015*
ŠTIRIKOSNI TRAVNIK
19,70
19,09
19,89
18,03
18,13
18,56
21,25
20,71
20,87
20,27
20,18
19,65
21,74
21,49
21,50
21,13
20,94
20,56
21,66
21,31
21,34
20,77
20,75
20,37
22,25
21,89
21,88
21,52
21,43
20,99
23,26
22,63
22,51
22,07
22,21
21,57
da
da
da
KORUZA
18,79
18,67
18,85
16,82
18,14
16,95
20,03
20,18
19,76
19,42
19,79
19,52
20,83
20,70
20,31
20,48
20,30
19,88
20,68
20,59
20,22
20,08
20,21
19,91
21,20
21,15
20,76
20,83
20,98
20,58
22,55
22,03
21,15
21,87
21,98
21,28
da
da
da
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Tabela 4.4: Prikaz izbranih vrednosti, nanašajočih se na okvirje z ročaji, in povprečje za
vodnobilančni model WinISAREG za postaji Bilje in Murska Sobota, v desetletnih obdobjih
(* petletno obdobje) za štirikosni travnik in koruzo.

Obdobje

Min
1. kvartil
Mediana
Povprečje
3. kvartil
Maks
Pojav osamelcev
Min
1. kvartil
Mediana
Povprečje
3. kvartil
Maks
Pojav osamelcev
Obdobje

Min
1. kvartil
Mediana
Povprečje
3. kvartil
Maks
Pojav osamelcev
Min
1. kvartil
Mediana
Povprečje
3. kvartil
Maks
Pojav osamelcev

BILJE
1962–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000 2001–2010 2011–2015*
ŠTIRIKOSNI TRAVNIK
22,11
24,49
22,27
22,52
19,50
21,70
24,96
26,03
24,61
24,17
22,52
22,61
26,08
26,78
25,44
24,81
24,06
23,21
25,97
26,77
25,23
24,73
23,87
24,13
27,33
27,64
25,93
25,63
25,21
25,62
29,19
29,24
27,29
26,71
26,91
28,28
da
KORUZA
21,74
24,27
21,41
22,83
20,34
21,48
25,03
25,72
24,72
24,15
23,46
22,70
26,13
26,42
25,54
24,87
24,11
23,38
26,03
26,71
25,26
24,88
24,17
24,31
27,26
27,56
26,24
25,70
25,02
25,62
29,47
29,69
27,05
26,66
26,95
28,60
da
da
MURSKA SOBOTA
1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000 2001–2010 2011–2015*
ŠTIRIKOSNI TRAVNIK
20,46
20,40
21,45
19,25
19,46
19,84
22,76
22,39
22,10
21,36
21,62
21,20
23,52
23,09
23,25
22,68
22,51
22,35
23,42
23,02
23,03
22,24
22,37
22,04
24,23
23,69
23,78
23,16
23,19
22,80
25,46
24,85
24,46
23,86
24,22
23,45
da
da
KORUZA
21,10
20,96
21,73
18,83
19,97
18,67
22,91
22,76
22,34
21,37
22,17
21,74
23,66
23,76
23,11
22,93
22,80
22,17
23,52
23,42
22,97
22,35
22,67
22,17
24,11
24,05
23,58
23,34
23,49
22,80
25,45
24,79
23,98
24,05
24,55
23,75
da
da
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Slika 4.5: Prikaz vrednosti trendne komponente časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo (vol %) z
okvirji z ročaji za štirikosni travnik v Biljah v obdobju od leta 1962 do 2015 po desetletjih z
vodnobilančnima modeloma IRRFIB in WinISAREG.

Slika 4.6: Prikaz vrednosti trendne komponente časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo (vol %) z
okvirji z ročaji za koruzo v Biljah v obdobju od leta 1962 do 2015 po desetletjih z vodnobilančnima
modeloma IRRFIB in WinISAREG.
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Slika 4.7: Prikaz vrednosti trendne komponente časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo (vol %) z
okvirji z ročaji za štirikosni travnik v Murski Soboti v obdobju od leta 1961 do 2015 po desetletjih z
vodnobilančnima modeloma IRRFIB in WinISAREG.

Slika 4.8: Prikaz vrednosti trendne komponente časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo (vol %) z
okvirji z ročaji za koruzo v Murski Soboti v obdobju od leta 1961 do 2015 po desetletjih z
vodnobilančnima modeloma IRRFIB in WinISAREG.
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5 Zaključek s sklepi
Področja vremena, tal in rastlin je mogoče interdisciplinarno povezovati z
agrometeorološkimi modeli, ki so bili razviti v želji po boljšem kmetijskem
upravljanju ter bolj konstantnem in kakovostnem pridelku.
Vodnobilančna modela IRRFIB (razvit na Agenciji RS za okolje) in
WinISAREG (razvit na Tehniški univerzi v Lizboni na Portugalskem) temeljita na
metodologiji Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (Allen in sod.,
1998) in se že v osnovi razlikujeta po naboru vhodnih podatkov. Model WinISAREG
omogoča uporabo večjega števila vhodnih podatkov kot IRRFIB. Poleg
meteoroloških, fenoloških in pedoloških podatkov lahko v model WinISAREG
vključimo tudi prispevek podzemne vode, omejitve namakalne vode (za oceno
namakanja rastlin), odzivni faktor pridelka (za oceno upada pridelka). Razlika med
modeloma se kaže tudi pri opisu tal, saj IRRFIB opiše tla le z enim slojem (s točko
venenja in poljsko kapaciteto), WinISAREG pa omogoča večslojni opis (lahko s točko
venenja in poljsko kapaciteto ali pa s sestavo tal). Model IRRFIB na Agenciji RS za
okolje vključuje tudi kratkoročno napoved vremena.
V Sloveniji je dostop do nekaterih podatkov kar zahtevna naloga, zato so bili
vhodni podatki omejeni na osnovne podatke: meteorološke, fenološke in pedološke.
Izmed teh smo imeli največ težav pri pridobivanju kakovostnih pedoloških podatkov.
Kljub boljšemu opisu tal (v več slojih) z vodnobilančnim modelom WinISAREG
so boljšo korelacijo med simulacijami in meritvami na obeh izbranih meteoroloških
postajah, Bilje in Murska Sobota, pokazali izračuni z modelom IRRFIB.
Vodnobilančna modela sta pravilno zajela dinamiko preskrbljenosti tal z vodo v
območju korenin. V obdobjih, ko je preskrbljenost tal z vodo hitro upadala, meritve
niso sledile simulacijam modelov. Izmerjena preskrbljenost tal z vodo je upadala
počasneje in ni dosegla tako nizkih vrednosti, kot so bile modelske. Najnižje vrednosti,
točko venenja, so meritve dosegle le v dolgih sušnih obdobjih. Ob obilnem deževju po
daljšem sušnem obdobju se je preskrbljenost tal z vodo hitro povečala, meritve pa so
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pokazale nekoliko nižje vrednosti najvišje vsebnosti vode v tleh kot modelske, verjetno
na račun efektivnih padavin.

1.

2.

Vse opisano v diplomskem delu lahko strnemo v naslednje sklepe:

Vodnobilančni modeli so ob spreminjajočem se podnebju in razvoju novih
kmetijskih tehnologij uporabno in primerno orodje za pomoč pri optimizaciji
kmetijskih praks in utemeljenem sprejemanju ukrepov kmetijskih politik.

Zahtevnost vhodnih podatkov za simulacije z vodnobilančnima modeloma

IRRFIB in WinISAREG je različna. Model IRRFIB je v primerjavi z modelom

WinISAREG enostavnejši in zahteva manj vhodnih podatkov. Bistvena razlika
v naboru osnovnih vhodnih podatkov je pri opisu tal, ki je v modelu
WinISAREG kompleksnejši. Če je dostopnost meteoroloških podatkov v

Sloveniji velika, prav tako je razmeroma lahko pridobiti primerne fenološke
podatke, pa je dostopnost kvalitetnih pedoloških podatkov omejena. Dostopnost
3.

osnovnih vhodnih podatkov je torej večja za model IRRFIB.

Naša predvidevanja o boljši korelaciji meritev vsebnosti vode v tleh s
simulacijami vodnobilančnega modela WinISAREG glede na simulacije modela

IRRFIB so se izkazale za zmotne. Korelacija simulacij preskrbljenosti tal z vodo
za referenčno rastlino, travo, med meritvami in modelskimi rezultati je v
celotnem obravnavanem obdobju velika, z modelom IRRFIB (WinISAREG) v

Murski Soboti 0,72 (0,67), v Biljah 0,78 (0,72), koren povprečne kvadratne
napake pa je v Murski Soboti 8,94 (9,13) in v Biljah 5,22 (6,80). Korelacija

meritev z modelom IRRFIB je torej nekoliko boljša kot z modelom WinISAREG
4.

na obeh postajah, v vseh primerih pa je statistično značilna.

Agroklimatološka študija preskrbljenosti tal z vodo za rastline je bila opravljena
na lokacijah Bilje in Murska Sobota za štirikosni travnik in koruzo za zrnje v

obdobju od leta 1961 v Murski Soboti in od leta 1962 v Biljah do leta 2015. Z
dekompozicijo časovne vrste in obravnavo trendne komponente po desetletjih je

pokazala, da modela podobno opišeta stanje v dolgoletnem obdobju 55 (oz. 54)
let. Preskrbljenost tal z vodo za štirikosni travnik in koruzo se na izbranih

lokacijah v obravnavanih desetletjih stalno zmanjšuje (vrednosti mediane),
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pojav osamelcev je značilen le na »suhi« strani grafov oziroma pod najnižjimi
5.

vrednostmi okvirjev z ročaji.

Za slovenski prostor predlagamo uporabo modela IRRFIB, saj v nasprotju z
modelom WinISAREG poznamo njegov algoritem, poleg tega pa daje

primerljive rezultate simulacij ob enostavnejšem naboru vhodnih podatkov ter
omogoča operativno uporabo prognoze. Vsekakor pa obstaja tudi možnost
6.

izboljšav modela IRRFIB.

V diplomskem delu smo se osredotočili le na preskrbljenost tal z vodo za izbrani

rastlini na dveh lokacijah. Pri delu z vodnobilančnimi modeli bomo morali za

pridobitev kakovostnih vhodnih podatkov vložiti še veliko truda, predvsem za
pedološke podatke, nekaj pozornosti pa velja nameniti tudi fenološkim

podatkom. Podobne analize bi bilo treba opraviti tudi za druge kraje po Sloveniji,
kjer bi se lahko osredotočili predvsem na tla z različnimi vodnozadrževalnimi
sposobnostmi. Veliko dela bo treba opraviti še na področju namakanja, saj se v
Sloveniji širi uporaba namakalnih sistemov, ki bodo lahko vir povratnih
informacij za umerjanje modela.
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7 Priloge
7.1 Dekompozicija časovnih vrst
V prilogi so na slikah od 7.1 do 7.8 predstavljene časovne vrste preskrbljenosti
tal z vodo za rastline v simulacijah z vodnobilančnima modeloma IRRFIB in
WinISAREG za štirikosni travnik in koruzo za zrnje v obdobju od leta 1961 v Murski
Soboti oz. od leta 1962 v Biljah do leta 2015.
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7 Priloge

Vodnobilančni model IRRFIB
BILJE – štirikosni travnik

Slika 7.1: Dekompozicija časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo za rastline (vol %), simulirane z
vodnobilančnim modelom IRRFIB na lokaciji Bilje za štirikosni travnik za obdobje 1962–2015. Po
vrsti od zgoraj navzdol so predstavljeni izvirna vrsta, sezonska in trendna komponenta ter ostanek.
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Vodnobilančni model IRRFIB
BILJE – koruza

Slika 7.2: Dekompozicija časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo za rastline (vol %), simulirane z
vodnobilančnim modelom IRRFIB na lokaciji Bilje za koruzo za zrnje za obdobje 1962–2015. Po
vrsti od zgoraj navzdol so predstavljeni izvirna vrsta, sezonska in trendna komponenta ter ostanek.
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Vodnobilančni model IRRFIB

MURSKA SOBOTA – štirikosni travnik

Slika 7.3: Dekompozicija časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo za rastline (vol %), simulirane z
vodnobilančnim modelom IRRFIB na lokaciji Murska Sobota za štirikosni travnik za obdobje 1961–
2015. Po vrsti od zgoraj navzdol so predstavljeni izvirna vrsta, sezonska in trendna komponenta ter
ostanek.
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Vodnobilančni model IRRFIB

MURSKA SOBOTA – koruza

Slika 7.4: Dekompozicija časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo za rastline (vol %), simulirane z
vodnobilančnim modelom IRRFIB na lokaciji Murska Sobota za štirikosni travnik za obdobje 1961–
2015. Po vrsti od zgoraj navzdol so predstavljeni izvirna vrsta, sezonska in trendna komponenta ter
ostanek.
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Vodnobilančni model WinISAREG
BILJE – štirikosni travnik

Slika 7.5: Dekompozicija časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo za rastline (vol %), simulirane z
vodnobilančnim modelom WinISAREG na lokaciji Bilje za štirikosni travnik za obdobje 1962–2015.
Po vrsti od zgoraj navzdol so predstavljeni izvirna vrsta, sezonska in trendna komponenta ter ostanek.
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Vodnobilančni model WinISAREG
BILJE – koruza

Slika 7.6: Dekompozicija časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo za rastline (vol %), simulirane z
vodnobilančnim modelom WinISAREG na lokaciji Bilje za koruzo za zrnje za obdobje 1962–2015.
Po vrsti od zgoraj navzdol so predstavljeni izvirna vrsta, sezonska in trendna komponenta ter ostanek.
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Vodnobilančni model WinISAREG

MURSKA SOBOTA – štirikosni travnik

Slika 7.7: Dekompozicija časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo za rastline (vol %), simulirane z
vodnobilančnim modelom WinISAREG na lokaciji Murska Sobota za štirikosni travnik za obdobje
1961–2015. Po vrsti od zgoraj navzdol so predstavljeni izvirna vrsta, sezonska in trendna komponenta
ter ostanek.
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Vodnobilančni model WinISAREG
MURSKA SOBOTA – koruza

Slika 7.8: Dekompozicija časovne vrste preskrbljenosti tal z vodo za rastline (vol %), simulirane z
vodnobilančnim modelom WinISAREG na lokaciji Murska Sobota za koruzo za zrnje za obdobje
1961–2015. Po vrsti od zgoraj navzdol so predstavljeni izvirna vrsta, sezonska in trendna komponenta
ter ostanek.
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