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Izvleček
Možni ukrepi v poljedelstvu pred posledicami kmetijske suše
Ena izmed pogostih naravnih nesreč v Sloveniji je kmetijska suša. V poletnih mesecih v času
vegetacijske dobe je pogosto premalo padavin, kljub visoki letni višini padavin. Razpoložljivo
stanje vode v prsti je v poljedelstvu pomembno zlasti zaradi razvoja in rasti rastlin. Nekatere
rastline se na takšno stanje lažje prilagajajo kot druge. Zlasti ranljive so nekatere kulturne
rastline, ki se uporabljajo za krmo v živinoreji in so v slovenskem kmetijstvu zelo razširjene. V
zaključni seminarski nalogi na študijskem primeru območja občin Spodnje Savinjske doline s
pomočjo daljinskega zaznavanja obravnavam nekatere možne ukrepe pri pridelavi krmnih
rastlin. Predlagani ukrepi so preventivni, kajti vse bolj se kaže potreba po zmanjšanju škode
že pred pojavom suše. Trenutno se namreč precej finančnih sredstev namenja le
odpravljanju posledic suš, medtem ko se zanemarja pomen preventivnih ukrepov.
Ključne besede: kmetijska suša, daljinsko zaznavanje, GIS, biogeografija, občine Spodnje
Savinjske doline.
Abstract
Possible measures in agriculture against the effects of agricultural drought
One of the frequent natural disasters in Slovenia is the agricultural drought. Despite heavy
annual precipitation, there is often the case of lack of rainfall, especially in summer time,
during the growing season. In agriculture, the available balance of water in the soil is
especially important for the development and growth of plants. Some plants adapt to such a
state easier than others. Particularly vulnerable are certain fodder plants that are used in
animal husbandry for animal feed, and are widespread in Slovenian agriculture. In the final
seminar work I will discuss some of the possible measures regarding the cultivation of forage
crops. The discussion will be based on a study that covers the municipalities belonging to
Spodnja Savinjska Valley by using the remote sensing. The proposed measures are
preventative as there is an ever greater need to reduce the damage prior to the draught.
Namely, nowadays, many financial resources are intended only to reduce the consequences
of draught whereas the importance of preventive measures is ignored.
Keywords: agricultural drought, remote sensing, GIS, biogeography, municipalities of
Spodnja Savinja Valley.
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1. UVOD
Kmetijska suša je pojav, ki na vsake toliko časa ali celo vsakoletno vpliva na kmetijsko
proizvodnjo. Razsežnost njenih posledic je takšna, da ne vpliva samo na stanje v kmetijstvu,
ampak tudi na druge panoge v gospodarstvu. V javnosti je pojav suše označen kot težava, kot
naravna nesreča, ki ogroža naše delovanje. Najpogostejši pristop k suši kot naravni nesreči je
popis škode, ki je pri tem nastala in njena sanacija. Ukrepi so torej večinoma kurativni.
Vsekakor primanjkuje preventive, ki bi nekoliko zmanjšala ali celo obšla posledice suše. Pri
tem ne mislimo na velikanske agromelioracijske sisteme, ampak na preproste ukrepe, ki
izhajajo iz tradicije pridelovanja poljščin. Kmetovalci se na takšne predloge večinoma
odzivajo pozitivno, saj jim razne meteorološke meritve posledic suše in analize satelitskih
posnetkov z vegetacijskimi indeksi ne pomenijo veliko. Tudi sami namreč dobro zaznavajo
posledice suše, hkrati nimajo dovolj znanja, da bi lahko koristno uporabili informacije, ki jih
te analize ponujajo. V zaključni seminarski nalogi bom na podlagi študijskega primera večjega
dela Spodnje Savinjske doline izvedla interdisciplinarno analizo nekaterih predlaganih
ukrepov, ki bi zmanjšali posledice v poljedelstvu, predvsem v pridelavi krme za potrebe
živinoreje.
1.1. Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti učinkovitost nekaterih ukrepov pri
pridelavi krme s pomočjo analize posledic kmetijske suše v letu 2012. Poseben poudarek bo
na ukrepih, ki iščejo nadomestitev pridelave koruze kot krmne rastline z drugimi krmnimi
rastlinami, ki se v primeru dolgotrajne suše bolje odzivajo in prilagajajo kot koruza. Pri tem
morajo biti ukrepi čim manj okoljsko sporni in upoštevati nosilne sposobnosti okolja. Ob
pisanju naloge sem si zastavila sledeče cilje:
- predstaviti naravno- in družbenogeografske dejavnike, ki so vplivali na pojav in
posledice kmetijske suše v letu 2012
- predstaviti in ovrednotiti obstoječe ukrepe v poljedelstvu pred posledicami kmetijske
suše
- analizirati značilnosti najpomembnejših krmnih rastlin in izpostaviti njihovo
prilagojenost na sušne razmere
- na podlagi analize satelitskih posnetkov ovrednotiti primernost pridelovanja krmnih
rastlin v času suše.
1.2. Metode dela
Pri nastajanju tega dela so bile uporabljene kabinetne metode, ki so vključevale prebiranje
literature, zbiranje potrebnih podatkov in analizo Landsatovih satelitskih posnetkov s
pomočjo NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index), vegetacijskega indeksa. Poleg
tega sem izvedla intervjuje s strokovnjaki s področja agronomije, ki so me usmerili pri
proučevanju in mi pomagali pri zbiranju podatkov ter razčlenjevanju nekaterih nejasnosti s
področja agronomije. Prebiranje literature je vključevalo seznanitev s podobnimi analizami
primernosti pridelovanja krmnih rastlin v preteklosti in z dosedanjimi proučevanji kmetijske
suše v Sloveniji. Osnova za proučevanje in vrednotenje pridelave krmnih rastlin mi je bilo
delo Jožeta Korošca Pridelovanje krme (1989), katerih podatke sem nadgradila z novejšimi.
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Uporabljena podatkovna osnova je temeljila na uporabi podatkov iz različnih del s tematiko o
suši, pridelavi rastlin, uporabi satelitskih posnetkov, vegetacijskih indeksov, meteoroloških
podatkov iz arhiva meritev Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), podatkih o
podrobnih informacijah GERK-ov (Grafična enota rabe kmetijskih zemljišč) Ministrstva za
kmetijstvo in okolje in Agencije za kmetijske trge in razvoj. Uporabila se tudi podatkov o
škodi zaradi suše v letu 2012 Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Po pregledu literature in opravljenih pogovorih s strokovnjaki iz agronomije sem si postavila
naslednje delovne hipoteze, ki sem jih tekom analize poskušala ovrednotiti:
® H1: Krmne rastline, kot so metuljnice, so na sušo bolj prilagodljive in zato primernejše
za pridelovanje krme kot koruza.
® H2: Z uporabo Landsatovih satelitskih posnetkov lahko dovolj dobro izločimo
območja primernosti gojenja krmnih rastlin kot nadomestilo koruzi.
® H3: Ob dolgotrajnejši suši je na osrednjem in nižinskem delu Spodnje Savinjske doline
zaradi neugodnih rastnih pogojev pridelovanje koruze neprimerno.
Na podlagi literature sem v analizo vključila le tiste metuljnice, ki so glede določenih lastnosti
ustrezale postavljeni hipotezi. Dodatno sem si določila kriterije, ki jih kmetovalci upoštevajo
pri izbiri kulturne rastline. Kmetovalcem je zelo pomembna prilagojenost in pričakovana
odzivnost na sušo. Med kriterije sem vključila tudi rastne značilnosti posamezne rastline, saj
lahko na podlagi tega sklepamo, kakšna bo njena rast ob ekstremnih sušnih razmerah.
Poiskala sem tudi podatke o tem, kakšna je hranilna vrednost krme metuljnic. Hranilna
vrednost in hektarski donos takšne krme morata biti dovolj visoka oziroma enaka donosu
silažne koruze, da so stroški pridelave takšnih rastlin smotrni.
Vse tri hipoteze sem ovrednotila s proučevanjem Landsatovih satelitskih posnetkov in
uradnih podatkov o nastali škodi zaradi suše v letu 2012. Podatke sem analizirala s pomočjo
geoinformacijskih orodij Idrisi in ArcGis. Delo je potekalo v več stopnjah. V nadaljevanju bom
tako predstavila potek dela s podatki, ki so bili uporabljeni v analizi.
V analizi sem uporabila satelitske posnetke Landsat 7 ETM+, dostopne na portalu Glovis
(USGS Global Visualization Viewer). Pri pridobivanju posnetkov sem si zastavila določene
pogoje:
- Satelitski posnetek je moral biti posnet julija ali avgusta leta 2012.
- Kar se da visoka kvaliteta posnetkov.
- Minimalna oblačnost na posnetkih oziroma, da ni prekrivala območja preučevanja.
Na podlagi zgornjih zahtev sem izbrala posnetek iz začetka junija 2012, kajti kasnejši posnetki
niso zadoščali zgornjim pogojem. Izbran posnetek ima kvaliteto 9, kar pomeni, da je njegova
kakovost nadpovprečna. Kvaliteta posnetka je podana z 10-stopenjsko lestvico, ki
opredeljuje pojav napak pri snemanju s satelitom. Pokritost z oblaki je 6 %, kar je ugodno, saj
oblaki ne prekrivajo območja proučevanja.
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PREGLEDNICA 1: Metadata podatki satelitskega posnetka.

Sistem
daljinskega
zaznavanja
Landsat

ID satelitskega posnetka

Datum in Kvaliteta
čas
posnetka
snemanja
LE71900282012191ASN00 9. 7. 2012, 9
9:40:42

Oblačnost
(v %)

Satelit

6

Landsat 7
ETM+

Vir podatkov: NASA Landsat Program ..., 2013.

Satelit Landsat 7 ETM+ je sicer od 31. 6. 2003 v okvari, saj se je pokvaril korektor snemalnih
vrstic. Korektor snemalnih vrstic je zgrajen iz več manjših ogledal. Zaradi okvare so nastale so
namreč diagonalne vrzeli. Na posnetku približno 22 % podatkov manjka, a se jih lahko
odpravi na podlagi drugih satelitskih posnetkov, posnetih v istem časovnem obdobju. Pri
odpravi napak sem uporabila program Landsat Gapfill v programu ENVI. Zapolnitev manjšega
dela napak je potekalo na podlagi triangulacije z upoštevanjem mejnih vrednosti med dvema
vrzelma (Stevenson, 2012).
SLIKA 1: Izvorni posnetek pred obdelavo in po obdelavi.

Vir podatkov: NASA Landsat Program ..., 2013.
Z metodo triangulacije podatki niso bili pretirano spremenjeni, kot bi bili, če bi uporabili
metodo zapolnitve vrzeli na podlagi dveh slojev različnih satelitov (Filling Gaps …, 2013). En
sloj izmed teh dveh je sloj satelita Landsat 7 ETM+ SLC off (okvara korektorja), drugi, ki služi
kot osnova za zapolnitev vrzeli, je lahko sloj, ki je bil posnet v istem obdobju (letni časi). Kot
drugi sloj se pogosto uporablja sloj satelita Landsat 7 ETM+ SLC on (pred letom 2003) ali
Landsat TM 4-5 (Filling Gaps …, 2013). Žal se je izkazalo, da se pri zapolnjevanju vrzeli na tak
način, izgubi veliko podatkov in je zato bolje, če posnetkov Landsat 7 ETM+ SLC off za
potrebe znanstvenih analiz ne uporabljamo.
Nato je sledila analiza stanja vegetacije z uporabo orodja Idrisi. Z ukazom VegIndex v IDRISIju sem izbrala NDVI, kjer je bilo potrebno najprej vstaviti rdeč kanal (v valovni dolžini med
0.63 in 0.69 µm) in nato še kanal bližnje infrardeče (v valovni dolžini med 0.76 in 0.90 µm)
(Oštir, 2006).
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Pripraviti je bilo potrebno tudi podatke o škodi na posameznih poljščinah ter jih združiti s
prostorskim prikazom Grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev – GERK (Grafični podatki
GERK …, 2013; Ocena škode na …, 2013). Podatke o škodi zaradi suše v letu 2012 na
posameznih poljščinah sem pridobila na Upravi RS za zaščito in reševanje. Slednji zajemajo
podatke o številki GERK-a, šifri poljščine, površini GERK-a v arih, oceno deleža
poškodovanosti poljščine ter oceno škode v EUR (Ocena škode na …, 2013). Podatki so bili
razdeljeni po posameznih listih glede na oškodovance in jih je bilo potrebno združit v enotno
bazo. Pridobljeni podatki so zajemali le 5 od 6 občin območja proučevanja, saj se za občino
Vransko, glede na ocene ARSA, popis škode ni izvajal. V delu analize s podatki o škodi Uprave
RS za zaščito in reševanje je bila občina Vransko izločena, medtem ko je bila v pri drugih
analizah vključena.
Grafična osnova s podatki o rabi tal in GERK-i v obliki .shp so bili pridobljeni s portala
Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Na portalu ponujajo več časovno različnih podatkov, ki se
sproti posodabljajo. Zaradi proučevanja suše v letu 2012 sem izbrala grafične podatke GERK
izdane 10. 9. 2012, saj so ti skladni danim časovnim kriterijem proučevanja problematike
suše. Grafični podatki GERK zajemajo podatke o številki GERK-a, šifri rabe tal in površini
posameznega GERK-a (Grafični podatki GERK …, 2013). Zaradi podrobnejše narave
proučevanja posledic suše na določenih poljščinah je bilo potrebno grafične podatke GERK
dopolniti s podrobnejšimi podatkih o vrstah poljščin na njivah ali hmeljiščih (šifra rabe tal:
1100 in 1160). Te podatke sem pridobila na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja
(Podatki o vrsti …, 2013).
Vse preglednice sem nato vključila v grafični prikaz GERK-ov. Temu je sledila analiza uradnih
podatkov Uprave RS za zaščito in reševanje. Izbrane podatke o poljščinah sem analizirala
glede na delež poškodovanih površin in stopnjo poškodovanosti. Izločila sem tudi območja,
kjer je bila škoda največja. Nato sem ocenjeno škodo primerjala še z vegetacijskim indeksom
NDVI, kjer sem prav tako izločila območja kmetijskih površin z visokim deležem poškodovane
rastlinstva.
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Potek dela je predstavljen tudi v sledečem modelnem prikazu:
SLIKA 2: Modelni prikaz dela

Zasnova in kartografija: Alenka Jelen
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2. OBMOČJE PROUČEVANJA
Območje proučevanja obsega občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec ter
je pretežno del naravnogeografske enote Spodnja Savinjska dolina. Obrobja segajo tudi na
območja drugih enot, kot so Posavsko hribovje, Dobrovlje in Ložniško ter Hudinjsko gričevje.
Območje je izrazito prehodno, podobno kot drugi predeli Slovenije, in je bilo pri različnih
regionalizacijah Slovenije različno uvrščeno. To velja predvsem za Spodnjo Savinjsko dolino,
ki jo nekateri uvrščajo kot del Predalpske Slovenije (Ilešičeva pokrajinsko-fiziognomična
členitev, regionalizacija Geografskega inštituta Antona Melika), drugi pa kot del Subpanonske
Slovenije (Gamsova naravnogeografska členitev, Natkova pokrajinsko-ekološka območja) ali
pa jo celo uvrstijo kot del samostojne prehodne regije med dvema makroregijama (Gamsova
pokrajinsko-ekološka členitev) (Natek, Žiberna, 2004). Manj raznolikosti se kaže pri uvrstitvi
območja Spodnje Savinjske doline v družbenogeografskih regionalizacijah, ki jo uvrščajo kot
del regije Savinjsko (Klemenčič, 2004). Kljub temu se pojavljajo dvomi o pripadnosti območja
določenim regijam. V zadnjem času je veliko govora o vplivnih območij, namreč območje leži
med dvema regijskima središčema, Ljubljano in Mariborom, ki vplivala na razvoj in potek
dejavnosti na tem območju.

SLIKA 3: Območje 6 občin Spodnje Savinjske doline.

Zasnova in kartografija: Alenka Jelen, 2013.
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2.1. Družbenogeografske značilnosti Spodnje Savinjske doline
Družbenogeografsko poimenovanje območja proučevanja zgoraj navedenih šestih občin je
Spodnja Savinjska dolina in ni skladno z območjem istoimenske naravnogeografske enote.
Pogosto se ravno zaradi zamenjave z istoimensko naravnogeografsko enoto napačno
vključuje nekatere dele drugih občin ali celotne občine. V nadaljevanju zaključne seminarske
naloge bom zato uporabila družbenogeografsko poimenovanje, ki ga uporablja Lokalna
akcijska skupina (LAS) SSD in ga prebivalci v večini sprejemajo (Lokalna razvojna strategija …,
2008).
Območje se omenja že v času Rimljanov, saj je od rimske Emone čez Atrans (današnje
Trojane) do Celeie (Celje) potekla glavna rimska cesta. Poleg glavne ceste so potekale tudi
druge poti, npr. pomembna je bila cesta iz Posavja čez prelaz Presedlje v Spodnjo Savinjsko
dolino. Ob glavnih postojankah so nastala manjša naselja, kar dokazujejo različne arheološke
najdbe, npr. rimske stavbe na Vranskem, deli glavne rimske ceste in grobnice v Šempetru pri
Celju (Kočar, 1974). Pri gradnji avtoceste so na Ločici pri Vranskem naleteli na staro rimsko
opekarno. V srednjem veku vse do 2. pol. 15. st. so območje obvladovali žovneški gospodje,
iz katerih tudi izhajajo poznejši celjski grofje. Kasneje so ozemlja nasledili Habsburžani, a so
gradovi in graščine prehajale v različne rodbine (Vrhovec, 2002).
Pred nastankom južne železnice Dunaj–Trst leta 1957 je Spodnja Savinjska dolina imela
pomembnejšo vlogo. Tod je že od 16. stoletja naprej potekala ena glavnih poti furmanov in
dnevne pošte od Dunaja proti Trstu. Takšna pomembna prometna vloga je vplivala na razvoj
postojank, gostiln ter okrepila trgovino in obrt (Primožič, 1976). Podatki popisov prebivalstva
dokazujejo, da so imeli pomembnejši kraji v 2. pol. 19. st., npr. Vransko, celo več prebivalcev,
kot kasneje, ko je število prebivalcev postopoma upadalo. Takšen razvoj je potekal vse do 60.
let 20. st., ko se je z nastankom industrijskih obratov v večjih naseljih število prebivalstev
zopet začelo povečevati (Križnik, 1974). Z izgradnjo 5. avtocestnega koridorja v letu 2005, ki
poteka čez osrednji del Spodnje Savinjske doline, se v zadnjem desetletju izboljšuje njena
gospodarska in prometna vloga (Lokalna razvojna strategija …, 2008). Še pomembnejšo vlogo
naj bi imela tudi 3. razvojna os, ki bo povezala Koroško z ostalimi deli Slovenije, tudi Spodnjo
Savinjsko dolino. 3. Razvojna os je še trenutno v fazi priprav morebitnih tras, ki naj bi obšle
pomembna kmetijska zemljišča.
V preteklosti je bilo območje pod različno javno upravo. V času Avstro-Ogrske je bilo kot del
okraja Celja pod deželo Štajersko. Kasneje, v času Jugoslavije, od leta 1936, je bilo območje
del okraja Celje, vse do leta 1958. Površina okraja Celje je bila med leti različna, saj so
območje v letu 1952 razdelili na več manjših občin, a so ga čez tri leta zopet združili (Vrišer,
1993). Obravnavano območje je bilo od leta 1958 do 1998 združeno v skupno občino Žalec. S
1. 1. 1999 je po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Ur.l. RS št. 56/98) na območju nekdanje občine Žalec nastalo šest
novih občin (Občina Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec). Novonastale
občine, razen Žalca, so imele do leta 1998 vlogo krajevnih skupnosti. Občina Žalec je do
danes ohranila pomembno vlogo upravnega, izobraževalnega, zdravstvenega, kulturnega in
gospodarskega središča.
Obravnavano območje je danes del Savinjske statistične regije. Občine Spodnje Savinjske
doline se tako razprostirajo na 334,8 km2, kar je približno 1,7 % celotne površine Slovenije.
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Po površini so občine majhne, med 34 in 55 km2, razen občine Žalec s 117,1 km2 (Lokalna
razvojna strategija …, 2008).
Večina 100 naselij je ruralnega tipa, samo Žalec se uvršča med mestna naselja (Lokalna
razvojna strategija …, 2008). Kljub podeželskemu videzu pokrajine se opaža, da naselja
pridobivajo vse večjo podobo urbaniziranosti. Namreč veliko dnevnih migrantov odhaja na
delo v večja zaposlitvena središča, npr. v Ljubljano in Celje, kar pomeni, da se na območju
pojavljajo tudi spalna naselja. Po drugi strani je to tudi odraz zmanjševanja števila kmetijskih
gospodarstev. Med leti 2000 in 2010 se je število kmetijskih gospodarstev zmanjšalo za 15 %
oziroma za 265 gospodarstev (Popis kmetijstva 2010, 2013).
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je 1. 7. 2012 na območju živelo 42.241
prebivalcev, ki predstavljajo 2 % celotne slovenske populacije. Od tega je 49,8 % moških in
50,2 % žensk. Od prvega do 49. leta starosti prevladuje moško prebivalstvo, medtem ko je v
višjih starostnih razredih več žensk, kajti ženske v povprečju dočakajo višjo starost. Največ
prebivalcev ima občina Žalec z 21.521, najmanj pa občina Tabor, 1.625. Gostota prebivalstva
je nekoliko višja od slovenskega povprečja, saj znaša 126 prebivalcev/km2 (Prebivalstvo po
velikih …, 2013). Gostota poseljenosti je nadpovprečna glede na slovensko povprečje (100
prebivalcev/km2) v občinah Polzela in Žalec, medtem ko je v Braslovčah in Preboldu
povprečna, v Taboru in na Vranskem pa podpovprečna (Gostota poseljenosti Slovenije,
2012). Poselitev je zgoščena na ravninskem delu, saj več kot tri četrtine vseh naselij leži na
rečnih terasah Savinje, Bolske, Ložnice in manjših potokov. Na ravninskem delu prebiva več
kot dve tretjini Spodnjesavinčanov (Lokalna razvojna strategija …, 2008).
PREGLEDNICA 2: Prebivalstvo in kmetijska gospodarstva Spodnje Savinjske doline.

Občina

št.
prebivalcev
občine
(1. 7. 2012)

št. članov
družinskih
kmetij l.
2000

št. članov
družinskih
kmetij l.
2010

Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
Skupaj

5417
6022
4997
1625
2659
21521
42241

1161
791
622
638
886
2333
6431

923
724
637
469
801
1754
5298

št.
kmet.
gosp.
l.
2000
312
211
177
166
238
648
1752

št.
kmet.
gosp.
l.
2010
248
181
161
158
207
533
1488

št. kmet.
gosp. s
subvencijami
l. 2013 (1. 3.)
200
131
115
111
164
343
1064

št.
ekoloških
kmetij
l. 2013
(1. 3.)
13
1
6
9
5
9
43

Vir podatkov: Klemen Cokan, 2013; Popis kmetijstva 2010, 2013; Prebivalstvo po velikih …, 2013.

Prebivalstvena struktura je podobna slovenskemu povprečju. Prevladuje zrelo prebivalstvo,
čedalje več je tudi starega prebivalstva. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 7. 2012
10,2 % prebivalcev mlajših od 14 let; 14,6 % starih od 15–24 let; 58, 2 % starih od 25–64 let
ter 16,7 % starejših od 65 let (Prebivalstvo po velikih …, 2013). Naravni prirastek je od leta
2008 ponovno pozitiven in znaša približno 1,5 prebivalca na 1000 prebivalcev. Rodnost pa
znaša 1,59 otrok na žensko (Naravno gibanje prebivalstva …, 2013).
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GRAFIKON 1: Starostna piramida proučevanega območja, 1. 1. 2012.
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Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2013.

Prebivalstvena gibanja se odražajo tudi v kmetijstvu, kjer so člani v večini kmetijskih
gospodarstev starejših od 65 let. To lahko opazujemo predvsem v občinah Braslovče, Polzela
in Prebold, medtem ko v ostalih občinah prevladuje nekoliko mlajše kmetijsko prebivalstvo,
od 45 do 55 let. Vse manj pa je mladih članov kmetijskih gospodarstev, starih do 25 let (Popis
kmetijstva 2010, 2013).
Podatki o izobrazbeni sestavi prebivalcev Spodnje Savinjske doline nam kažejo zelo podobno
strukturo kot na ravni celotne Slovenije. Razlika je v deležu prebivalcev z osnovnošolsko
izobrazbo, ki je višja od slovenskega povprečja. Po drugi strani je prebivalcev z višjo in visoko
izobrazbo manj, kot je slovensko povprečje. Predvidevamo, da je takšno razmerje doseženo
predvsem zaradi tega, ker ima predvsem ostarelo kmečko prebivalstvo le osnovnošolsko
izobrazbo. V prihodnje se bo trend verjetno spremenil, saj se v Celju načrtuje ustanovitev
nove univerze, kar bi povečalo število prebivalcev z višjo in visoko izobrazbo. Sicer pa že
sedaj v Celju deluje več fakultet, ki so del mariborske Univerze.
PREGLEDNICA 3: Prebivalstvo, staro nad 15 let, občin Spodnje Savinjske doline in Slovenije po
izobrazbi za leto 2011.
Izobrazba

Občine Spodnje Savinjske
doline (% prebivalcev)

Slovenija (% prebivalcev)

brez
izobrazbe,
nepopolna
osnovnošolska
osnovnošolska

4.3

4.4

26.3

24.7

srednja

53.9

53.3

višja in visoka

15.5

17.5

Vir podatkov: Prebivalstvo, staro 15 …, 2013.
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Med delovno sposobnim prebivalstvom, starih od 15-64 let, je bilo v letu 2012 56,2 %
zaposlenih ali samozaposlenih oseb, kar je sicer manj od slovenskega povprečja (Delovno
aktivno prebivalstvo …, 2013)
V povprečju je kar 75 % delovno aktivnih prebivalcev zaposlenih izven občine stalnega
prebivališča. Stopnja registrirane brezposelnosti leta 2012 je 13,4, kar je nad slovenskim
povprečjem (12,5). Najvišja je v občini Žalec, kar 15,7, najnižja pa v občini Tabor (12,3)
(Delovno aktivno prebivalstvo …, 2013).
Največ delovno aktivnih prebivalcev občin po podatkih Statističnega urada RS za leto 2007 je
zaposlenih v storitvenih dejavnostih (42 %), manj v sekundarnih (39,5 %) in primarnih
dejavnostih (18,6 %). Zanimivo je dejstvo, da je delež zaposlenih v primarnem sektorju zelo
visok glede na slovensko povprečje (4,9 %), še posebej tu izstopa občina Tabor s 50,6 %
zaposlenih. Po drugi strani je delež zaposlenih v sekundarnem sektorju višji od povprečja v
Sloveniji (37,8 %), medtem ko je delež zaposlenih v storitvah nižji od slovenskega povprečja
(57,3 %) (Interaktivni statistični atlas …, 2013). Razlog za tako visok delež zaposlenih v
primarnih dejavnostih so ugodni naravni pogoji za kmetijstvo in manjša urbaniziranost
območja. Delež zaposlenih v sekundarnem sektorju se je zmanjšal iz 46,5 % po popisu leta
2002 na 39,5 % v letu 2007, predvsem zaradi propadanja industrije in povečevanja števila
storitvenih dejavnosti (Delavno aktivno prebivalstvo po …, 2013). Na območju je bilo v letu
2011 v povprečju 81 podjetij na 1000 prebivalcev (Interaktivni statistični atlas …, 2013).
PREGLEDNICA 4: Delovna aktivnost in stopnja brezposelnosti Spodnje Savinjske doline.
Občina

Delovno aktivno
prebivalstvo

registrirane
brezposelne osebe

stopnja registrirane
brezposelnosti

Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
Skupaj

2165
2287
2025
680
953
8088
16198

312
388
286
95
143
1506
2730

12.6
14.5
12.4
12.3
13
15.7
13.4

Vir podatkov: Delovno aktivno prebivalstvo …, 2013.

V 2. pol. 19. st. se je v Spodnji Savinjski dolini pričelo s pridelovanjem hmelja, kar je
povzročilo, da so se tedanja kmetijska gospodarstva prestrukturirala večinoma iz
poljedelstva in živinoreje v hmeljarstvo. V zadnjih 30 letih se trend ponovno obrača, saj se
gojenje hmelja zmanjšuje, predvsem zaradi spremenljivih cen na svetovnem trgu in tuje
konkurence. Razširjeno je bilo tudi pridelovanje sladkorne pese, ki se je zaradi zaprtja
tovarne sladkorja v Ormožu v letu 2006 popolnoma prenehalo. Kljub temu se uvajajo
nekatere nove industrijske rastline, npr. oljna buča, oljna ogrščica in industrijska konoplja.
Povečuje se je tudi povpraševanje lokalnega trga po doma pridelani zelenjavi in sadju.
Hkrati pa se nekdanji hmeljarji vse bolj usmerjajo v živinorejo in s tem v pridelovanje krme.
Od vseh poljščin je namreč pridelava kulturnih rastlin najvišja (47 %) in se še povečuje.
Največji delež med krmnimi rastlinami predstavlja silažna koruza, več kot 58 % (Popis
kmetijstva 2010, 2013). Nekateri posamezniki tako opozarjajo na posledično vse manjšo

10

Alenka Jelen

Možni ukrepi v poljedelstvu pred posledicami kmetijske suše

samooskrbo z zelenjavo. Tako pa se tudi povečuje odvisnost od vodne oskrbe in namakanja
krmnih rastlin glede na naravne razmere Spodnje Savinjske doline.
Na območju je bilo leta 2010 1.488 kmetijskih gospodarstev, a se je število teh zmanjšalo za
265 kmetijskih gospodarstev (od 1.752 na 1.487) glede na leto 2000 (Popis kmetijstva 2010,
2013). Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje je od vseh 1064 kmetijskih
gospodarstev, ki jih je trenutno registriranih na območju (dne 1. 3. 2013), kar 43 ekoloških
kmetij, ki se ukvarjajo z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi (Klemen Cokan, 2013).
Po namenu kmetijske pridelave iz podatkov popisa kmetijstva leta 2010 prevladuje pridelava
za (izključno ali pretežno) lastno porabo in predstavlja 53 % vseh kmetijskih gospodarstev
(787 kmetijskih gospodarstev). V tržno pridelavo (posredno ali neposredno) je tako
usmerjenih 47 % kmetijskih gospodarstev (701 kmetijskih gospodarstev). Tržna usmeritev
kmetijstva Spodnje Savinjske doline je nad slovenskim povprečjem (40,5 %), kljub upadanju
pridelovanja hmelja in drugih industrijskih rastlin na tem območju (Popis kmetijstva 2010,
2013).
Najbolj pogosta oblika kmetovanja je specializirana reja pašne živinoreje (797 kmetijskih
gospodarstev), ki je prav tako najbolj pogosta oblika na državnem nivoju. Poleg pašne
živinoreje so zelo pogoste oblike mešane kmetijske dejavnosti poljedelstva in živinoreje (192
kmetijskih gospodarstev), mešane živinoreje (105 kmetijskih gospodarstev) ter usmeritev v
poljedelstvo (280 kmetijskih gospodarstev) (Popis kmetijstva 2010, 2013).
GRAFIKON 2: Pridelava poljščin v občinah Spodnje Savinjske doline v letu 2010.
pšenica in
pira
7%

zelenjadnice
1%

ječmen
9%
krmne
rastline
47%

koruza za
zrnje
9%
krompir
1%

industrijske
rastline
26%

Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2013.

V živinoreji je v letu 2010 prevladovalo gojenje goveda s 15.028 živali, sledila je prašičereja s
3.846 živali in drobnica s 2.618 živali. Zelo pomembno je tudi perutninarstvo s 55.520 živali,
vendar le na območju dveh občin, Vranskega in predvsem Žalca, kjer se nahaja večja farma
(Zgornje Roje pri Šempetru). Pomembna je tudi konjereja, s 358 živali, predvsem za potrebe
turizma (jahanje, sprevodi s kočijami) (Popis kmetijstva 2010, 2013). Glede na leto 2000 se je
število živali v vseh panogah živinoreje, razen konjereji, zmanjšalo. Največ v perutninarstvo,
kjer je verjetno temu vzrok propad nekaterih manjših farm oziroma povečanje domače reje
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na kmetijah, čeprav tega ne moremo vedeti natančno. Razlog za to je, da se je ta kategorija v
statistiki nekoliko spremenila od leta 2000, saj so vključili tudi nekatere vrste perutnine, ki je
prej ni bilo (noji). Poleg tega podatki za leto 2010 niso popolni, saj manjkajo podatki za ostale
občine poleg Vranskega in Žalca.
S pridelavo sadja se na območju ukvarja 29 kmetijskih gospodarstev. V kmečkih sadovnjakih
se največ prideluje jabolk, čeprav se je njihovo število v zadnjih letih nekoliko zmanjšalo (iz
22.868 leta 2000 na 21.414 dreves leta 2010). Največ nasadov jablan je bilo v občini Polzela
in Žalec, kjer nekateri kmetovalci jabolka prodajajo podjetju Mirosan d.o.o., ki sicer ima tudi
lastne nasade sadja. V 10 letih (od 2000 do 2010) se je v kmečkih sadovnjakih povečalo
število hrušk (iz 4.338 na 4.766 dreves), češenj in višenj (iz 2.968 na 3.113 dreves) ter češpelj
in sliv (iz 4.145 na 4.430 dreves). Število ostalih vrst sadja (breskev, marelic, nektarin, itd.) se
zmanjšuje (Popis kmetijstva 2010, 2013).
V Sloveniji se v splošnem ugotavlja, da se velik del Slovenije postopoma zarašča. Prisotni so
procesi deagrarizacije in posledično zatravljanja in ogozdovanja. V občinah Spodnje Savinjske
doline so ti procesi prav tako zaznani, čeprav je opaznih nekaj razlik. V zadnjih 10 letih se je
delež njiv zmanjšal iz 22 na 19 %, medtem ko se je delež travnikov in pašnikov zelo povečal,
iz 29 % na 43 %. To nam dokazuje prestrukturiranje kmetovalcev, predvsem hmeljarjev, ki so
se usmerili v živinorejo. Poleg tega se je ponekod razširila gradnja naselij na kmetijska
zemljišča, v večji meri njiv. Zanimivo je tudi zmanjšanje gozda iz 45 na 35 % zaradi gradnje
avtoceste ter posledic vetroloma v letu 2008, ko je bila škoda velika predvsem na območju
Dobrovelj (Popis kmetijstva 2010, 2013). Poleg tega se je delež gozdov zmanjšal tudi zaradi
gradnje novih stanovanjskih objektov in ostale prometne infrastrukture (cestni poligon,
gozdne ceste, itd.). Zmanjšanje deleža nerodovitnih površin je prav tako posledica gradnje
avtoceste, stanovanjskih in drugih objektov ter ostale infrastrukture.

GRAFIKON 3: Delež površine rabe tal v letu 2000 in 2010.
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Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2013.
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Naravnogeografske značilnosti

2.2.1. Geološka zgradba in geomorfološke značilnosti
Osrednji ravninski del spodnjega toka Savinje se po naravnogeografski členitvi imenuje
Spodnja Savinjska dolina ali Savinjska ravan. Slednje poimenovanje so uvedli nekateri
geografi v okviru regionalizacij, a se to v javnosti ni uveljavilo (Natek, Žiberna, 2004). Obsega
območja od Letuša do Celja ter ravninske predele pritokov (Slovenija: pokrajine in …, 1999).
Poimenovanje Spodnja Savinjska dolina v smislu naravnogeografskih značilnosti ni enaka
družbenogeografskem poimenovanju, saj se po površini in značilnostih nekoliko razlikujeta.
Po drugi strani so nekateri avtorji že v preteklosti opozorili, da je že samo poimenovanje
Spodnja Savinjska dolina napačno, saj Savinja na območju Celjske kotline preide v srednji del
toka in ne spodnji (Radinja, 1993).
Na območju poteka več manjših prelomov. Eden večjih je Savski, ki poteka v smeri
severozahod–jugovzhod, vse od Zgornje Savske doline, čez Kamniško-Bistriško ravan, in se
nadaljuje po spodnjem delu celjske sinklinale. Dobroveljska kraška planota ima značilno
narivno zgradbo in jo v pretežni meri gradijo starejši triasni skladi apnenca z nekaterimi
vložki dolomita, krednega apnenca in posameznimi globočninami (Osnovna geološka karta
SFRJ, 1977; Ogrin, Plut, 2009).
Območje Ložniškega in Hudinjskega gričevja je zgrajeno iz sedimentnih kamnin (glina, melj)
terciarne starost. Na severnem delu ju omejuje Šoštanjski prelom, ki poteka v smeri
severozahod–jugovzhod. Poleg teh kamnin se na območju pojavljajo tudi magmatske
kamnine (globočnine) in apnenci iz zgornjega triasa, iz katerega je zgrajen tudi hrib Gora
Oljka (733 metrov), ki je priljubljena pohodniška postojanka. V triasnem apnencu so se razvili
kraški pojavi, predvsem na območju Ponikovske planote, kjer se nahaja tudi edina turistična
jama Spodnje Savinjske doline, jama Pekel (Osnovna geološka karta SFRJ, 1977).
Južni del proučevanega območja je del posavskih gub in je pretežno zgrajen iz krednih
apnencev, dolomitov in peščenjakov. Na materialu, ki so ga v pleistocenu nanosili vodotoki
osrednjega dela Spodnje Savinjske doline, so nastale sedimentne kamnine (konglomerat,
karbonatni prod, breča, itd.). Na zahodnem delu so manjši potoki nanašali material (glina,
melj) že v pliocenu (Osnovna geološka karta SFRJ, 1977; Veliki atlas Slovenije, 2012).
V preteklosti se je v Spodnji Savinjski dolini izkoriščalo precej surovin, predvsem v
kamnolomih kot gradbeni material. Eden večjih, še danes delujočih je v Veliki Pirešici. Nekaj
časa so delovali tudi nekateri rudniki, v Libojah in Zabukovici (Lokalna razvojna strategija …,
2008). Pred gradnjo južne železnice so avstrijski geologi tudi na tem območju izvedli meritve
kakovosti premoga, a je bila ta veliko slabša kot v Zasavju, saj je premog še slabše kaloričen
kot lignit. Po navedbah domačinov naj bi to bil tudi vzrok, da je bil potek železnice načrtovan
čez Zasavje in ne čez Spodnjo Savinjsko dolino. Sicer pa so delovali manjši premogokopi, ki so
jih domačini izkoriščali za lastne potrebe (Jelen, 2012).
Raznolikost kamninske zgradbe mehkih sedimentnih kamnin (peščenjak, lapor, itd.) v višji
obrobnih delih površja občin Spodnje Savinjske doline je vplivala na srednjo do veliko
potencialno nevarnost pojavljanja zemeljskih plazov in usadov (Veliki atlas Slovenije, 2012).
Nevarnost je še večja v času večjih nalivov, saj so bili v preteklosti zabeleženi tudi nekateri
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primeri plazov, ki so ogrožali stanovanjske in gospodarske objekte. S tektoniko povezana
potresna dejavnost na tem območju ni ogrožajoča, čeprav ni izključena manjša nevarnost,
kljub maksimalnim pospeškom tal, 0,150 g (Veliki atlas Slovenije, 2012).
Površje je pretežno ravninsko, saj je večina območja na nadmorski višini med 200 in 400
metri, od tega štiri petine med 200 in 300 m, petina med 300 in 400 m. Ostalo je višje in
obsega le odstotek površine območja. Najnižja točka je 233 m, najvišja pa 1197 m. Območje
se od zahoda proti vzhodu postopoma znižuje. To je značilno predvsem za osrednji ravninski
del (Slovenija: pokrajine in …, 1999), ki se glede na razvoj uvršča med akumulacijsko rečnodenudacijski tip površja. Za ostale robne deli, Ložniškega, Hudinjskega gričevja, Dobroveljsko
planoto in Posavsko hribovje so značilni pretežno destrukcijsko rečno denudacijski tip, delno
pa tudi apnenčasti in dolomitni kraški relief (Ogrin, Plut, 2009). Na območjih Dobroveljske
kraške planote se zato pojavlja alpski tip krasa, kjer so se v apnencu in dolomitu razvile
kraške jame (Škadavnica, Vetrnica, Matevžakova jama, Hlastejeva jama, itd.), brezna in druge
površinske kraške oblike (vrtače). Za ostala območja, kjer se pojavlja kraški tip reliefa, se ga
uvršča k osamelem, predalpskem tipu krasa, so prav tako značilne oblike kraške jame (Pekel,
Plaskanova jama, Lisičja jama, itd.), brezna in površinske oblike (reka ponikalnica – Ponikvica,
ponikve, vrtače, itd.) (Ogrin, Plut, 2009; E-kataster jam, 2013).
Spodnja Savinjska dolina je del Celjske tektonske udorine, ki jo je nasula reka Savinja s
svojimi pritoki. Glavni pritoki Savinje so večinoma levi: Ložnica, Pirešica, Hudinja, Podvinska
struga, itd. ter desni: Bolska, Trnavica in Reka (Natek, Natek, 2008). Po prehodu iz dveh
krajših sotesk v širši ravninski del se tok Savinje pri Letušu zmanjša, reka pa je oblikovala
vršaj, ki poteka vse do skrajnega vzhodnega dela tektonske udorine. Savinja je nanašala
predvsem sipko kvartarno gradivo (karbonatni prod, pesek), ki je pogojeval razvoj in
usmeritev kmetijstva. Vršaj so kasneje nasuli pritoki Savinje z mlajšimi naplavinami (debelejši
glineno-peščeni aluvialni nanosi, silikatni prod in ilovice). Prav tako danes niso vidne vse
terase, ki jih je Savinja izdelala z nanašanjem materiala. Teh naj bi bilo 5, najmlajša med njimi
pa je občasno še poplavljena (Slovenija: pokrajine in …, 1999).
2.2.2. Pedo in biogeografske značilnosti
Prevladujoče prsti so evtrične rjave s 25 % zastopanosti, predvsem v osrednjem ravninskem
delu. Na nekoliko višjih nadmorskih višinah, nad osrednjim ravninskim delom prevladujejo
distrične rjave prsti z 20,3 %. Prav tako so tam močno zastopane rjave pokarbonatne prsti
(19 %) in rendzine (10, 2 %). Ob vodotokih, na prehodu iz višjega vzpetega v ravninski del, so
pogoste psevdooglejene (10 %) in oglejene (10,7 %) prsti. Poleg teh se na območju pojavljajo
v manjši zastopanosti tudi rankerji (1,2 %), obrečne prsti (1,6 %) in jalovine (0,04 %)
(Pedološka karta in …, 2007).
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Na 2. in 3. rečni terasi Savinje se je razširilo pridelovanje hmelja, saj so se tam razvile rjave
aluvialne prsti (večinoma evtrične rjave). Poplavne ravnice ob Savinji imajo nerazvito
aluvialno prst, ki vsebuje zelo malo organskih snovi, je sicer zelo zračna in vodoprepustna.
Vendar je takšna prst zelo občutljiva ob poletnih sušah (Slovenija: pokrajine in …, 1999). V

SLIKA 4: Pedogeografska karta

preteklosti so bile poplavne ravnice namenjene le pašnikom, danes so tam travniki in njive.
Pogosto so še danes med prebivalci razširjena imena gmajna, loka, itd., kakor so imenovali ta
območja. Ta območja v preteklosti niso gnojili s hlevskim gnojem ali le v zelo majhnih
količinah, saj so reke s poplavljanjem nanosile zadostne količine potrebnih mineralov (Jelen,
2012).
Na ravninskem območju je prvotno, pred stalno poselitvijo, uspeval nižinski gozd hrasta in
belega gabra, a je danes skoraj popolnoma izkrčen (Veliki atlas Slovenije, 2012). Poleg tega
so v preteklosti uspevali tudi čreti, logi s črno jelšo in šašem, ki so ponekod še ohranjeni
(Slovenija: pokrajine in …, 1999). V predelu Ložniškega hribovja je naravno rastlinstvo
zmerno kisloljubni gozd bukve in belkaste bekice. Na območju Posavskega hribovja je tipično
rastje kisloljubni gozd bukve in rebrenjače, ki sega tudi v dele Dobroveljske planote. Tam
prevladujejo tudi gorski bukovi gozdovi in predalpski kisloljubni gozd jelke, bukve in bekice
(Veliki atlas Slovenije, 2012). Sicer pa je drevesna sestava gozdov takšna: prevladuje smreka,
bukev in rdeči bor (Slovenija: pokrajine in …, 1999).
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2.2.3. Hidrogeografske značilnosti
Reka Savinja je na območju proučevanja v svojem srednjem toku, prehaja pa že v spodnji
tok. Sicer pa je Savinja najdaljša reka, ki teče samo po ozemlju Slovenije. Njena dolžina je 102
km (6. mesto med rekami v Sloveniji) in izvira pod Okrešljem, nad slapom Rinka, pri Zidanem
Mostu pa se izliva v Savo. Njeno celotno porečje zajema površino 1848 km2. Ima dežnosnežni pretočni režim s primarnim viškom spomladi (taljenje snega) in sekundarnim jeseni
(obilna deževja). Primarni nižki so po navadi poleti (manj padavin, večje izhlapevanje),
sekundarni pozimi (snežna retenzija) (Natek, Natek, 2008). Vse bolj se kažejo trendi, da se
zaradi zmanjšanja snežnih padavin v zimskih mesecih, zmanjšuje tudi spomladanski primarni
višek. Jesenski sekundarni višek se vse bolj zvišuje, kar pa vpliva tudi na pogostejše
pojavljanje poplav ob močnih padavinah (Ogrin, Plut, 2009).
Značilen tip poplav tega območja so hudourniške poplave, kjer je značilno hitro naraščanje
in upadanje voda. Zaradi hudourniških pritokov, ki izvirajo v grapah z veliko reliefno energijo,
so takšne vode zelo rušilne in delujejo erozijsko, hkrati pa nanašajo ogromne količine
materiala (Natek, 2011). Nekaj zadnjih katastrofalnih poplav z veliko materialno škodo na
tem območju: 1990, 1994, 1998, 2007 in 2010.
Sistem protipoplavne varnosti se izvaja že od 2. pol. 19. st., ko so izvedli prve regulacije strug
z namenom pridobitve novih kmetijskih površin. Z njihovem izvajanjem se je strmec reke
povečal, zato so se ponekod ponovno začele globinsko vrezovati v živoskalno podlago
(Slovenija: pokrajine in …, 1999). Poleg tega se je hitrost vodnega toka povečala, kar
povzročala težave ob poplavah v spodnjem toku, in znižala se je tudi gladina podzemne vode.
Sistem protipoplavne varnosti se še vedno izvaja. Trenutno se načrtuje gradnja 8 suhih
zadrževalnikov na Savinji in 2 na Bolski ter nasipov. Gradnja še ni potrjena, saj so kmetovalci
skeptični glede koristi takšne zaščite. Zadrževalniki naj bi potekali tudi na območju intenzivne
kmetijske pridelave in imeli nasipe med 4 in 7 metri, kar bi oteževalo kmetovanje (Selišnik,
2011).
V preteklosti je bilo na tem območju več mlinov in žag, ki imeli vlogo protipoplavne varnosti
(Slovenija: pokrajine in …, 1999). Danes so struge popolnoma regulirane, čeprav se mestoma
že pojavljajo razpadanja kamnitih blokov, ki se po zadnjih poplavah leta 2007 niso
popolnoma sanirale in se še poslabšale ob poplavi leta 2010.
Osrednji ravninski del je tudi večje območje podzemne vode v Sloveniji, a je zaradi intenzivne
kmetijske pridelave zelo podvrženo njenemu onesnaževanju. Koncentracije pesticidov so
zelo kritične, kajti na zahodnem delu dosegajo vrednosti okoli 0,5 mcg/l, na vzhodnem delu
so te še višje, 0,75 mcg/l ali več (Veliki atlas Slovenije, 2012). Visoke so tudi koncentracije
nitratov v podzemni vodi, med 50 in 75 mg/l (Krajnc, 2009b). Ocene kemijskega stanja med
leti 2006 in 2008 so slabe in se ne zboljšujejo, podobno kot še na drugih območjih z
intenzivno kmetijsko dejavnostjo (Dravsko-Ptujsko polje, Pomurska ravan)(Krajnc, 2009a).
Debelina medzrnskega vodonosnika v Spodnje Savinjski dolini sega od 5–20 m (Veliki atlas
Slovenije, 2012), po nekaterih podatkih naj bi bila še manjša (Slovenija: pokrajine in ljudje …,
1999). Pitno vodo črpajo iz podtalnice na črpališčih na robu Spodnje Savinjske doline, v
Letušu, na Bregu pri Polzeli, v Šempetru in v Medlogu. Nekatere občine vso pitno vodo
pridobivajo iz zajetij na višji nadmorski višini v Posavskem hribovju in Dobroveljski planoti
(Slovenija: pokrajine in …, 1999). Nekaj je tudi kraških izvirov, npr. Podgrajščica.
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Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda je dobro z visoko ravnjo zaupanja. Zaradi
spremembe metodologije ocenjevanja stanja od leta 2006, ne moremo primerjati sedanje
podatke s preteklimi (Veliki atlas Slovenije, 2012). V splošnem lahko predvidevamo, da se
stanje izboljšuje, kajti povečala se je gradnja čistilnih naprav, do leta 2017 pa naj bi se
priključila vsa območja, kjer do sedaj niso imeli kanalizacije.
2.2.4. Podnebne značilnosti
Pretežni del Spodnje Savinjske doline ima zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije s
povprečno letno višino padavin od 1000 do 1300 mm. Za severozahodni del, ki zajema
območje kraške planote Dobrovlje, je značilen zmerno celinsko podnebje zahodne in južne
Slovenije oziroma predgorsko podnebje. V splošnem je zanj značilna velika namočenost, v
povprečju letno med 1300 in 2500 mm padavin. Med obema podnebnima tipoma tudi
poteka meja med zmerno sredozemskim in zmerno celinskim padavinskim režimom (Ogrin,
Plut, 2009). To se odraža tudi v različni višini padavin med glavno meteorološko postajo Celje
in dvema bližnjima padavinskima postajama Jeronim in Gomilsko. Povprečna letna dnevna
temperatura zraka na meteorološki postaji Celje (244 m n. v.) je bila v referenčnem obdobju
1961–1990 9,1 °C, medtem ko je bila letna višina padavin 1146 mm. V obdobju 1991–2000
se je povprečna letna dnevna temperatura zraka zvišala na 10,2 °C. V istem obdobju se je
letna višina padavin zmanjšala na 1119 mm glede na referenčno obdobje 1961–1990
(Klimatski podatki za 30-letno…, 2013; Podatki za nekatere postaje…, 2013). Na padavinski
postaji Gomilsko (294 m n.v.) je bila v obdobju 1961–90 letna višina padavin 1308 mm, na
padavinski postaji Jeronim (750 m n. v.), ki leži zahodneje od postaje Gomilsko in je del
kraške planote Dobrovlje, je bila letna višina padavin še nekoliko višja, 1552 mm (Zupančič,
1995). Proti vzhodu se tako stopnjuje celinskost, značilna so hladne zime in vroča poletja z
malo padavin, čeprav se te koncentrirajo v poletnih mesecih. Vse bolj ima Spodnja Savinjska
dolina značilnosti submediteranskega padavinskega režima z viškom padavin v jesenskih
mesecih (Ogrin, Plut, 2009).
2.2.4.1.

Podnebne razmere v vegetacijskem obdobju 2012

Za rast kulturnih rastlin so pomembne podnebne razmere v času trajanja vegetacijske dobe,
od aprila do septembra. Pomembne so tudi padavinske razmere v jesenskih in zimskih
mesecih, saj vplivajo na začetek brstenja rastlin in opredeljujejo zaloge količin vode v prsteh,
ki je potrebna za začetek rastne dobe. Pri vplivu podnebnih razmer na rastline so pomembni
meteorološki dejavniki, kot so temperatura zraka, temperatura prsti na različnih globinah
(odvisno od posaditve rastlin), količine padavin, hitrosti vetra, pomembne so tudi lastnosti
rastlin – fiziološke in kemične (evapotranspiracija, točka venenja, poljska kapaciteta, itd.)
(Kikec, 2005).
Vegetacijsko obdobje ali tudi vegetacijska (ali rastna) doba je obdobje, ki označuje dolžino
rasti rastlin in je omejeno z spomladanskim in jesenskim temperaturnim pragom. Sicer ne
velja za vse rastline isti temperaturni prag, saj so različno odporne in prilagojene na
temperaturo, pri kateri se začne rast. Vegetacijsko obdobje se začne spomladi, ko je dosežen
spodnji temperaturni prag 5 °C. Takrat povprečna dnevna temperatura zraka preseže to
mejo. Obdobje se konča v jesenskih mesecih, ko povprečna dnevna temperatura zraka zopet
pade pod vrednostjo 5 °C (Dolžina vegetacijske dobe, 2013). Na Agenciji Republike Slovenije
za okolje potekajo meritve na osnovi treh različnih temperaturnih pragov, 5, 8 in 10 °C
(Povprečna dolžina vegetacijskega …, 2013). Vegetacijske dobe lahko trajajo različno dolgo, v
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splošnem se vremenske razmere vegetacijskih obdobij analizirajo v obdobju od aprila do
septembra, čeprav je v nekaterih analizah omenjen le del tega obdobja (Dolinar, 2005; Žust,
2012).
Glede na referenčno obdobje 1961–1990 se ugotavlja, da se je zaradi dviga povprečne
temperature zraka in povečanja pogostosti dni s temperaturo nad vegetacijskim pragom
podaljšala tudi dolžina trajanja vegetacijskega obdobja (Dolžina vegetacijske dobe, 2013). V
Sloveniji se je namreč v zadnjih 50 letih povprečna temperatura zraka dvignila za več kot 1
°C, kar je tudi več kot je svetovno in evropsko povprečje (Gregorčič, Sušnik, 2009).
2.2.4.2.

Temperature in trajanje Sončevega obsevanja v vegetacijskem obdobju 2012

V nadaljevanju bodo predstavljene vremenske razmere v vegetacijskem obdobju v letu 2012.
Posebej bo poudarek na glavnih podnebnih elementih: temperaturi, trajanju sončevega
obsevanja, višina padavin in evapotranspiracija.
Temperature v spomladanskem obdobju v letu 2012 so bile nadpovprečno visoke. Povprečne
dnevne temperature so na meteorološki postaji v Celju presegle za 1 do 1,5 °C dolgoletno
povprečje glede na referenčno obdobje 1961–1990 (Klimatski podatki za 30-letno …, 2013;
Arhiv meritev, 2013). Večje je bilo tudi število toplih dni, ko absolutna temperatura zraka
doseže najmanj 25 °C (Cegnar, 2012a). Teh je bilo v prvih dveh mesecih vegetacijskega
obdobja, aprila in maja, za kar 9,7 dni več od dolgoletnega povprečja (Arhiv meritev, 2013;
Klimatski podatki za 30-letno …, 2013).
Visoke temperature iz spomladanskega obdobja so se nadaljevale tudi v poletnih mesecih.
Poletje 2012 je bilo ekstremno v več pogledih. Bilo je 2. najtoplejše poletje glede na vse
meteorološke meritve od začetka stalnih merjenj, pred okoli 160 leti (Cegnar, Gorup, 2012;
Žust, 2012). Toplejše je bilo le še poletje 2003, ko so bile razmere še bolj ekstremne in prav
takšne tudi posledice. Iz tega razloga ju bomo v nadaljevanju primerjali, s čimer bomo lažje
ovrednotili in definirali obsežnost posledic kmetijske suše 2012.
Že v drugi polovici junija je Slovenijo zajel daljši vročinski val, ki se je po kratki prekinitvi
nadaljeval tudi v juliju. V drugi polovici julija je bilo vreme vroče vreme z visokimi
temperaturami. Obdobje so prekinili le občasni prehodi hladnih front oziroma kratkotrajnih
poletnih ploh kot posledica konvekcije. Zadnji vročinski val je nastopil v drugi polovici
avgusta, in sicer že drugo leto zapored (prvič 2011), kar glede na dolgoletno povprečje ni
običajno. V avgusta se namreč že pozna vpliv daljših noči in šibkejšega sončevega sevanja,
zato so takrat običajno že nižje temperature kot v prvi polovici avgusta (Cegnar, 2012b).
Avgustovska povprečna dnevna temperatura v Celju je bila za 2,7 °C višja od dolgoletnega
povprečja. Prav tako julijska povprečna dnevna temperatura, kar za 2,3 °C. Enako tudi
junijska, ki je bila višja za 2,8 °C. Kljub temu so bile povprečne mesečne temperature poletnih
mesecev v Celju leta 2012 precej nižje glede na povprečne temperature v letu 2003. Različni
sta tudi povprečna junijska in avgustovska temperatura. Razlika med njima je 3 °C, medtem
ko se je povprečna julijska temperatura v letu 2012 precej približala tisti iz leta 2003. Razlika
med njima je 0,6 °C (Arhiv meritev, 2013; Klimatski podatki za 30-letno …, 2013).
Odklon od dolgoletnega povprečja povprečne temperature zraka je bil v poletnih mesecih
drugod po državi, predvsem na Primorskem, Notranjskem in v okolici Novega mesta, še večji
kot v Celju. Maksimalni odkloni so avgusta v omenjenih območjih celo presegli 4 °C (Cegnar,
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Gorup, 2012). Precej veliko je bilo zabeleženih toplih dni. V poletju 2012 je bilo v Celju
zabeleženih 71 dni, ko je temperatura dosegla vsaj 25 °C. Leta 2003 je bilo za isto obdobje
izmerjenih kar 84. Dolgoletno povprečje števila toplih dni v obdobju 1961–1990 v Celju za
celotno poletje znaša 46,8 dni (Arhiv meritev, 2013; Klimatski podatki za 30-letno …, 2013).
Absolutni maksimum števila toplih dni so poleti 2012 zabeležili v Portorožu in Črnomlju, kar
81 dni (Cegnar, Gorup, 2012).
PREGLEDNICA 5:Temperature in trajanje Sončevega obsevanja v vegetacijskem obdobju v letu 2003.
skupno
št. dni nad 25 št. dni nad 30
trajanje sonca
2003
Tmin
Tmax
Tpov
Tmin5 °C
°C
[h]
april
-6.5
24.7
9.2
-0.1
0
0
164.8
maj
1.3
31.8
17.4
6.6
20
3
255.6
junij
10.1
35.1
23
13.8
27
16
266.4
julij
9.8
36.6
22
12.5
27
12
269.4
avgust
10.4
38.1
23.8
14.4
30
25
283.2
september
1.8
29.3
14.3
6.6
6
0
221.7
Legenda: Tmin - absolutna najnižja mesečna temperatura (°C), Tmax - absolutna najvišja mesečna
temperatura (°C), Tpov - povprečje povprečnih mesečnih temperatur (°C), Tmin5 - povprečna
minimalna mesečna temperatura na 5 cm (°C).
Vir podatkov: Arhiv meritev, 2013; Evapotranspiracija, višina padavin …, 2013.
PREGLEDNICA 6: Temperature in trajanje Sončevega obsevanja v vegetacijskem obdobju v letu 2012.
skupno
št. dni nad 25 št. dni nad 30
trajanje sonca
2012
Tmin
Tmax
Tpov
Tmin5 °C
°C
[h]
april
-4.5
28.5
10.8
3
4
0
176
maj
2.6
29.9
15.2
6.8
11
0
235.6
junij
5.9
34.3
20.3
12.1
20
8
255.7
julij
9
35.1
21.4
13.8
23
15
260.9
avgust
7.6
37
20.8
11.4
28
18
305.3
september
2.2
29.7
16
9.6
9
0
157.7
Legenda: Tmin - absolutna najnižja mesečna temperatura (°C), Tmax - absolutna najvišja mesečna
temperatura (°C), Tpov - povprečje povprečnih mesečnih temperatur (°C), Tmin5 - povprečna
minimalna mesečna temperatura na 5 cm (°C).
Vir podatkov: Arhiv meritev, 2013; Evapotranspiracija, višina padavin …, 2013.

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na razvoj rastlin v vegetacijskem obdobju je tudi trajanje
sončevega obsevanja. V celotni vegetacijski dobi v letu 2012 je bilo 1391,2 ur Sončevega
obsevanja, kar je sicer manj kot leta 2003 (1461,1 ur), a je bistveno več glede na dolgoletno
povprečje (za okoli 13 %). Opazna je razlika med letoma 2012 in 2003 v trajanju Sončevega
obsevanja v mesecu avgustu, saj je bil avgust 2012 bistveno bolj sončen kot leta 2003 (Arhiv
meritev, 2013; Klimatski podatki za 30-letno …, 2013). Več sončnega vremena avgusta je bilo
le še avgusta 2011 (Cegnar, 2012a).
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Višina padavin in evapotranspiracija v vegetacijskem obdobju 2012

V vegetacijskem obdobju v letu 2012 je bila značilna neenakomerna razporeditev padavin.
Aprila in maja ter kasneje septembra je v Celju padla večja količina padavin, kot je dolgoletno
povprečje 1961–1990, medtem ko je bila v poletnih mesecih rekordno nizka, predvsem to
velja za mesec avgust (Arhiv meritev, 2013; Klimatski podatki za 30-letno …, 2013). Sicer
sama mesečna višina padavin ne pokaže realnega stanja, ampak to bolj bolje opredeljuje
podatek o številu padavinskih dni z vsaj 1 mm padavin. Vse pogosteje se dogaja, da ob
prehodu hladne fronte v nekaj dneh prejme območje obilnejše padavine, ki lahko
predstavljajo tudi večino mesečne višine padavin (Žust, 2012). Po celotni Sloveniji je bilo
avgusta najbolj sušno, saj je bila višina padavin tako nizka, da ni nikjer dosegla dolgoletnega
povprečja, razen krajev v severni Sloveniji, ki so se temu precej približali. Najmanj padavin je
bilo v Prekmurju, le do 10 mm, v Biljah pri Novi Gorici, na Bizeljskem in v Postojni do 25 mm
ter 35 mm v Portorožu (Cegnar, 2012a). V Celju je bilo avgusta padavinskih dni le 4 s skupno
47,4 mm padavin, kar je še povečalo sušno situacijo. Medtem je bilo septembra rekordno
veliko padavin glede na dolgoletno povprečje, saj ga je preseglo za več kot 100 %. Vendar je
bilo padavinskih dni le 7, kar kaže na obilnejše nekajdnevno deževje (Arhiv meritev, 2013;
Klimatski podatki za 30-letno …, 2013).
GRAFIKON 4: Mesečna višina padavin [mm] v avgustu 2012 glede na dolgoletno povprečje 19611990.

Vir: Cegnar, 2012a.

V preglednicah 7 in 8 je prikazana višina padavin dveh merilnih postaj v Spodnji Savinjski
dolini, Celje – Medlog in Gomilsko. Slednja se nahaja približno 16 kilometrov zahodneje od
prve merilne postaje. Padavinska postaja Gomilsko je bila v analizo vključena, ker se
prostorska porazdelitev padavin zaradi različnih fiziognomskih dejavnikov bolj odraža kot
prostorska spremenljivost temperatur (Cegnar, 2012a). To lahko dokažemo s tem, da je
mesečna višina padavin med obema postajama zelo različna. V septembru 2012 je bila
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razlika precejšna, kar za okoli 56 mm več je namerila padavinska postaja na Gomilskem.
Podobna razlika je tudi maja, medtem ko so pri ostalih mesecih vegetacijske dobe manjše, a
vseeno opazne. Enake razlike med merilnima postajama je bilo zaznati tudi v letu 2003, zato
morebiten človeški faktor ali kateri drug vir napak pri meritvi lahko izključimo in dejansko
potrdimo razliko v prostorski porazdelitvi padavin.
Ob visokih temperaturah in manjši količini padavin v poletju 2012 je bila količina izhlapele
vode zelo velika. Vrednosti količine izhlapele vode v obliki vodne pare z zemeljske površine in
s prehajanjem vode skozi listne reže rastlin podaja evapotranspiracija. Dnevno je v večjem
delu države izhlapelo okoli 4 mm vode, več le na Primorskem, kjer so bile razmere še bolj
ekstremne. V najbolj sušnem mesecu, v avgustu, so na Primorskem namerili 180 mm skupne
mesečne količine izhlapele vode (Žust, 2012). Po drugih delih Slovenije so skupne mesečne
količine presegle 100 mm, tudi v Celju so vrednosti presegle 136 mm, kar je tudi za 32 % več
glede na dolgoletno povprečje v obdobju 1971–2000 (Arhiv meritev, 2013; Povprečne
mesečne vrednosti evapotranspiracije …, 2013). Število dni, kjer so dnevne vrednosti
potencialne evapotranspiracije presegle 5 mm, se je močno približalo stanju leta 2003, ko je
bila v Sloveniji ena hujših suš v 50-letnem obdobju (Žust, 2012). Sicer se je že zgodaj
spomladi v vegetacijskem obdobju 2012 pokazalo, da je bila dnevna količina izhlapele vode
zelo visoka, saj je bilo v aprilu in maju v Celju kar 7 dni, kjer je vrednost izhlapele vode
presegla 5 mm. Podobno je bilo tudi leta 2003, a je bilo takšnih dni v obeh mesecih le 4
(Arhiv meritev, 2013). Število dni, ko dnevno iz rastlin in prsti izhlapi vsaj 5 mm vode, se
zadnjih nekaj let v Sloveniji glede na dolgoletno povprečje povečuje, in sicer za 30 do 40 % na
desetletje, zato so pri rastlinah v vegetacijski dobi zelo pomembni dnevi z vsaj 5 mm padavin
(Gregorčič, Sušnik, 2008; Žust, 2012).
PREGLEDNICA 7: Višina padavin in evapotranspiracija v vegetacijskem obdobju v letu 2003.

2003

št. pad.
dni > 1
mm

RR Celje

RR
Gomilsko

ETP

št. dni z
ETP nad 5
mm

povpr.
povpr. rel.
veter [m/s] vlaga [%]

april
8
58.3
68.1
79.1
1
1.8
63
maj
3
33.6
59.1
124.8
3
1.4
61
junij
9
34
46.7
152.6
19
1.6
63
julij
7
37
83.3
147.2
15
1.6
61
avgust
9
34.4
38.2
138.3
9
1.4
58
september 10
129.8
123.9
70.3
0
1
75
Legenda: RR – višina padavin (mm), ETP – skupna evapotranspiracija (mm)Vir podatkov: Arhiv
meritev, 2013; Povprečne mesečne vrednosti evapotranspiracije …, 2013.
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PREGLEDNICA 8: Višina padavin in evapotranspiracija v vegetacijskem obdobju v letu 2012.
št. dni z
Povp.
RR
ETP nad 5 hitrost
povpr. rel.
2012
RR Celje
Gomilsko
ETP
mm
vetra [m/s] vlaga [%]
april
10
97.6
99.4
83.7
3
2.2
68
maj
12
143.3
107.5
121.1
4
2.1
67
junij
9
79.8
83.7
139.8
14
1.9
66
julij
12
95.7
89.8
144.1
15
1.7
68
avgust
4
47.4
62.6
136.4
8
1.5
67
september
7
200.2
255.6
72
0
1.4
77
Legenda: RR – višina padavin (mm), ETP – skupna evapotranspiracija (mm)
št. pad.
dni > 1
mm

Vir podatkov: Arhiv meritev, 2013; Povprečne mesečne vrednosti evapotranspiracije …, 2013.

V grafikonu 5 lahko opazimo, da je bil potek vremena v letu 2012 zelo podoben tistemu leta
2003. So pa opazne določene razlike. Najmanj razlik je v povprečni mesečni temperaturi
zraka. V februarju so bile temperature v obeh letih bistveno nižje glede na dolgoletno
povprečje. V marcu in aprilu v letu 2012 so bile temperature višje kot leta 2003. V kasnejših
mesecih so bile temperature v letu 2012 sicer nižje glede na leto 2003, vendar višje glede na
dolgoletno povprečje. Obravnavano dolgoletno referenčno obdobje je med leti 1961 in 2011.
Obravnavamo ga zato, ker s tem želimo dokazati odklon podnebnih elementov v letu 2012. S
tem se ne želimo poudariti tolikšen vpliv podnebnih sprememb, ampak le stopnjo sušnosti
obravnavanega obdobja. V referenčnem obdobju so zajeta tudi leta, kjer so bili odkloni
zaradi suše prav tako veliki.
GRAFIKON 5: Primerjava mesečnih višin padavin in povprečnih mesečnih temperatur leta 2012 z
dolgoletnim povprečjem 1961-2011 ter letom 2003 na meteorološki postaji Celje.
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Vir podatkov: Arhiv meritev, 2013; Klimatski podatki za 30-letno …, 2013; Podatki za nekatere postaje
…, 2013.
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Še večje razlike so opazne pri višini padavin. V letih 2003 in 2012 je bil glede na referenčno
obdobje najbolj sušen mesec marec, temu pa sledijo poletni meseci. V letu 2003 je bilo
padavin skozi celo leto zelo malo, predvsem v vegetacijskem obdobju. Več jih je bilo le
pozimi in jeseni, a so bile zelo povprečne glede na referenčno obdobju. Bistveno bolj
raznoliko je zato leto 2012. Že od oktobra 2011 je bilo padavin zelo malo, prav tako pozimi ni
bilo snežnih padavin. Kljub temu je bilo v aprilu in maju količina padavin nadpovprečna, a se
to v rasti rastlin ni bistveno poznalo. Že v juniju je namreč bilo kar 14 dni z evapotranspiracijo
nad 5 mm dnevno. Nekoliko več padavin je bilo v juliju, a so bile te skoncentrirane v drugi
polovici meseca in še to le v 6 padavinskih dni. V avgustu je razlika med višino padavin in
evapotranspiracijo bila najvišja v celotnem letu. Padavin je bilo ekstremno malo,
evapotranspiracija pa zelo visoka.
Naslednji prikaz nam podaja odsotnost oziroma prisotnost razpoložljive količine vode po
mesecih v letu 2012 glede na višino padavin (v mm) in evapotranspiracijo (v mm). Bolj kot je
odklon negativen, slabši so bili pogoji za rastline. Manj so imele razpoložljivih količin vode, s
tem pa je bil njihov vodni stres še večji.
GRAFIKON 6: Razlika med višino padavin in evapotranspiracijo v letu 2012 na meteorološki postaji
Celje.

razlika med padavinami in
evapotranspiracijo v [mm]
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Vir podatkov: Arhiv meritev, 2013; Povprečne mesečne vrednosti evapotranspiracije …, 2013.

3. SUŠA
3.1. Opredelitev suše
Suša je zelo kompleksen pojav, ki ga je zelo težko natančno definirati, ne da bi zajeli vse
njene razsežnosti in vplivna območja. Izraz se v meteorologiji uporablja za izražanje
primanjkljaja padavin, v kmetijstvu za stanje rastlin in v hidrologiji za podajanje vodnih bilanc
vodnih teles. Hkrati se sušo povezuje tudi z nekaterimi drugimi pojmi, kot je ekološko stanje
in določene socialno ekonomske posledice (Vicente-Serrano, 2007). Najpogosteje se izraz
uporablja za izražanje podnebnega pojava, kjer je letna količina padavin manjša od
dolgoletnega povprečja ali pa so te padavine zelo neenakomerno razporejene skozi leto
(Orožen Adamič, 2005; Gregorčič, Sušnik, 2008; Grah, 2012).
V geografiji jo obravnavamo kot naravno nesrečo, ki prizadene različne dejavnosti in ima v
nekaterih primerih tudi dolgoročen vpliv. Ker je predmet proučevanja geografije pokrajina, je
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proučevanje suše, za razliko od drugih ved, večdimenzionalno, iz različnih pogledov in z
upoštevanjem različnih dejavnikov. Pri pojavljanju suš tako upoštevamo pokrajinske
značilnosti, od geoloških značilnosti, geomorfoloških oblik, značilnostmi prsti in rastlinstva
ter klimatskih značilnosti (Orožen Adamič, 2005).
Suša je edina izmed naravnih nesreč, ki jo na začetku zelo težko opazimo. Je zelo počasen
proces, ki traja tudi več mesecev. Pogosto njen vpliv ugotovimo šele takrat, ko je že
prepozno (Grah, 2012). Trajanje suše se opredeljuje kot obdobje, ko pade manj padavin, kot
je potrebno. Nekateri avtorji opredeljujejo sušno obdobje kot obdobje z najmanj 10 dnevi,
ko je manj kot 0,1 mm padavin dnevno (Natek, 2011). Medtem drugi trdijo, da je že 5
zaporednih dni z manj kot 0,1 mm padavin dovolj, da nastopi suša. Pri čemer je lahko vmes
tudi deževen dan, s padavinami do 1 mm. Na različnih območjih z enako dolžino sušnih dni
prihaja namreč do zelo različnih gospodarskih in drugih posledic (Furlan, 1961). Vendar so
takšna predvidevanja le enoznačna, saj ne upoštevajo tudi ostalih pogojev (značilnosti prsti,
rastlinstva, geologije, in drugo). Sicer količina padavin z najmanj 0,1 mm dnevno, ne zadovolji
potreb rastlin. Zelo visoke temperature in večje hitrosti vetra povzročajo intenzivnejšo
evapotranspiracijo, z več kot 5 mm dnevno, zato takšna opredelitev s stališča kmetijstva ni
povsem pravilna (Žust, 2012).
Razlikujemo 3 oziroma 4 vrste suše. To so meteorološka, hidrološka, kmetijska suša in suša z
lakoto. Slednja se v Sloveniji ne pojavlja, zato je nekateri avtorji ne izpostavljajo kot
potencialno možnost (Kikec, 2005; Natek, 2011). Tako razlikujemo sušo predvsem z vidika
dejavnosti in področij, ki so ob tem bolj ranljivi in ogroženi. Se pa v zadnjem času, ko smo
imeli v Sloveniji kar nekaj ekstremnih suš opaža, da tudi ta razdelitev na več tipov ni več
značilna, kajti suše postajajo vse bolj kompleksnejše. Ob vse bolj ekstremnih podnebnih
razmerah v vegetacijski dobi se namreč kaže, da vsi trije tipi suš nastopajo hkrati. Njihove
posledice pa so tako razsežne, da vplivajo na več področij (Grah, 2012). Poleg izgube ali
zmanjšanega pridelka poljščin, suše vplivajo tudi na povečanje nevarnosti gozdnih požarov,
degradacijo in dezertifikacijo prsti (Vicente-Serrano, 2007).
Meteorološko sušo opredeljuje večji primanjkljaj padavin glede na pričakovano količino
padavin dolgoletnega povprečja. Takšna suša nastopi v določenem letnem času, po navadi
spomladi in poleti. Predvsem na območjih, ki so bolj ranljiva za nastanek suš zaradi različnih
dejavnikov, ki na to vplivajo neposredno ali posredno (Kikec, 2005). Pogosto je ta tip suše
obravnavan kot kratkotrajen, saj kasneje napreduje v kmetijsko sušo, a tega ne smemo
obravnavati enoznačno, saj so lahko suše zelo kompleksne in lahko več tipov suš deluje
hkrati (Grah, 2012). Natek (2011) k opredelitvi te vrste suše še dodaja, da takšne količine
padavine ne zadoščajo za normalno uspevanje naravnega in kulturnega rastja, kar pa bi bolj
pripisali kmetijski suši, saj je pomanjkanje vode v tleh izredno pomembno predvsem za
rastline v kmetijskih panogah.
Hidrološka suša nastopi z dolgotrajnim pomanjkanjem padavin. Posledice tega so zmanjšanja
pretokov in znižanja nivoja vode v vodotokih, jezerih, drugim naravnih in umetnih
zadrževalnikih ter podzemnih vodah. Sčasoma se že pojavljajo posledice, kot so pomanjkanje
pitne vode ter uporaba vode v drugih dejavnostih (industrija, kmetijstvo, itd.), manjša je tudi
proizvodnja električne energija v hidroelektrarnah, saj je pretok manjši, kot je potrebno za
normalno delovanje (Kikec, 2005; Natek, 2011). Oba avtorja navajata ta tip suše kot
nadaljevanje meteorološke suše, čeprav to agrometeorologi zavračajo in kot nadaljevanje
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navajajo kmetijski tip suše, kajti pri vodnih virih se zaloge ne izčrpajo tako hitro kot v prsti in
pomanjkanje vode ni tako opazno (Grah, 2012).
Kmetijsko sušo opredeljujejo zmanjšana količina talne vode za rastline v vegetacijski dobi,
pomanjkanje vode za namakanje ter posledično zmanjšan in slabše kakovosten pridelek
(Kikec, 2005; Natek, 2011). Tako kot meteorološko sušo, tudi kmetijsko težko določimo.
Spremembe so težko opredeljive in jih pogosto ne zaznamo takoj ali morda celo
predvidevamo drugačen vzrok. To lahko potrdimo s porumenelim rastlinstvom, vendar ga
pogosto zmotno pripišemo različnim škodljivcem ali kateri izmed bolezni, ki vplivajo na
kmetijske rastline (Grah, 2012). Posledice kmetijske suše se odražajo tako v poljedelstvu kot
v drugih kmetijskih panogah. Poleg tega pa vpliva tudi na celotno gospodarstvo, saj se npr.
cene hrane lahko močno zvišajo.
Najbolj skrajna oblika suše je suša z lakoto, ki se v Sloveniji ni pojavila že od prve polovice 19.
stoletja. Pri tej obliki je količina kmetijskih pridelkov zmanjšana do te mere, da večji del
prebivalstva nima dovolj hrane, da bi normalno živeli. Pogosto so, v takšnih razmerah, najbolj
ranljivi skupine, kot so otroci, bolni in starejši (Natek, 2011). Sicer so takšne oblike suše
potencialno mogoče v prihodnosti tudi na nekaterih območjih v Sloveniji ob součinkovanju
različnih dejavnikov (v primeru vse slabše prehranske samooskrbe države, poglobitve
svetovne gospodarske krize ter vse hujših posledic klimatskih sprememb, itd.).
Poleg pojava vseh opisanih oblik fizičnih suš, ki nastanejo zaradi pomanjkanja padavin, se v
naravi pojavlja tudi fiziološka suša. Fiziološka suša je značilna ob zadostni količini padavin za
rast rastlin, vendar jim je voda nedostopna. Do tega pojava prihaja pozimi in zgodaj spomladi
zaradi zmrznjene prsti ali ob večji hitrostih vetra. Najbolj ranljive so rastline s plitvim
koreninskim sistemom, saj se ob močnejših vetrovih izsušijo zgornje plasti prsti. Ob tem
izhlapijo večje količine vode v tem delu prsti, medtem ko v spodnji plasteh ostaja voda, ki pa
je rastlinam nedostopna. Tudi ob zalivanju rastlin ne izboljšamo njihovega stanja. V primeru
fiziološke suše pogosto rastline odmrejo zaradi izsušitve (Golob Klančič, 2008).
Suša je ena izmed naravnih nesreč, ki je v Sloveniji v zadnjih nekaj let zelo pogost pojav.
Nekateri strokovnjaki slednjo trditev zavračajo, saj naj ne bi bile naravne nesreče vse bolj
pogoste. Vse to naj bi bilo le naše doživljanje, ker smo vse bolj opremljeni z raznimi
materialnimi dobrinami, ki jih v preteklosti ni bilo. Posledično je zato ob naravnih nesrečah
vse višja materialna škoda (Orožen Adamič, 2005; Natek, 2011). V zadnjih 30 letih so bila bolj
sušna leta 1983, 1985, 1992, 1993, 1994, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2011 in 2012
(Čergan, 2008b; Gregorčič, Sušnik, 2008; Natek, 2011; Grah, 2012).
Še pred nekaj časa so menili, da je vpliv podnebnih sprememb za naše razmere nekaj
oddaljenega. Podnebne posledice so povezovali le s taljenjem ledenikov na polarnih
območjih, a danes lahko z več dejavniki dokažemo ravno nasprotno. Suša je zelo povezana
tudi z globalnimi podnebnimi spremembami. Na nekaterih območjih po svetu, tudi v
Sloveniji, se zmanjšuje količina padavin, oziroma so te vse bolj neenakomerno razporejene
preko leta. Hkrati se zvišuje povprečna letna temperatura zraka, še posebej višje so poletne
temperature. Sezonska razporeditev padavin se je popolnoma spremenila. V zimskih
mesecih pogosto ni snežne odeje, ne samo po nižinah, ampak tudi višje, v gorah. Snežna
odeja je s stališča kmetijstva izredno pomembna, saj predstavlja skladiščenje dodatne vode
za rastline v spomladanskih mesecih. Po drugi strani je jeseni vse več izdatnejših padavin, ki
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pogosto vodijo v poplave. V preostalih letnih časih vode vse bolj primanjkuje (Rogelj Petrič,
2012). Zmanjšuje se tudi pomen dejstva, da je Slovenija dobro vodno oskrbna. Zaloge vode
so sicer velike, a so te v večini primerov neuporabne v času, ko jih je dovolj.
Ker so globalne podnebne spremembe v večini posledica delovanja človeka, ne moremo
trditi, da so suše le posledica delovanja narave, ampak na njihov razvoj in pogostost vpliva
tudi človek.
3.2.

Suša v letu 2012

3.2.1. Razsežnost suše v letu 2012 in njene posledice
V letu 2012 je bila suša zelo dolgotrajna. V nekaterih delih Slovenije je suša trajala že od
oktobra 2011 in se je nadaljevala tudi pozimi in spomladi v letu 2012. Kljub temu da je bilo
pomanjkanje padavin v zimskih mesecih, je to vplivalo na vodno bilanco ter na rast rastlin
tudi v začetku vegetacijske dobe v spomladnih mesecih (Jesenko, 2012).
Suša leta 2012 je najbolj prizadela predvsem kmetijske pridelke na prsteh z lažjo teksturo na
peščeno prodnatih rečnih, periglacialnih nanosih in na prisojnih območjih. Največ škode je
bilo zabeležene v živinoreji, kjer je bil izrazito zmanjšan pridelek krmnih rastlih (silažna
koruza, travinje, razni krmni dosevki). Rast in vznik strniščnih dosevkov sta bila slaba in
ovirana, zato je bil tudi pridelek teh močno prizadet. Še hujše posledice so bile pri travinju,
kjer ponekod po Sloveniji ni bilo mogoče pokositi druge in tretje košnje. Ob tem so nastale
tudi dolgoročne posledice, saj so bile uničene nekatere vrste trav in detelj. Kmetovalci bodo
tako morali kmetovalci obnoviti celotne površine travnikov in pašnikov (Jesenko, 2012).
Najbolj poškodovana je bila koruza, saj je ob visokih temperaturah pričela zgodaj dozorevati,
rast pa se ji je upočasnila ali celo zastala. Nekatere rastline niso razvile storžev, slabša je bila
tudi sama oplodnja. Kmetovalci so pridelke koruze predčasno pobirali z njiv, čeprav zrnje še
ni doseglo končne polne zrelosti, ampak le voščene. To pomeni, da je bil takšen pridelek
slabše kvaliteten in količinsko manjši (Čergan, 2008a; Jesenko, 2012; Žust, 2012). V Pomurju
je bilo poškodovane med 50 in 90 % koruze, velika škoda je nastala tudi pri oljnih bučah,
krompirju in vrtninah (Pojbič, 2012).
Podobno je bilo tudi v drugih kmetijskih panogah. Pri pridelavi zelenjave so bili pridelki
manjši, nižji in neprimerni za trženje, a kjer so bile površine namakane, večine teh težav niso
imeli. V sadjarstvu so bili plodovi drobni, ožgani ter mnogo vej ali celo cela drevesa so se
posušila. V vinogradništvu je grozdje dozorelo mnoge prej, preden je doseglo zadostno maso
jagod. Posledice suše so čutili tudi hmeljarji, saj so bili storži manjši, posledično pa tudi
celoten pridelek (Jesenko, 2012).
Kmetijska suša lahko tudi zelo ogroža gospodarske regije, saj se ob zelo ekstremnih sušah,
(tudi leta 2003 in 2012) lahko izgubi večina pridelka. To vpliva tudi na druge gospodarske
panoge, npr. zvišajo se cene živil na trgu. Država rešuje težave s subvencijami in denarnimi
nadomestili za nastalo škodo, ki jo le delno omilijo, ne rešujejo pa celovito (Kikec, 2005).
Potreben bi bil celovit pregled vseh dejavnikov in morebitnih rešitev, ki bi bile izvedljive,
ozirajoč se na značilnosti območja. Nekateri vidijo kot edino rešitev v gradnji namakalnih
sistemov, čeprav tudi to ni edina rešitev na območjih, ki so prizadeta zaradi suše.
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SLIKA 5: Polje koruze ob začetku dolgotrajne suše v letu 2012.

Avtorica: Alenka Jelen, 2012.

4. SPREMLJANJE SUŠNIH RAZMER V SLOVENIJI
Spremljanja suše je zelo raznoliko, zato bomo predstavili le najpogosteje uporabljene
postopke. Pri spremljanju posledic suš na rastlinstvo se uporabljajo klimatski modeli in
napovedi, meritve različnih meteoroloških in agrometeoroloških dejavnikov, ponekod se
uporabljajo tudi testna polja poljščin ali s pomočjo opazovanja drevesnih letnic
(dendroklimatologija) (Vicente-Serrano, 2007).
4.1. Daljinsko zaznavanje
Spremljanje suš s pomočjo daljinskega zaznavanja, najpogosteje s pomočjo satelitskih slik, se
v Sloveniji uveljavlja šele zadnjih nekaj let. S tem se v Sloveniji ukvarja Center odličnosti
Vesolje-SI skupaj z drugimi inštitucijami, kot so Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Univerza na Primorskem in Agencija Republike Slovenije za okolje. V letu 2013 so začeli z
izvajanjem projekta Automatic Recognition of Vegetation Parameters from Satellite Data and
Ground Measurements for Drought Monitoring, ki je namenjen samodejnemu spremljanju
sušnih razmer na rastlinstvu s pomočjo satelitskih posnetkov in z meritvami, ki jih izvaja
Agencija RS za okolje. Projekt podpira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Republike Slovenije, saj je projekt del programa PECS v okviru Evropske vesoljske agencije
(ESA) (Kokalj, Oštir, Pehani, Veljanovski, 2012).
Daljinsko zaznavanje v povezavi s spremljanjem suš ni povsem nekaj novega, saj so z njim že
spremljali suše v različnih delih ZDA, v Sredozemlju in tudi drugod. Študije so dokazale, da se
učinki suše na rastlinstvo statistično pomembno razlikujejo med območji in tipi rabe tal
(Vicente-Serrano, 2007). Tudi v meteorologiji v Sloveniji se ugotavlja, da bo v prihodnje
daljinsko zaznavanje poleg numeričnih vremenskih modelov eden izmed načinov spremljanja
in analiziranja posledic suš (Gregorčič, Sušnik, 2008). Pri daljinskem zaznavanju se
najpogosteje uporabljajo satelitski posnetki, v vidnem in infrardečem spektru. Takšne
posnetke imenujemo večspektralni posnetki, ki omogočajo uporabo različnih spektralnih
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indeksov. Najpogosteje so to vegetacijski indeksi, indeksi vlažnosti tal, indeksi stresa
vegetacije, mineralni indeksi ter drugi. Ti nam omogočajo določanje stanja (zdravost ali stres)
rastja, med drugim tudi poljščin, in prsti. Poleg tega lahko spremljamo tudi spremembe na
vodnih površinah in predvidevamo požarno ogroženost glede na stanje rastja. Rezultati
uporabe daljinskega zaznavanja so podprti z večletnim stalnim opazovanjem stanja ter z
dobrim poznavanjem delovanja in součinkovanja številnih dejavnikov (Kokalj, Oštir, Pehani,
Veljanovski, 2012).
Uporaba daljinskega zaznavanja pri spremljanju suš predstavlja veliko prednost pri
spremljanju posledic suše na rastlinstvu, saj nam omogoča veččasovna merjenja in
opazovanja, ki jih drugi sistemi ne omogočajo. S pomočjo daljinskega zaznavanja satelitskih
posnetkov lahko natančneje podamo oceno posledic suš, tako prostorsko kot ekonomsko.
Lažje tudi določimo časovno obdobje, ko se začne sušno obdobje in tudi njegov konec
(Vicente-Serrano, 2007).
Pri uporabi daljinskega zaznavanja pri spremljanju sušnih razmer se uporabljajo različni
vegetacijski indeksi. Večina jih deluje po principu računanja razmerij med odbito in
absorbirano svetlobo. Zdravo rastlinstvo močno odbija svetlobo v bližnjem infrardečem delu
elektromagnetnega spektra, medtem ko v istem delu spektra močno absorbira rdečo
svetlobo. Tako ga lahko enostavno ločimo od rastlinstva, poškodovanega zaradi suše, ki ima
v bližnjem infrardečem delu spektra manjši odboj kot zdravo (Oštir, 2006). Druge površine,
kot so vode, gola prst in pozidano, imajo skoraj enako odbojnost v obeh spektralnih
območjih (Kokalj, Oštir, Pehani, Veljanovski, 2012). Vse naštete površine je potrebno v
analizah izločiti, saj zaradi podobnosti s poškodovanim rastlinstvom, vplivajo na kakovost
rezultata.
Razmerje bližnjega infrardečega in rdečega dela elektromagnetnega spektra se imenuje
vegetacijski indeks in ga zapišemo kot:
ܸ ܫൌ

୍ୖ
ୖ

(Oštir, 2006).

Normiran diferencialni vegetacijski indeks ali kratko NDVI (ang. Normalized Difference
Vegetation Index) je eden najbolj razširjenih vegetacijskih indeksov v daljinskem zaznavanju.
Uporablja se za opazovanje stanja rastlinstva na večjih območjih. Pri tem se uporabljajo
podatki senzorja AVHRR (ang. Advanced Very High Resolution Radiometer), ki se nahaja na
satelitih skupine NOAA. NDVI predstavlja razmerje med razliko med infrardečim in rdečim
kanalom ter med njuno vsoto ali zapisano v enačbi:
୍ୖିୖ

ܰ ܫܸܦൌ ୍ୖାୖ (Oštir, 2006).

Osnovna interpretacija indeksa je povezana z barvami, saj intenzivne zelene barve pomenijo
zdravo rastje, manj intenzivne zeleno do rjave in sive pa nezdravo rastje, pozidane površine
brez rastja ali vode (Kokalj, Oštir, Pehani, Veljanovski, 2012). Pri interpretaciji je zato
pomembno, da če proučujemo samo rastje, je potrebno iz analize izključiti vse pozidane
površine in vode, saj bi bil tako rezultat napačen. Pri bolj podrobni analizi rastlinstva
uporabimo vrednosti indeksa NDVI, ki se nahajajo med -1 in +1. Višja kot je vrednost NDVI,
bolj je rastje intenzivnejše in s tem tudi bolj zdravo ter manj poškodovano zaradi suše (Oštir,
2006). NDVI lahko razumemo tudi kot odziv rastlinstva na podnebno spremenljivost in
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omogoča spremljanje dinamike ekosistema. Več študij je tudi dokazalo, da je NDVI uporaben
za proučevanje časovnih in prostorskih razlik v primeru sušnih obdobij ter njihovih učinkov
(Vicente-Serrano, 2007).
Obstajajo še drugi različni vegetacijski indeksi, s katerimi želimo predvsem odstraniti moteče
dejavnike pri analizi, kot so prst, vode, pozidano itd. Lahko vključujejo kombinacijo večjega
števila kanalov. Primer takšnega indeksa je indeks zelene vegetacije (GVI – ang. Green
Vegetation Index) (Oštir, 2006).
4.2. Vodna bilanca in IRRFIB model
V Sloveniji sušne razmere na lokalnem nivoju spremlja Oddelek za agrometeorologijo na
Uradu za meteorologijo Agencije RS za okolje. V osnovi se analize izvajajo na podlagi meritev
vsebnosti vode v prsti. Glavni element določanja stanja kmetijskih rastlin je tako vodna
bilanca rastlin, ki se določa z razliko med izmerjeno višino padavin ter referenčno
potencialno evapotranspiracijo. Pri izračunu referenčne potencialne evapotranspiracije se
uporabljajo le meteorološki vhodni podatki (temperatura zraka, relativna zračna vlaga,
hitrost vetra in sončno sevanja), medtem ko se pri novejših izračunih ocen vodne bilance z
modeli IRRFIB upošteva tudi ostale parametre. Poleg meteoroloških tudi podatke o razvoju
rastline (nastop fenofaze, značilnosti rastline, globina korenin, itd.) in podatke o tipu in
značilnostih prsti (Gregorčič, Sušnik, Žust, 2012).
Pri meritvah se za potrebe IRRFIB modelov uporabljajo TRIME – EZ merilniki, ki merijo
dielektrično konstanto snovi. To pomeni, da se preko sonde z valovanjem pridobiva podatke
o vsebnosti vode v tleh oziroma o vlažnosti prsti. Meritve potekajo na različnih globinah (10,
20 in 30 cm). Trenutno je v Sloveniji takšnih merilnih mest le 6. Dve od teh (Bilje, Murska
Sobota) delujeta že dlje časa, ostali se še preizkušajo. Agencija RS za okolje že načrtuje, da bo
merilno mrežo povečala (Gregorčič, Sušnik, Žust, 2012).
Po obdelavi vseh potrebnih podatkov za uporabo modela IRRFIB je končni rezultat grafični
prikaz, ki zelo pregledno podaja informacije o stanju rastlin in prsti. V prikazu so poleg
vlažnosti prsti na različnih globinah in višine padavin, vključena tudi poljska kapaciteta in
točka venenja (Gregorčič, Sušnik, Žust, 2012). Poljska kapaciteta je delež vode v prsti, ko iz
nje odteče gravitacijska voda, ki je pred tem vse pore v prsti nasičila z vodo. Odvisna je od
strukture prsti. Od nje je odvisno, kako hitro bo gravitacijska voda odtekla. Točka venenja je
točka, ko se vlažnost prsti zmanjša do tolikšne mere, da rastlina začne veneti in lahko po
določenem obdobju tudi propade. Namreč površinska napetost prsti se močno poveča in v
prsti sicer ostane še nekaj vode, a jo rastlina ni zmožna črpati in ji je zato nedostopna. Točka
venenja je odvisna od teksture prsti (Lovrenčak, 1994).
Podatke simulacij porabe vode rastlin z IRRFIB modelom je v sklopu projekta Alp Water
Scarce uporabljala Kmetijska svetovalna služba Maribor, ki je kmetovalcem in pridelovalcem
rastlin napovedovala ustrezne ukrepe ob pomanjkanju vode v prsti. Projekt se je zaključil v
letu 2010. Ker so uporabniki spletne strani KGZ - Maribor takšno objavljanje sprejeli, se
napovedi namakanja še vedno objavljajo. Podobna spletna stran, ki uporabnikom omogoča
prikaz za določeno izbrano vrsto rastline, prsti in območje, je portal SAgMIS
(Agrometeorološki informacijski sistem) (Gregorčič, Sušnik, Žust, 2012). Portal je bil v osnovi
namenjen le interni uporabi Oddelka za agrometeorologijo, zato so baze podatkov, modelske
simulacije in napovedi zastarele in za uporabnike spletne strani neuporabne.
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ARSO objavlja v času vegetacijskega obdobje, t.j. od aprila do septembra, vsakih 10 dni,
bilten vodnobilančnega stanja kmetijskih tal, ki je dostopen na njihovi spletni strani. Bilten je
poročilo vremenskih razmer, stanja vode v prsti in rastlin v preteklem desetdnevnem
obdobju. Podaja tudi napovedi za naslednje obdobje (Gregorčič, Sušnik, Žust, 2012). Poleg
desetdnevnih poročil so na voljo tudi mesečni bilteni (v publikaciji Naše okolje) s podatki in
stanjem preteklih mesecev ter celoletno poročilo (izdajajo v decembrski izdaji Naše okolje).

5. KORUZA
5.1. Rastne značilnosti koruze
Koruza (Zea mays L.) je rastlina kritosemenka in enokaličnica. Enokaličnice so rastline z enim
kličnim listom kalčka, ki so pogosto zelišča in trave. Imajo sedeče liste z vzporednimi žilami.
Cvetno odevalo je enojno, cvetovi pa trištevni. Glavna korenina, ki se razvije iz koreničice,
hitro zastane v rasti, medtem ko stranske korenine, ki se razvijejo s stebla, so enakovredne in
gradijo šopast koreninski sistem (Podobnik, 1998). Koreninski sistem je plitev, saj seže do
maksimalne globine 30 cm. Korenine so slabo razvejane, zato je njihovo območje absobcije
primerljivo krogu premera 45 cm. Pri razvoju in velikosti koreninskega sistema pomembno
vplivajo globina prsti, vrsta prsti, način obdelave, zračno-vodni režim v tleh ter genetske
značilnosti posameznih vrst koruze (Čergan, 2008a).
Poznamo tudi več sort koruze. Najpogostejše so konjski zob ali bolj poznana kot zobanka
(Zea mays indentata), trdinka (Zea mays indurata), pokovka (Zea mays everta), sladka koruza
(Zea mays saharata), mehka koruza (Zea mays amilacea), voščena koruza (Zea mays amylo
saharata) in plevnata koruza (Zea mays tunicata). Za pridelovanje krme živalim sta najbolj
pomembni sorti zobanka in trdinka (Korošec, 1989). Poleg teh sort so agronomi s križanjem
vzgojili več različnih hibridov, ki so različno zgodnji in prilagojeni rastnimi razmerami.
Hibridne sorte so omogočile večji hektarski donos in pridelovanje tudi na območjih, ki za
koruzo niso primerna. To so predvsem območja, kjer je vegetacijska doba krajša. Negativna
lastnost hibridov je, da njihovo pridelano seme ni primerno za setev v naslednjem
vegetacijskem obdobju, saj je takrat pridelek mnogo manjši. Korošec (1989) ocenjuje, da je
takrat pridelek manjši tudi do 20 %, hkrati tudi manj kakovosten.
Glede na prilagodljivost na svetlobo in sončevo sevanje se koruza uvršča med C4 rastline. C4
rastline vgrajujejo CO2 tudi pri zelo močni svetlobi, manjši koncentraciji CO2 in višji
temperaturi, a kljub temu proizvedejo več suhe snovi. Vgrajevanje CO2 poteka po HatchStack-Kortshak sistemu. »Fosfoenolpiruvat karboksilaza iz mezofila kloroplastov po HatchStack-Kortshak sistemu doda CO2 fosfoenolpiruvatu, tako da nastane oksalacetat, spojina s
štirimi atomi ogljika.« V kloroplastih se CO2 sprosti in ponovno vgradi (Čergan, 2008a). Pri C4
rastlinah je pomembna njihova razporeditev kloroplastov v listih. Kloroplasti se nahajajo v
celicah žilnega ovoja okrog žil (Podobnik, 1998). Takšen sistem koruzi omogoča, da se na
svetlobo, toploto in vodo odziva drugače, saj za isto količino proizvedene organske snovi
porabi pol manj vode kot C3 rastline. Fotosinteza je pri C4 rastlinah bolj učinkovita, saj so
prilagojene na vroče in sušno okolje z močno svetlobo ter tudi rastejo hitreje kot C3 rastline.
Ob vseh potrebnih pogojih za rast dajejo ogromne količine organskih snovi, kar predstavlja
večino primarne svetovne produkcije škroba v prehrani živine (Čergan, 2008a). Poleg koruze
v to skupino rastlin spadajo še npr. sladkorni trs, sirek, soja in mnoge vrste tropskih trav.
Naravna rastišča C4 rastlin so puščavska tropska, subtropska savanska in zmerno topla
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območja. Redkeje so njihova naravna rastišča na gozdnatih severnih predelih, zato jih je v
Evropi zelo malo (Lovrenčak, 2003). Koruza kot C4 rastlina je sicer prilagojena toplejšim in
sušnejšim razmeram, vendar ji dlje trajajoče neugodno stanje ob pomanjkanju padavin zelo
škodi (Korošec, 1989).
V kmetijstvu koruzo uvrščajo med krmna žita, ki so namenjena prehrani živali. Manjši delež
(manj kot 20 %) pridelka koruze je namenjen tudi prehrani ljudi. V živinoreji se je koruza
uveljavila, saj je koruzna krma bogat vir škroba, ki ga drugi viri krme, kot je seno ali zelena
krma, ne vsebujejo, so pa ti izdaten vir beljakovin. Koruza namenjena za zrnje ima 81 %
škroba in 7 % beljakovin, medtem ko ima silažna koruza 15 % škroba ter 1,1 % beljakovin
(Korošec, 1989). Poleg tega je pridelovanje koruze v konvencionalnem intenzivnem
kmetijstvu zelo enostavno, poceni in z velikim hektarskim donosom, a le ob ustreznih
rastnim razmerah in uporabi fitofarmacevtskim sredstev.
Koruza najbolje uspeva na prsteh s srednje težko teksturo, na strukturnih in zračnih prsteh, ki
imajo ugoden delež humusa, to je od 2 do 4 % humusa na celotno količino prsti. Zelo zračne
prsti, npr. prsti s peščeno teksturo, so v primeru pomanjkanja vode zelo neugodne za njeno
pridelovanje. Manj primerne prsti so tudi slabo prepustne, zračne z glinasto ali ilovnato
teksturo. Poleg neugodnih vodnih razmer teh prsti, se te prsti spomladi zelo počasi ogrevajo,
kar preprečuje kalčku dober in hiter vznik (Čergan, 2008a). Prsti z ilovnato teksturo so
neugodne tudi s stališča, da ob večjih padavinah, npr. spomladi, saj lahko sprejmejo trikrat
večjo kapaciteto vode kot druge vrste prsti. Pri tem pa močno ovirajo razvoj koruze v
zgodnjih fazah, a lahko to vodo ohranijo vse do poletnih mesecev ali v primeru pomanjkanja
vode. Najboljše prsti so združbe rjavih, tudi prsti z ilovnato teksturo na apnencih in
dolomitih, ter na laporjih in peščenjakih (Korošec, 1989; Čergan, 2008a).
Za pridelovanje koruze je potrebna povprečna mesečna temperatura v vegetacijski dobi od
maja do konca septembra vsaj 13,5 °C. Setev poteka v globino med 3 in 6 cm, ko se
temperatura tal na 5 cm zviša na 8 °C oziroma pri semenu z nižjo biološko vrednostjo med 10
in 12 °C. Na kmetijskih območjih v Sloveniji se setev koruze običajno prične v začetku zadnje
dekade aprila, čeprav je to zelo odvisno od različnih dejavnikov, od vrste hibrida in tudi
vremenskih razmer ter drugo. V poletnih mesecih je optimalna temperatura za rast in razvoj
okoli 19 °C, razen če ni pomanjkanja vode je lahko temperatura tudi višja, med 25 in 30 °C.
Jeseni, ko se temperatura zraka zniža pod 8 °C, takrat rastlina preneha z rastjo (Čergan,
2008a).
Koruza ima v osnovi 9 razvojnih faz (fenofaz): kalitev, razvoj listov, rast stebla in kolenčenje,
metličenje, cvetenje, razvoj plodu in dozorevanje. Ločimo 4 stopnje zrelosti: zelena, mlečna,
voščena in polna. Pri voščeni zrelosti je koruza primerna za silažo, pri polni pa za zrnje
(Korošec, 1989).
Koruza potrebuje za pridelek 10 ton žita/ ha vsaj 7000 ton vode (700 l/m2), pri čemer se ne
upošteva evapotranspiracija in odtočna voda. Poraba vode narašča z višjo temperaturo in
nizko zračno vlažnostjo. V razvojnih fazah koruza potrebuje različne količine vode. Največje
potrebe so v času, ko je njena rast hitrejša, predvsem v času cvetenja in oploditve. Potrebe
po vodi kasneje postopoma upadajo, vse do fiziološke zrelosti. Cvetenje (metličenje in
svilanje) in oplodnja sta pri koruzi najbolj občutljivi fazi, saj lahko trajata več kot 20 dni.
Oplodnja v Sloveniji poteka med 10. julijem in 10. avgustom. Pogosto se obe fazi ujemata z
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obdobjem, ko je največje pomanjkanje padavin in s tem vode v prsti ter najvišje
temperature, ki vplivajo na večjo evapotranspiracijo. Ob pomanjkanju vode, rastlina doživi
različne poškodbe, npr. zmanjša se njena višina, slabše se razvijejo storži, manjše je število
zrn v storžu, v času cvetenja pride do slabše oplodnje ali pa do tega sploh ne pride, listi se
sušijo, slabša je odpornost proti nekaterim škodljivcem in boleznim (Čergan, 2008a).
Koruza, poškodovana zaradi suše, ima sicer dobro energijsko vrednost, boljša je tudi
prebavljivost koruznice (oz. stebla) pri živalih kot pri koruzi, ki ni bila poškodovana. Namreč
zaradi pomanjkanja vode v prsti, se namesto v zrnju, kopiči škrob kar v steblih. Zato se
ugotavlja, da je pridelek, ki je bil poškodovan ob suši, še bolj hranilen kot običajno, čeprav je
pridelka količinsko mnogo manj (Prepadnik, 2012).
5.1.1. Pomen in razširjenost koruze
Gojenje koruze v Evropi se je pričelo po Kolumbovem odkritju Amerike, ko so jo najprej gojili
v Španiji, Italiji in na Portugalskem, sprva le kot okrasno rastlino. Na ozemlje današnje
Slovenije je prišla kasneje, po tem ko so jo Portugalci leta 1516 prenesli tudi na Kitajsko. Od
tam se je njeno pridelovanje razširilo tudi v Turčijo. Od tam pa tudi na slovensko ozemlje, o
čemer pričajo tudi lokalna poimenovanja koruze, npr. na Štajerskem kot 'turšca' (Petauer,
1993).
V kulturi Latinske Amerike, predvsem staroselskih ljudstev kot so Maji, ima koruza
pomembno vlogo, saj jo častijo kot sveto rastlino. Mnogo njihovih legend o nastanku sveta
navajajo, da so ljudje nastali iz koruze. Poleg tega tudi sami sebe poimenujejo hombres de
maíz oziroma ljudstvo koruze. Mnogo teh ljudstev je takšno vlogo koruze ohranila do danes,
saj jim koruza predstavlja osnovno živilo. Po drugi strani je v drugih delih sveta vloga koruze
predvsem ekonomska, kajti pridelovanje te poljščine predstavlja največjo proizvodnjo
organske snovi na enoto površine (Petauer, 1993).
Koruza je v Sloveniji najbolj razširjena poljščina, saj se jo prideluje na 36,4 odstotkov od vseh
njivskih površin (Čergan, 2008a; Popis kmetijstva 2010, 2013). To je tudi največji delež v
setveni sestavi med evropskimi državami (Čergan, 2008a). Po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije je v obdobju od leta 2000 do 2010 sicer ta delež upadel za okoli 8 %, a je
še vedno zelo velik (Popis kmetijstva 2010, 2013). Na zmanjševanje obsega pridelave naj bi
vplivali dejavniki kot so pojav koruznega hrošča, povečanje obsega varovanih območij, slabša
pridelovalni pogoji, kot so prsti peščene teksture in tudi večja pogostost sušnih obdobij
(Čergan, 2008a).
Večina posevkov koruze je namenjenih pridelavi suhega zrnja, siliranega vlažnega zrnja ter
siliranih mletih storžev, medtem ko je le 1/3 namenjena silaži (Čergan, 2008a). Površine
posevkov koruze po statističnih regijah prikazujejo določeno specializiranost območij v
Sloveniji. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije se koruza za zrnje prideluje
predvsem na severovzhodnem delu države, nekoliko manj jo je v osrednjem in
jugovzhodnem delu Slovenije. Nekoliko drugačna razporeditev je pri silažni koruzi, ki se jo
prideluje največ v osrednjem delu države in na Dravsko-Ptujskem polju. Največji delež
pridelovalno območje silažne koruze poteka v pasu od SV preko Podravja, Savinjske doline,
Ljubljanske kotline in do Gorenjske statistične regije. Območje pridelovanja silažne koruze je
skladno z območji, kjer so kmetijstva specializirana v živinorejo. Pri tem prevladuje pridelava
goveda, saj silažne koruze pomeni pomembno krmo živini.
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V Sloveniji se večina pridelane koruze porabi za prehrano živali, ostalo se proda na trgu. Kljub
temu obseg pridelave ne zadostuje za domače potrebe, zato jo je potrebo uvažati, predvsem
iz Madžarske. Količine koruze, ki jo uvozimo, so približno enake količini doma pridelane
koruze. Količina uvožene koruze je zelo povezana z rastnimi razmerami v posameznih letih,
predvsem temperaturnimi in padavinskimi razmerami v vegetacijski dobi (Čergan, 2008a). V
spodnjem grafikonu se opazi, da je bilo v zadnjem desetletju nekaj sušnih let, kjer je bila
pridelava koruze nižja tudi do 1/3 povprečnega letnega pridelka. V letih 1992 in 1993 je prav
tako v poletnih mesecih na pridelek vplivala suša, čeprav so bile posledice suše leta 2003
veliko bolj obsežne (Grah, 2012).
SLIKA 6: Površine silažne koruze in koruze za zrnje v ha v primerjavi z razširjenostjo govedoreje po
statističnih regijah.

Zasnova in kartografija: Alenka Jelen, 2013.
Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2013; Prostorska raven: Statistične …, 2013.
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GRAFIKON 7: Letni pridelek koruznega zrnja v tonah med leti 1992 in 2012.

Vir podatkov: Production: Crops, 2013; Krznar, 2013.

5.2.

Pregled obstoječih ukrepov za pridelovanje koruze v sušnih razmerah

5.2.1. Zgodnejša setev in zgodnejši hibridi
Od 50. let 20 st. so v uporabi vse bolj prisotni različni hibridi, ki so bili vzgojeni z namenom
izboljšati donos pri danih pogojih. Večinoma se uporabljajo zgodnejši hibridi pred poznejšimi,
čeprav jih nekateri strokovnjaki kritično zavračajo. Namreč z nižjo rastjo in manjšimi listi ter
posledično tudi manjšo površino listne ploskve sprejemajo manj energije sončevega
obsevanja (Čergan, 2008a). Nekateri kmetovalci težavo rešujejo z gostejšim posevkom,
čeprav imajo pri tem več stroškov. V takšnem primeru je za enak pridelek kot v idealnih
(nesušnih) letinah potrebno posejati dodatnih 5000-7500 rastlin/ha. Po drugi strani pa večje
gostote posevka v sušnih razmerah še povečujejo evapotranspiracijo, kar povzroča tudi večjo
intenzivnost stresa (ibid.).
Zgodnja setev koruze je eden izmed bolj tradicionalnih ukrepov. Setev koruze je mogoča, ko
temperatura tal v setvenem sloju prsti dosega vsaj 8 °C. S tem omogočimo koruzi, da
najobčutljivejše faze razvoja, kot je cvetenje in oplodnja, preide preden se začne daljše
obdobje pomanjkanja vode v prsti in visokih temperatur. V povprečju zgodnje sorte cvetijo v
1. polovici julija in tudi prej dozorijo, kar omogoča tudi zgodnejše spravilo z manj izgubami
(Čergan, 2008a).
5.2.2. Gričevnate kulture
Nekateri agronomi ugotavljajo, da je napačno prepričanje, da vse sejemo v isto globino.
Različna globina posevkov bi pomenila različni vznik, npr. pri bučah je to zelo pomembno, saj
jim to mogoča preživetje neugodnih vremenskih razmer. Ukrep gričevnatih kultur se izvaja s
pomočjo grebenov, podobno, kot jih poznamo pri krompirju (Rengeo, 2012). V agronomiji se
poleg izraza gričevnate kulture uporabljajo tudi nekateri drugi, npr. saditev v grebene, grede
(Klemen Cokan, 2013). Ko se naredi greben, se poveča vegetacijska površina, večja je tudi
osončenost. Grebeni so ugodni tudi za pridelovanje drugih vrst rastlin. Ukrep se sicer vse bolj
uveljavlja pri ekoloških kmetovalcih (Rengeo, 2012). V tujini je takšen način obdelave prsti
splošno uveljavljen, čeprav le pri nekaterih poljščinah, ne pa pri koruzi. S tem se je ukvarjal
tudi Viktor Schaubergen v 40. in 50. letih 20. st., ko je poskušal z različnimi načini pridelave v
grebene in vijuge (Klemen Cokan, 2013).
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5.2.3. Zastirka
Zastiranje ali zastirka je način, pri katerem posevke obložimo s senom, slamo ali s čim
drugim. Predvsem se uporabljajo rastline, ki so bile obdelane in tako nimajo korenine ali
semen. Sicer bi se hitro ukoreninile in ne bi služile svojemu namenu. Zastiranje preprečuje,
da se na njivah ne razširi plevel in tako preraste glavni posevek. Na njivah, kjer smo izvedli
takšen ukrep, kasneje ni potrebno okopavati ali osipati, niti kakorkoli drugače posredovati s
herbicidi pred plevelom. Poleg zaščitne funkcije, zastirka omogoča zaščito organizmom pred
vplivi sončevega sevanja in pred močnimi padavinami (Krišković, 1993).
Z zastiranjem je povezana posebna vrsta površinskega sajenja. Posebej je to razširjeno pri
gojenju krompirja. Sajenje poteka tako, da se gomolji položijo na prst in jih ne prekrije z njo,
ampak le z debelo plastjo sena ali slame. Takšen način pridelovanja je učinkovit tudi v času
suše, saj pomaga pri ohranjanju vlage v prsti. Poleg tega so rastline, ki so bile posajene na
takšen način, dlje časa ohranile bujno zelenje, tudi pozno jeseni (Krišković, 1993). Pri drugih
kulturah se takšen način pridelovanja ni uveljavil. Površinskega sejanja se pogosto lotevalo
predvsem ekološki kmetovalci.
5.2.4. Varstvo pred plevelom in škodljivci
Eden izmed tehničnih ukrepov pred kmetijsko sušo je tudi učinkovito varstvo pred pleveli,
kajti ta tekmuje s koruzo za razpoložljive količine vode in mineralnih snovi v tleh. Tako naj bi
s tem zmanjšali raven stresa koruze ob pomanjkanju vode v prsti (Čergan, 2008a; Simončič,
2008). Varstvo pred pleveli in škodljivci se izvaja z uporabo različnih fitofarmacevtski
sredstev. Opaža se, da so bili drugi ukrepi v primeru kmetijske suše manj uveljavljeni in
zapostavljeni zaradi miselnosti, da so fitofarmacevtska sredstva učinkovitejša, hkrati pa tudi
cenovno ugodnejša (Simončič, 2008). Po nekaterih podatkih je v primeru določenih
fitofarmacevtskih sredstev (npr. pesticid glifosat) njihova učinkovitost manjša od 1 %, poleg
tega pa ima še dolgoročne posledice v ekosistemu prsti (Klemen Cokan, 2013). Uporaba teh
sredstev naj bi tudi zmanjševala število mikroorganizmov v prsteh, kar naj bi vplivalo za
zmanjševanje količine humusa, ki zadržuje vodo od 40 do 60 % dlje (Smo za sušo v …, 2012).
Zatiranje plevela na takšen način pri posevku koruze ne poveča hektarskega donosa, saj je
izguba v povprečju še vedno med 10 in 15 %, pri čemer upoštevamo samo izgubo zaradi
škodljivcev in plevela (Simončič, 2008). Kljub temu se v današnji kmetijski praksi svetuje, da
se varno uporablja fitofarmacevtske pripravke, medtem ko so kmetovalci o drugih
alternativah premalo ozaveščeni in jim tudi ne zaupajo (Klemen Cokan, 2013). Po drugi strani
nekateri agronomi bolj kot varstvo pred plevelom zagovarjajo ozelenitev, saj služi kot zeleno
gnojilo, ampak le v primeru, da med glavno poljščino posadimo druge strniščne dosevke. Ti
dosevki dodatno ščitijo glavni posevek pred sušo in plevelom (Rengeo, 2008). Pri strniščnih
dosevkih je težava, da če jih posadimo prepozno, jim zmanjšana količina vlage v prsti ne
dopušča, da bi normalno vzklili (Pojbič, 2012).
5.2.5. Dodajanje mineralnih sredstev in gnojenje
V praksi je med kmetovalci trenutno najbolj uporabljen ukrep ustrezno dognojevanje in
uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Priporoča se tudi zgodnejše dognojevanje z dušikom v
primeru neugodnih vremenskih razmer, predvsem s hitro delujočimi dušikovimi gnojili, npr.
KAN (Tehnološka priporočila za zmanjšanje …, 2008). Gnojenje s hlevskim gnojem pred
setvijo pogosto ne učinkuje, saj je njegovo razpadanje in delovanje dolgotrajnejše kot pri
ostalih gnojilih (Krišković, 1993). Ukrep se izvaja zaradi tega, da se s tem pospeši rast posevka
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koruze, da čim prej preraste plevel. Po drugi strani ugotavljajo, da uporabljeni herbicidi pred
pleveli v sušnem obdobju niso ustrezno delovali, rast koruze pa je zelo zaostajala
(Tehnološka priporočila za zmanjšanje …, 2008). Kmetijski svetovalci sicer poudarjajo pomen
uravnoteženega gnojenja, ki rastlini in prsti zagotavlja zadostno preskrbljenost s kalcijem in
kalijem ter količino humusa (Barbarič, Flisar Novak, Kapun, Vičar, 2012). Dejstvo, da rastline
ob suši niso sposobne črpati dodanih mineralnih snovi v prsti, dokazuje, da ukrep ni najbolj
učinkovit (Kikec, 2005). Celo nasprotno, v primeru gnojenja z živinskim gnojem v sušnih
razmerah lahko kmetovalci naredijo še več škode, kot če ne bi ukrepali. Zelo pogosta
posledica so ožigi, ki so značilni za vse vrste rastlin in jih ne smemo zamenjati z ožigi, nastali
zaradi vročine, bolezni in škodljivcev. Gnojenje je ob suši možno šele, ko območje prejme
zadosti veliko količino padavin (Barbarič, Flisar Novak, Kapun, Vičar, 2012). Poleg tega sušne
razmere koruzi povzročajo kopičenje nitratov. Če je bila koruza v času suše ali tik pred
nastopom sušnega obdobja obilno gnojena z dušikovimi gnojili, se vrednosti nitratov v
rastlini močno povečajo in so lahko v sveži krmi živali celo močno toksične. Sicer se vsebnosti
nitratov med postopkom siliranja in priprave silaže močno zmanjšajo ter so nižje kot pri sveži
krmi. Kljub temu, da so deleži nitratov v silaži manjši kot pri svežih rastlinah, se priporoča, da
se takšno silažo postopoma vključuje v krmo živalim (Prepadnik, 2012).
5.2.6. Kolobarjenje
Koruza ni občutljiva glede na vrstni red v kolobarju, zato dobro uspeva po različnih
predposevkih. Sicer so glede na rastne razmere v zmerno toplem pasu najugodnejši
predposevki krompir, sladkorna pesa, sejano travinje in metuljnice. S pridelovanjem v
kolobarju bi se v tleh ohranjala ustrezna količina humusa (Korošec, 1989; Čergan, 2008a).
Koruza uspeva tudi kot prva poljščina na krčevinah, vendar so hektarski donosi odvisni od
rastnih pogojev območja. Monokulturno pridelovanje koruze je omejeno z različnimi
predpisi. Eden izmed njih je Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja
koruznega hrošča (Ur.l. RS št. 21/2004). Pravilnik navaja, da se lahko koruzo prideluje samo
enkrat v dveh letih na istem zemljišču, sicer se mora ravnati po ustreznem kolobarju. Daljša
pridelava od enega leta je mogoča le v primeru ustreznega zatiranja koruznega hrošča.
Sprememba monokulture koruze se zato večinoma izvaja v primeru slabega zdravstvenega
stanja pridelka v primeru različnih bolezni (poleg koruznega hrošča tudi bulava snet, fuzarij)
in se tako monokultura prekine na vsake 3–4 leta. V splošnem agronomi navajajo, da se
lahko na istem zemljišču prideluje 10 do 15 let, brez da bi se zmanjšal pridelek, a so to le
predvidevanja po nekaterih podatkih, ki bi jih bilo potrebno preveriti (Čergan, 2008a).
5.2.7. Predčasno spravilo pridelkov
Ukrep predčasnega spravila pridelkov sicer ni ukrep preventivnega značaja, ki bi zmanjšal
posledice suše, ampak je nujno dejanje v primeru suše. Izvajamo ga v primeru, da se zaščiti
še tisti del pridelka, ki ga suša ni prizadela. Takšen pridelek je tudi predčasno dozorel in je
tako pripravljen na spravilo. Pri koruzi se zrelost meri s količino vode v rastlini. Ko rastlina
doseže 30–40 % sušine, je primerna za spravilo, siliranje (Prepadnik, 2012). To pa ne
zagotavlja, da so zrna storžev dosegla polno zrelost, ampak pogosto le voščeno, kar pa
pomeni tudi zagotovitev slabše kvalitete silažne krme za živino (Žust, 2012). Koruza, ki je bila
prizadeta zaradi suše, ima slabše razvite storže. Ti pa imajo manjšo vsebnost sušine, čeprav
je po drugi strani koruznica zelo posušena ter tako kmetovalcem daje varljiv občutek, da je
rastlina že primerna za predčasno spravilo pridelka. Kmetovalci se po navadi odločijo za
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spravilo, ko se začnejo sušiti listi nad storži, a je lahko notranjost stebel še zelo vlažna ter
tako neprimerna za siliranje. V kmetijstvu zato obstaja nekakšno pravilo, da se pri koruzi
prizadeti zaradi suše ocenjuje vrednost sušine na podlagi vsebnosti vlage v koruznici,
medtem ko se pri nepoškodovanih rastlinah to običajno ocenjuje z zrelostjo zrnja (Prepadnik,
2012).
5.2.8. Ostali mehanični ukrepi
Pogosto kmetijski svetovalci kot enega pomembnejših ukrepov navajajo obdelavo tal v
sušnih razmerah. Obdelava tal je pomembna, saj se z neprimernimi načini, kot je pregloboko
oranje in puščanje odprtih brazd, povzroči večje izhlapevanje vode iz prsti (Barbarič, Flisar
Novak, Kapun, Vičar, 2012). Svetuje se minimalna obdelava tal, kar pomeni, da se prsti ne
orje pregloboko, ampak se obdela le površinsko s pomočjo naprav, ki so bile razvite posebej
za te namene (Slika 7) (Klemen Cokan, 2013). Ukrep je tudi primeren za prsti z glinastoilovnato teksturo, ki jih težje obdelujejo (Čergan, 2008a).
Drug način obdelave tal v sušnih razmerah je zapiranje brazd po oranju s postopkom
brananja. Ukrep je značilen predvsem pri pridelavi ozimnih žit, a je primeren tudi za nekatere
druge kulture (Barbarič, Flisar Novak, Kapun, Vičar, 2012). Oba ukrepa se priporočata
kmetovalcem predvsem v spomladanskem obdobju, ko vodne razmere pogosto otežujejo
prve fenološke faze rastlin. Sicer pa je sama vlažnost prsti odvisna od fizično-kemičnih
lastnosti prsti.
V preteklosti se je globoko oranje oziroma rigolanje smatralo kot način, s katerim je mogoče
povečati pridelek. Kmetovalci so bili na začetku uvajanja tega ukrepa zelo skeptični, saj
zahteva naporno in dolgotrajno delo, ki so ga morali postoriti ročno. Kmetijski svetovalci so
zagovarjali večjo rodovitnost tako obdelanih polj tudi z različnimi ljudskimi pripovedkami.
Pogosto se tu navaja zgodba o sinu, ki mu je oče zapustil vinograd. Ob tem mu je dejal, da se
nekje skriva zaklad, zato je sin večkrat prekopal celoten vinograd. Tako pa se je povečeval
pridelek grozdja, saj se je izboljšala rodovitnost. Rigolanje se je tako močno razširilo v
poljedelstvu, saj naj bi se „marsikateri zaklad rodovitnosti v naši zemlji dvignil” (Bernik,
1998). Danes je takšno mišljenje še vedno prisotno med kmetovalci, a se nekateri agronomi
in kmetijski svetovalci zavedajo, da to ni najboljši način obdelave tal. Pri rigolanju in tudi pri
okopavanju se namreč prekine kapilarni dvig vode. S tem pa se zmanjša izhlapevanje vode iz
tal in tako rast korenin vse bolj stremi v globino, kjer je večja dostopnost talne vode (Čergan,
2008a).
Mehanični ukrep je tudi valjanje posevkov po sejanju, ki dvignjene dele prsti potisne navzdol,
da se kalčki lažje ukoreninijo. Izvaja se tudi po prvi košnji, ko se z valjanjem omogoči lažjo
regeneracijo rastlin, da se ne posušijo in odmrejo. Pogosto se ta ukrep izvaja po
spomladanski suši, ko so korenine posevkov dvignjene in bolj izpostavljene neugodnim
rastnim razmeram (Korošec, 1989; Korošec, 1997).
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SLIKA 7: Naprava za minimalno obdelavo tal.

Avtorica: Maja Klemen Cokan, 2012.

Eden izmed mehaničnih ukrepov je medvrstna razdalja, ki pomeni prostorsko razporeditev
posameznih rastlin med sabo. Pomembna je predvsem z vidika, kako posamezna rastlina
sprejema količine svetlobe, hranil in ostalih pomembnih dejavnikov pri rasti. Pri tem se
upošteva, da absorpcijsko območje koruze meri v premeru okoli 45 cm, zato so rastline
posejane v vrste, običajno medvrstne razdalje merijo 0,7 m. Bile so tudi narejeni različni
poskusi in študije, kjer so ugotavljali, kakšne rezultate dajejo različne dolžine medvrstne
razdalje. Izvedene raziskave so dajale vse možne rezultate, od povečanja, zmanjšanja
pridelka in do nespremenjenega stanja. Zato takšen ukrep, ki bi zmanjšal oziroma obšel
posledice suše, ni sprejemljiv (Čergan, 2008a).
5.2.9. Namakanje
Namakanje omogoča zagotavljanje vlage v prsti, ko jo rastline potrebujejo. Posebej
pomembno je v času suše in v začetku rasti rastlin. Takrat rastline potrebujejo zadostno
vlažnost, vse dokler se korenine ne razrastejo po celotni koreninski grudi (Barbarič, Flisar
Novak, Kapun, Vičar, 2012). Gradnja in vzpostavitev namakalnih sistemov je eden izmed
redkih preventivnih ukrepov, ki so bili storjeni v preteklosti, da bi zmanjšali posledice suš. Je
tudi ukrep, ki se ga v varstvu pred posledicami suš najpogosteje poslužujejo. Po drugi strani
se obseg namakalnih sistemov v Sloveniji zmanjšuje (Gregorič, Sušnik, Žust, 2012). Sicer so
uradne evidence števila vrst namakanih zemljišč zelo nepopolne. Poleg tega podatki
prikazujejo le potencialno možnost namakanja in ne dejanskega (Čremošnik, 2013).
V Sloveniji je 3851 ha zemljišč, ki imajo možnost povezave z namakalnimi sistemi, vendar je
le polovica od teh vzdrževanih in na voljo v času sušnih razmer (Namakanje po vrstah …,
2013; Grah, 2012). Največji zadrževalnik v Sloveniji je Vogršček, ki se nahaja v spodnjem delu
Vipavske doline. V letu 2012 je bil že v začetku avgusta, preden se je začel eden najbolj
sušnih mesecev v zadnjih 50 letih, že skoraj presahel. Že več let se načrtuje sanacija,
potrebno bi bilo tudi poskrbeti za boljšega upravljavca (Posledice suše mejijo …, 2012). Na
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Primorskem se je tudi izkazalo, da so kmetje hodili s cisternami po vodo v Italijo, kjer imajo
zajetja veliko bolj urejena in pri namakanju poljščin v lanski suši niso imeli težav.
V Spodnji Savinjski dolini je bilo v letu 2011 možnost namakanja na 1217 ha zemljišč v
kategoriji njiva ali vrt (šifra rabe tal: 1100), 956 ha hmeljišč (šifra rabe tal: 1160) in 40 ha
intenzivnih sadovnjakov (šifra rabe tal: 1222) (Kataster melioracijskih sistemov, 2013). Ti
podatki prikazujejo le možnost uporabe namakanja, ne pa tudi dejanske rabe. V Spodnji
Savinjski dolini se v večini primerov namakajo hmeljišča in vrtnine, čeprav le nekaj
posameznih kmetijskih gospodarstev namaka tudi posevke koruze. Večina namakalnih
sistemov je kapljičnih. Pri namakanju se uporablja vodne vire iz rek (Bolska, Savinja, itd.), le
manjši delež iz podtalnice in Žovneškega jezera, ki je akumulacijsko jezero. Poleg Žovneškega
jezera je bila v preteklosti možnost uporabe vode iz jezera Vrbje, a se je zaradi
okoljevarstvenih ukrepov to ustavilo. Sicer pa je tudi uporaba vode iz Žovneškega jezera
omejena na polovico celotne prostornine jezera (Čremošnik, 2013). Blizu Žovneškega jezera
je tudi Braslovško akumulacijsko jezero, ki je prav tako nastalo zaradi potreb za namakanje, a
se danes praktično ne uporablja več za namakanje, ampak je namenjen turistični dejavnosti.
Sicer obstajajo načrti o gradnji še treh akumulacij na območju občine Braslovče v neposredni
bližini obeh že obstoječih jezer, a jih do sedaj niso izvedli (Radinja, 1993). Bolj kot
akumulacijska jezera se zadnjih nekaj let namerava zgraditi suhe zadrževalnike, ki bi se
uporabljali le za zadrževanje poplavni viškov ob višjih pretokih rek, ne pa za namene
namakanja. Temu bi bolj bili namenjeni mokri zadrževalniki, ki bi morali biti locirani na slabše
kakovostnih zemljiščih (odlagališča, jalovine, itd.), kar bi bilo sprejemljivo tudi za kmetovalce,
ki hkrati zelo nasprotujejo takšnim posegov na njihova zemljišča (Čremošnik, 2013).
5.2.10. Nadomestitev z drugimi krmnimi rastlinami
V preteklosti, pred uveljavitvijo koruze kot krmne rastline, so za krmo živali gojili predvsem
krmne rastline, ki se danes gojijo manj. To so bile različne zrnate krmne rastline, kot je npr.
oves, ječmen, proso, soja, krmni bob, krmni grah itd., ki so dajale krmo z veliko škroba.
Njihovo pridelovanje se je kljub dobrim koncentracijam škroba zmanjšalo, saj je koruza
omogočala količinsko večje pridelke zrnja z mnogo višjo škrobno vrednostjo (Korošec, 1989).
Drug razlog za takšno prestrukturiranje iz poljedelstva v živinorejo konec 19. st. je prihod
železnice in s tem tudi tuje konkurence. Tuji pridelovalci so uvažali cenejše pridelke, zato so
se kmetovalci začeli preusmerjati v živinorejo. Vzrok za takšno preusmeritev je ekonomski,
saj so bile cene mleka zelo visoke (Bernik, 1998). Tako je kmetijstvo počasi vse bolj strmelo k
intenzivni pridelavi, saj so bile v živinoreji potrebne velike količine krme.
Danes je težava v tem, da se največ goji koruze v sklopu pridelave krme za potrebe
živinoreje, kar pa zmanjšuje rodovitnost prsti. Poleg tega je zelo ranljiva ob suši. Temu bi se
izognili z določenimi ukrepi. Takšen ukrep je zamenjava koruze s poljščinami, ki so manj
dovzetne za pomanjkanje padavin. Po ocenah nekaterih agrometeorologov je ta razmeroma
uspešen način spopadanja s sušo (Grah, 2012). Pri nadomestitvi koruze z ustreznimi krmnimi
rastlinami bi bilo potrebno upoštevati več različnih dejavnikov. Prvi pogoj so rastne zahteve
rastline (prst, vodna bilanca, podnebje, relief, …), ki morajo biti v skladu z značilnostmi
območja, kjer se bo rastlina pridelovala. Rastne razmere so bistven podatek, saj je to pogoj,
da bo kulturna rastlina dobro uspevala tudi v času podobnih vremenskih razmer kot v
vegetacijskem obdobju v letu 2012. Večinoma to agronomi rešujejo z različnimi
agrotehničnimi ukrepi in fitofarmacevtskimi sredstvi, vendar pri tem pozabljajo na okolje in
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njegove samočistilne sposobnosti. Pogosto pri izbiri krmne rastline prevladujejo drugi
dejavniki, kot so proizvodni stroški in hektarski donos. Čeprav tudi pri tem obstajajo nekatera
dejstva, ki to zavračajo, saj so pri pridelovanju nekaterih krmnih žit (koruza) stroški višji kot
pa pri npr. pridelovanju krme na travinju. Kakšna je pridelovalna zmogljivost krmne rastline
oziroma hektarski donos v sušnem obdobju, je odvisno tudi od starosti posevka. Zato gojenje
trajnic in večletnic ni vedno ekonomsko primernejše (Suša vpliva na pomembnost …, 2012).
Pri izbiri krmne rastline se mora upoštevati tudi kakovost pridobljene krme. Kakovost krme
se ocenjuje na podlagi deleža škroba, beljakovin in drugih snovi (Prepadnik, 2012).
Pri pridelovanju krmnih rastlin v Sloveniji bi bilo potrebno narediti tipizacijo primernosti vrst
krmnih rastlin. Tako bi določili območja pridelovanja posameznih vrst in sort krmnih rastlin,
ki so najbolj primerna. V nadaljevanju bodo predstavljene krmne rastline, ki bi po rastnih
značilnostih lahko bile nadomestek koruzi.
Pomembna krma v preteklosti so bila ostala krmna žita. Pomembno je tudi to, saj tudi koruza
spada pod tod skupino krmnih rastlin. Glede na postavljene kriterije so med njimi najbolj
primerna za krmo ječmen, oves, proso in rž. Ječmen je bil v osnovi namenjen prehrani
živalim predvsem v prašičereji, oves pa v konjereji. V pridelovanju sta žiti različno prilagodljivi
na rastne razmere. Namreč ječmen je veliko bolj prilagodljiv in dobro prenaša sušne
razmere, medtem ko oves manj. Pogosto so ju pridelovali tudi v mešanici z metuljnicami, kot
sta krmni grah in grašica. Primerna sta tudi za pridelovanje silaže, kar je pomembno, če
želimo dobiti primerno zamenjavo silažne koruze. Prednost ovsa je v boljši koreninski
razvitosti kot pri drugih žitih, tudi ječmenu, in nezahtevnosti glede vrste prsti. Poleg teh
krmnih žit se za potrebe krme perutnine in prašičev prideluje tudi proso, ki je sicer značilen
za hladnejša severna ravninska območja, a zelo dobro uspeva na bolj suhih prsteh, zato je
odporen proti suši. Kot krmna rastlina se prideluje tudi rž v mešanici z grašico (Korošec,
1989).
Še posebej pomembna so se izkazala ozimna žita (poleg že naštetih tudi pšenica). Gre za
rastline, ki jih pridelovalci posejejo v jesenskih mesecih. Ker so odporne na mraz, v
neugodnih zimskih razmerah prezimijo. Ozimna žita so se v sušnih razmerah izkazala kot
ugodne rastline, ki normalno zrastejo in dozorijo pred nastopom večjega primanjkovanja
vlage v prsteh, ki pa ga druge poznejše poljščine bolj občutijo (Pojbič, 2012). Kmetovalci jih
večinoma pospravijo do konca julija, kar jim omogoča, da na mestu posadijo že naslednjo
poljščino. Običajno so to različni krmni dosevki (Korošec, 1989). Ukrep zamenjave koruze z
ozimnimi žiti je lahko tudi manj učinkovit v primeru, da pozimi ni padavin. Ni niti snežne
odeje, ki bi rastlino zaščitil pred hujšim mrazom, ki jo lahko močno poškoduje (Grah, 2012).
Prav tako je ukrep slab v primeru, ko spomladi pade veliko več padavin, kot je predvideno,
glede na dolgoletno povprečje. Padavinska voda v takšnih primerih ne more odtekati in
ostaja na površini zemljišč, še posebej v prsteh, ki so slabše prepustne za vodo. Rastline pri
tem ne dobivajo dovolj kisika in se zato zadušijo (Pajestka, Pavlin, 1993). Tako ozimna žita
zaradi dolgotrajne vlažnosti pričnejo propadati (Slika 8). Takšen primer se je zgodil spomladi
leta 2013, ko je ponekod po Sloveniji v prvih treh mesecih padlo že več kot 35 % celotne
letne količine padavin (Arhiv meritev, 2013; Klimatski podatki za 30-letno …, 2013).
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SLIKA 8: Dolgotrajno zastajanje vode je uničilo del polja pšenice.

Avtorica: Alenka Jelen, 2013.

Kot nadomestilo koruzi bi lahko uveljavili pridelovanje krmnih stročnic. Te se pogosto
uporabljajo kot zelena krma ali tudi kot silaža. Če upoštevamo prilagojenost na sušne
razmere, bi za pridelovanje krme bile najugodnejše krmni grah (Pisum sativum L. var.
arvense) in krmni bob (Vicia faba L.), malo manj ugodnejša tudi soja (Glycine hispida Max.).
Soja vsebuje izmed teh treh največ škroba in beljakovin in je glede rastnih razmer precej
podobna koruzi, saj potrebuje proti koncu vegetacijske dobe velike količine padavin, avgusta
in septembra skupaj vsaj 150 mm. Medtem krmna žita potrebujejo več vode v začetku
rastne dobe. Krmni bob in krmni grah se večinoma prideluje za zrnje kot krma prašičem. Za
zeleno krmo in silažo ju pridelujejo v mešanicah z drugimi krmnimi rastlinami (Korošec,
1989).
Nadomestilo silažni koruzi so tudi korenovke, ki so značilna zimska krma območij, kjer
pridelovanje koruze ni mogoče, predvsem zaradi krajše vegetacijske dobe. Korenovke so
krmne rastline z malo škroba in beljakovin, kar je tudi razlog, da se silažne koruze prideluje
veliko več (Korošec, 1989). Najbolj razširjene vrste korenovk v poljedelstvu na Slovenskem so
krmna pesa (Beta vulgaris), krmna koleraba ali tudi kavla (Brassica napus var. napobrassica)
in krmno korenje (Daucus carota L.). Po ocenah Korošca (1989) so korenovke na sušo
občutljive, zato bi bilo njihovo pridelovanje, tako kot pri drugih na sušo občutljivih rastlinah,
usmeriti na območja, ki so bolj sprejemljiva za takšne rastline.
V preteklosti so krmo pretežno pridelovali na travnikih in pašnikih. Korošec (1989) navaja, da
se je do 90. let 20. st. pridelovanje krme zelo razširilo tudi na njivske površine, predvsem
zaradi gojenja koruze. Kljub temu se v zadnjem desetletju opaža, da se površine zasajene s
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koruzo ne povečujejo, ampak celo občutno zmanjšujejo. Po podatkih statističnega urada RS
so se površine s koruzo zmanjšale za okoli 17 % med leti 2000 in 2010. Po drugi strani se je
prav tako zmanjšala površina vseh trajnih travnikov in pašnikov v Sloveniji v obdobju od 2000
do 2010, za skoraj 3 % (Popis kmetijstva 2010, 2013). Vse to tudi pogojuje, da je Slovenija vse
slabše prehransko samooskrbna, predvsem pri pridelovanju zelenjave, ki po podatkih SURS-a
za leto 2010 dosega le 31,1 % (Gale, 2012). Razloge je mogoče iskati tudi v tem, da so se
pridelovalne navade na njivah spremenile v prid krmnim rastlinam, predvsem koruze. Sicer
pa nekateri agronomi ocenjujejo, da bi bilo teoretično mogoče pridelovanje celotne krme v
Sloveniji tudi na vseh travnikih. Tega v praksi ne počnejo, saj so krme s travnikov zelo slabo
hranljive, zato se krma dopolnjuje še s tisto z njivskih površin (Korošec, 1989). Poleg tega so
na travnikih v Sloveniji uveljavljene predvsem tiste vrste trav, kot je npr. mnogocvetna
ljuljka, ki zelo slabo prenašajo sušo (Suša vpliva na pomembnost …, 2012).
Krmno nadomestilo koruzi so lahko tudi metuljnice, čeprav se mnogokrat napačno
predvideva, da so vse metuljnice dobro krmno nadomestilo koruzi. Poznamo različne vrste
metuljnic, ki so različno odporne in prilagodljive na sušo. Najbolj poznani vrsti sta navadna
njivska črna detelja in bela detelja, ki sta avtohtoni rastlini, vendar se na sušo, predvsem
dolgotrajno slabše odzivata. Obe sta značilni rastlini bolj vlažnih območij, kjer dajeta
donosen pridelek (Korošec, 1989).
Glavna značilnost metuljnic je, da v njihovih gomoljih na koreninah živijo Rhizobium
bakterije, ki vežejo dušik iz zraka in tako bogatijo prst (Kramberger, 1999). Korenine
vsebujejo 2–3 % dušika, kar je za 10–15 % več, kot ga vsebujejo žita ali trave, zato jih ni
potrebno posebej dognojevati, le v začetku rasti, a v manjših količinah (Korošec, 1989). V
kmetijstvu so zelo pogoste v kolobarju, saj so cenjene kot naravni mehanizem agromelioracij.
Poleg bogatenja prsti z dušikom, s svojim globokim koreninskim sistemom zrahljajo težke,
zbite prsti, jih naredijo bolj prepustne za vodo in lažje za kasnejšo obdelavo. Nekatere vrste
na nadmorskih višinah z večjim naklonom preprečujejo erozijo prsti. Metuljnice so tudi
košenine, kar pomeni, da s svojo bujno rastjo prekrijejo celotno površino in tako
preprečujejo zapleveljenost njiv. Hkrati pa preprečujejo negativne vplive vetra, sončnega
sevanja in vremenskih ujm. Če so posejane kot krmni dosevek med glavni posevek, imajo
prav tako varovalno funkcijo (Ibid.).
V naslednji daljši preglednici so na kratko predstavljene lastnosti nekaterih metuljnic, ki so
bile izbrane na podlagi pregleda literature, kjer so bile predstavljene kot rastline, ki so na
sušo manj ali celo neobčutljive.
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PREGLEDNICA 9: Glavne značilnosti nekaterih metuljnic in njihova primernost za krmo.

Ime krmne
rastline
Lucerna (Medicago
sativa L.) ali
ponekod nemška
detelja

Značilnosti
·

·

·

·

·

·

Rožičkasta nokota
(Lotus corniculatus
L.)

·

·

·
·

·

Med metuljnicami
najbogatejša s hranilnimi
snovmi.
Trajnica (pridelovanje do
5 let na istem mestu),
tudi kot samostojni
posevek.
Koreninski sistem:
Glavna korenina sega do
2 m globoko, kasneje
tudi dlje. Večina
koreninske mase je med
25 in 30 cm.
Prst: zelo zahtevna;
peščeno-glinasta
tekstura ali glinastopeščena; apnenčaste
(karbonatne) prsti;
zmerno sušne do
zmerno vlažne prsti; pH
najmanj 5,5.
Prideluje se jo tudi na
rjavih prsteh s kislo
reakcijo. Na psevdoglejih
le s pomočjo kolobarja,
jesenskim globokim
oranjem, jesensko
setvijo.
Podnebje: najmanj 350
mm padavin letno;
neodporna proti zmrzali
Večletnica (do 6 let na
istem mestu), ni
samostojni posevek, je
del mešanic.
Navadna nokota (Lotus
corniculatus) je prav
tako pomembna krmna
rastlina na manj
rodovitnih prsteh kot
monokultura ali kot
mešanica z drugimi
travami.
Koreninski sistem: bujno
razraščen.
Prst: ni zahtevna,
ustrezajo ji tako vlažne
kot plitve sušne prsti. Je
pomembna krmna
metuljnica manj
rodovitnih prsti.
Padavine: ni zahtevna,
uspeva v sušnih in
vlažnih razmerah; dobro
odporna proti mrazu.

Odpornost
proti suši
DA
(Čeprav je velika
porabnica vode, je
zelo odporna.)

Proizvodni stroški
·
·

·

·

·
·

DA

·
·

·

·

43

Hektarski donos

Nizki
Kot glavni
posevek: 25–
30 kg
semena/ha;
15–20 kg
semena/ha kot
strniščni
dosevek
V travni
mešanici
močno
izpodriva druge
vrste.
Večina
hranilnih snovi
je v listih, zato
je potrebno pri
spravilo paziti
na to, da se
izgubi čim manj
listov.
Delež škroba:
10 %.
Delež
beljakovin: 3,1
%.

·

12 – 15 kg
semena/ha.
V travnih
mešanicah ne
izpodriva
drugih vrst.
Delež škroba:
povprečen za
detelje
Delež
beljakovin:
8-28 % v zeleni
krmi; največ jih
vsebuje pred
cvetenjem,
kasneje se jo
živali izogibajo,
saj je vse bolj
grenka.

·

·

·

Do 5 košenj
letno,
Po 4. Letu
rastline že
pričnejo
odmirati,
pridelek vse
manjši
13 – 15
ton/ha, po
nekaterih
podatkih tudi
500 dt/ha
(Korošec,
1989).

Odvisno od
razmerja med
rastlinami v
mešanici.

Alenka Jelen

Esparzeta
(Onobrychis sativa
L.)
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·

·

·

·
Inkarnatka
(Trifolium
incarnatum L.)

·

·

·
·

·

Aleksandrijska
detelja (Trifolium
aleksanrium L.)

·

·

·

·
·

·

Trajnica (2 – 3 leta na
istem mestu), je del
mešanic in ni
samostojen posevek.
Koreninski sistem:
dobro razvit, sega tudi
do nekaj metrov
globoko.
Prst: ugajajo ji plitve,
sušne, kamnite,
lapornate prsti; ne
uspeva pa na prsteh s
kislo reakcijo.
Podnebje: dovolj toplote
in manj padavin.
Enoletnica, goji se kot
prezimni krmni dosevek.
Ima pa nekoliko manj
hranilnih snovi v
primerjavi z drugimi
metuljnicami.
Pridelujejo jo predvsem
na Primorskem in v
Pomurju.
Koreninski sistem: plitev
Prst: peščene-ilovnate,
peščene, ilovnate
teksture, rahle
prepustne prsti; ne
ugajajo ji vlažne in težke
prsti.
Podnebje: je rastlina
toplega podnebja, sicer
slabo prenaša zelo ostre
zime.

DA, saj je značilna
rastlina na
sušnejših in
siromašnejših
prsti.

Enoletnica, spomladi kot
glavni posevek, drugače
kot krmni dosevek.
Uporablja se pretežno
kot zelena krma, v
mešanici s travami tudi
za silažo.
Je zelo hitra v rasti, še
bolj kot lucerna in črna
detelja.
Koreninski sistem: zelo
globok.
Prst: težke in glinaste
teksture prsti; ne uspeva
na prsteh s kislo reakcijo.
Podnebje: milo z dovolj
toplote in vlage, rastlina
ne prezimi.

DA, vendar v
mešanici s
travami, a le če je
sušno obdobje
kratkotrajno.

·

·

·

DA, sicer najbolje
uspeva v milem
podnebju.

·
·
·

Kolikšne
količine
semena so
potrebne je
odvisno od
mešanice.
Delež škroba:
povprečen za
detelje.
Delež
beljakovin: 17
% v zeleni krmi,
v senu 15 %.

·

Odvisno od
razmerja med
rastlinami v
mešanici.

25–30 kg
semena/ha.
Delež škroba:
10 % v senu.
Delež
beljakovin: 2,3
% v senu.

·

Prva košnja je
mogoča že
zelo zgodaj
spomladi, kar
je
pomembno,
saj takrat še
ni drugih
virov krme.
220 dt/ha kot
prezimni
dosevek.

·

·
·

·
·
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25–50 kg
semena/ha.
V mešanici s
travami
srednje močno
izpodriva druge
vrste.
Delež škroba: 9
%.
Delež
beljakovin: 14–
27 % v zeleni
krmi; 2 % v
senu.

·

·

350 dt/ha kot
del mešanice;
kot glavni
posevek tudi
500–600
dt/ha zelene
krme.
Do 3 košnje
krme v obliki
sena (1.5 do
3 tone na eno
košnjo pri
strniščni
setvi) ali
zelene krme.

Alenka Jelen

Perzijska detelja
(Trifolium
resupinatum L.)

Možni ukrepi v poljedelstvu pred posledicami kmetijske suše

·

·

·

·

Grašica (Vicia sp.)
ali grašljinka

·

·

·
·

·

Enoletnica,
spomladanski posevek in
poletni in strniščni krmni
dosevek.
Koreninski sistem: zelo
globok, podobno kot pri
lucerni
Prst: ustrezajo ji
aluvialne, prsti s srednje
težko teksturo z
nevtralno do kislo
reakcijo. Sicer glede
rastnih razmer ni zelo
zahtevna. Sprva so
menili, da je rastlina
subtropskih območij, a
uspeva tudi drugod.
Podnebje: je
neprezimna rastlina,
uspeva povsod, kjer je v
vegetacijski dobi dovolj
padavin.

Pogojno, saj v
sušnih razmerah
zraste za polovico
manj kot v
normalnih
razmerah in je
zato pridelek
manjši.

Več možnih mešanic
(ovsiga – grašica z
ovsom; z bobom,
ječmenom, koruzo, …).
Enoletnica, vedno kot
dosevek, saj kot ovijalka
potrebuje oporo.
Koreninski sistem:
globok in razvejan.
Prst: navadna grašica
uspeva na ilovnatopeščenih, peščenoilovnatih in glinastih
teksturah prsti; prsti ne
smejo biti preveč vlažne,
ne ugajajo ji peščene
sušne prsti; pH od 5,6 do
6,8.
Podnebje: vse sorte so
tudi odporne proti
mrazu in pozebi, saj so
ozimne sorte.

DA, predvsem
sorta panonska
grašica, ki ji
najbolj ugaja
pridelovanje na
sušnih območjih.

·
·

·

·

·

·

·

·

·

·
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15–20 kg
semena /ha
Pogosto del
deteljnotravnih
mešanic.
V travnih
mešanicah
srednje močno
izpodriva druge
vrste.
Rastlina se zelo
hitro
regenerira v
približno 25–30
dni.
Delež škroba:
1–5,7 % v
zeleni krmi.
Delež
beljakovin: 14–
27 % v zeleni
krmi; 8–19 % v
senu.
Primer
mešanice: 70–
100 kg/ha jare
grašice in 50–
70 kg/ha boba.
Največkrat jo
gojijo kot
zeleno krmo,
možno jo je
pridelovati za
seno in za
silažo.
Delež škroba:
10,1 % v
mešanici.
Delež
beljakovin: 2,5
%, tudi do 3 %
v mešanici.

·

·

·

Količina
pridelka je
podobna kot
pri
aleksandrijski
detelji
3–4 košnje
letno kot
glavni
posevek
500–600
dt/ha zelene
krme

.

·

·

·

250–275
dt/ha (kot
prezimni
dosevek).
Daje zelo
dobro krmno
z zelo veliko
količino
beljakovin.
Zelo
primerna za
silažo.
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Krmni grah (Pisum
sativum var.
arvense)

Možni ukrepi v poljedelstvu pred posledicami kmetijske suše

·

·
·

·
·

·

Enoletnica, vedno kot
del mešanic, saj je
podobno kot grašica,
ovijalka.
Celotna rastlina ima
voščen ovoj.
Kot samostojen posevek
je zelo občutljiv za
pridelovanje.
Koreninski sistem:
globok in razvejan.
Prst: na srednje težkih
teksturah, rahlih in
toplih prsteh z veliko
humusa; ne ustrezajo
mu prsti s kislo reakcijo.
Podnebje: nekoliko manj
odporen na nizke
temperature.

Pogojno, uspeva
na podobnih
rastnih razmerah
kot grašice, a je
nekoliko bolj
zahteven in
občutljiv.

·

·

·

Mešanica z žiti:
65 kg ozimne
grašice, 65 kg
ozimnega
krmnega graha
in 50 kg ozimne
pšenice na ha.
Kot glavni
posevek 100
do 200 kg
semena/ha.
Delež škroba:
suho seme
vsebuje do 59
%; zeleno seme
okoli 1 %.
Delež
beljakovin: 22–
26 % kot suho
seme; zeleno
seme 2,7–10
%.

·

Pridelek
mešanice je
20–35 ton
zelene krme
ali 3–6 ton
sena/ha.

Legenda: 1 dt/ha pomeni 100 kg/ha, saj je dt enako 1/10 (d – deci) tone. Hektarski donos je
predstavljen ob ugodnih rastnih razmerah, ki jih posamezna rastlina zahteva.
Vir podatkov: Korošec, 1989; Petauer, 1993; Korošec, 1997; Kramberger; 1999; Aichele, Spohn, 2011,
Persian clover …, 2012; Glažar, 2013.

V preglednici 9 lahko torej primerjamo njihove značilnosti in rastne pogoje. Ostale metuljnice
v preglednico niso bile vključene, ker se ob neugodnih vremenskih razmerah, v primeru
pomanjkanja vlage v tleh, temu slabo prilagajajo oziroma se njihova rast prekini
(Kramberger, 1999).
V nadaljevanju bo predstavljena tudi smotrnost pridelovanja krme na travnikih, ki je bila v
preteklosti bolj razširjena kot danes.
Trave se pridelujejo za vse vrste krme, za seno, silažo, pašo in zeleno krmo. Trave se kot
monokulture ne pridelujejo pogosto, večinoma so del travno-deteljnih ali deteljno-travnih
mešanic. Trave so del mešanic zato, ker s tem zagotavljamo dovolj raznolikih hranil in so
glede na rastne zahteve primerne za pridelovanje na določenih območjih. Travno-deteljne
mešanice so tiste, kjer je večji delež trav in so namenjene setvi večletnih ali trajnih travnikov,
medtem ko je pri deteljno-travnih večji delež detelj in so primerne le za kratkotrajno
pridelovanje na njivah. Pri izbiri ustrezne mešanice je zelo pomembno razmerje med vrstami,
ki jo sestavljajo, saj nekatere vrste zelo izpodrivajo druge in zato je temu potrebno prilagoditi
količino semena na hektar (Korošec, 1989).
Pomembno je poudariti, da so nekatere trave večletnice ali celo trajnice, zato jih lahko
pridelujejo več let. Vendar se po določenem obdobju zmanjša količina rastlin na celotno
rastno površino (sestoj), s tem pa tudi se manjša pridelek (Korošec, 1989). Pogosto je glavni
vzrok za njihovo nadomeščanje s silažno koruzo slaba hranilna vrednost in zelo nizek
hektarski donos, ki je približno 3,2 tone sena na hektar. Ob določenih ukrepih bi sicer bilo
možno pridelati tudi od 11 do 15 ton sena na hektar (Korošec, 1997).
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Trave se na sušo odzivajo z zmanjševanjem rasti listov, slabše je tudi obraščanje in
razraščanje. Pogosto prihaja tudi odmiranja celih poganjkov, predvsem ob poletni suši in
lahko ogrozi sestoj rastline tudi v prihodnjih vegetacijskih obdobjih. Posledično je tudi manjši
pridelek. Ocenjuje se, da se ta lahko bolj zmanjša pri spomladanski suši kot pri poletni, kajti
rastlina takrat najhitreje raste (Suša vpliva na pomembnost …, 2012).
Določene vrste trav so se na sušo dobro prilagodile in zato dobro uspevajo ob takšnih
vremenskih pogojih, zato bi jih bilo dobro vključiti v mešanice z deteljami. Tako bi hkrati
zadovoljili potrebe živine po beljakovinah in škrobu, kar bi bil dobro nadomestilo silažni
koruzi.
Visoka pahovka (Arrhenatherum elatius L Jet. C. Presl.) je zelo odporna proti suši, saj razvije
globoke korenine. Primerna je za silažo in se jo po navadi prideluje v mešanicah z lucerno,
ampak je vrsta, ki zelo močno izpodriva druge vrste. Na sušnih prsteh najbolje uspeva pasja
trava (Dactylis glomerata L.), ki je temu prilagodila svoj koreninski sistem, ki je zelo močan in
šopast. Prav tako je najboljša kombinacija mešanice v povezavi z lucerno in prav tako zelo
močno izpodriva druge vrste v mešanici (Korošec, 1997). Kot glavni posevek glede na celoten
povprečen pridelek (400 dt/ha) vsebuje 11,7 % škroba, kar je že skoraj toliko kot pri silažni
koruzi, in 1,8 % beljakovin. Delež škroba pri travah je največji (14,8 %) pri travniški bilnici in
doseže vrednost silažne koruze. Travniška bilnica dobro uspeva na sušnih, težkih ter tudi
vlažnih prsteh. Ima tudi zelo močan koreninski sistem (Korošec, 1989). Na sušnih območjih
dobro uspevajo tudi gola stoklasa (Bromus inermis Leyss.), rdeča bilnica (Festuca rubra L.),
travniška latovka (Poa pratensis L.) in zlati ovsenec (Trisetum flavescens P. Beauv.) (Korošec,
1997).
Pogosta vrsta trav na slovenskih travnikih je mnogocvetna ljuljka, ki ima značilno hitro rast in
je primerna za siliranje, saj vsebuje velike količine saharoze. Rastlina ni obstojna na sušnih
območjih, ker hitro odmre ali pa se njena življenjska doba zmanjša na polovico (Suša vpliva
na pomembnost …, 2012). Občutljiva je tudi na nizke temperature. Podobno občutljivost naj
bi imele tudi druge vrste ljuljke (Korošec, 1997). Manj občutljive na sušo so trpežna ljuljka in
hibridne sorte ljuljk. Kljub večstranski občutljivosti je mnogocvetna ljuljka v Sloveniji najbolj
razširjena trava na trajnih travnikih. Dobro prenaša sušo le pod pogojem, da je v prsti dovolj
vlage, in da je suša kratkotrajnejša (Suša vpliva na pomembnost …, 2012).
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6. ANALIZA PODATKOV O ŠKODI IN SATELITSKIH POSNETKOV
Uprava RS za zaščito in reševanje je pri popisu škode nastale zaradi suše uporabila izračune
površinske vodne bilance in priporočila ARSA. ARSO je pri proučevanju prostorske ocene
suše uporabila za osnovo “križanec med meteorološko vodno bilanco v obdobju od 20. junija
do 20. avgusta, rabo zemljišč in kapaciteto tal za vodo” (Sušnik, 2013). Na podlagi tega so
nastali kartografski prikazi, ki so bili osnova Upravi RS za zaščito in reševanje in občinskim
komisijam pri popisu posledic škode zaradi suše. Glede na meteorološke analize suše so se
odločali, kje bodo posledice suše sploh popisovali. Ponekod, na območjih nekaterih komisij
po Sloveniji, kjer glede na padavinsko karto ni bilo tolikšnega pomanjkanja, in se za popis
niso odločili. Podatki Uprave RS za zaščito in reševanje zato ne vsebujejo podatkov o škodi
zaradi suše na območju občine Vransko. Zato bo v delu analize, kjer bo pregled
poškodovanosti različnih rastlin po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje, izločena.

SLIKA 9: Površinska vodna bilanca v mm v obdobju od 20. 6. do 20. 8. 2012.
Vir: Razvoj suše v …, 2013.

Vir: Razvoj suše v …, 2013.
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Prejšnja karta (Slika 9) nam prikazuje izračunano vodno bilanco na podlagi razlike med višino
padavin in referenčno evapotranspiracijo. Izstopata predvsem dve območji v Sloveniji,
Koprsko Primorje in kraško zaledje ter severovzhodna Slovenija. V teh predelih je bil v
obdobju od 20. 6. do 20. 8 primanjkljaj padavin med 150 in 400 mm. V osrednji in južni
Sloveniji je bil ta primanjkljaj minimalen, skoraj povprečen, od 50 do 100 mm. Obenem pa so
v zahodni Sloveniji, v visokogorju, izmerili presežek padavin med 250 in 400 mm, saj je v teh
predelih zaradi skromnega rastlinstva tudi evapotranspiracija nižja (Razvoj suše v …, 2013).
Po pregledu podnebnih razmer že lahko predvidevamo, da posledice kmetijske suše na
območju Spodnje Savinjske doline verjetno niso bile tako katastrofalne kot v drugih delih po
Sloveniji.
Ocenjevalci so škodo določali z deleži poškodovanega posevka. Delež ali stopnja
poškodovanosti pridelka je morala biti vsaj 31 %, da se je lahko pridelek uvrstil med
poškodovane zaradi suše. S tem kazalnikom so popisovalci določali, kolikšen delež poljščine
je na določenem zemljišču poškodovane zaradi vpliva suše (Ocena škode na ..., 2013).
Na celotnem območju proučevanja (vključno z občino Vransko) je bila zabeležena škoda na
32,8 % površin vseh kmetijskih zemljišč, večinoma v ravninskem delu. Celotna škoda je
ocenjena na 10.371.388 evrov. Ekonomsko največja škoda je bila sicer v hmeljarstvu, med
ostalimi poljščinami pa pri silažni koruzi. Po površini je bilo največ škode na trajnih travnikih.
Ocenjevalci so popisali škodo kar na 2483 hektarjih trajnih travnikih, a je bila stopnja
poškodovanosti v primerjavi z drugimi poljščinami zelo nizka, le 35 % (Ocena škode na ...,
2013).
Na celotnem območju je bilo ocenjeno, da je bilo poškodovanih 64 % vseh površin oziroma
1015,6 hektarjev, kjer je bila posajena koruza (za zrnje in silažna). V ravninskem delu, ki smo
ga omejili z nadmorsko višino 300 metrov, je bila povprečna poškodovanost koruze 57,7 %,
medtem ko je bila na višjih nadmorskih višinah nekoliko manjša, 54,7 % (Ocena škode na ...,
2013). Čeprav je pri tem potrebno dodati to, da se večina koruze goji v tem ravninskem
predelu in sta podatka le pogojno primerljiva.
Stopnja poškodovanosti koruze za zrnje je bila v povprečju 59,8 %. Največjo stopnjo
poškodovanosti so zabeležili v občini Braslovče, kar 67 %. Najnižja stopnja poškodovanosti je
bila v občini Tabor, 43 % (Ocena škode na ..., 2013). Takšen rezultat je bil pričakovan, kajti
občina Tabor leži zahodneje in ima večji delež pridelovalnih površin na višji nadmorski višini.
Ne moremo pa tudi trditi, da so temu vzrok značilne prsti na območju. Namreč tipi prsti, ki se
na obeh območjih pojavljajo so podobni. To bi bilo potrebno potrditi z dodatnimi analizami
prsti.
Vseh poškodovanih površin koruze za zrnje je bilo na celotnem območju 228.31 hektarjev. Če
upoštevamo vse površine, kjer je bila posejana koruza za zrnje, je bilo poškodovanih kar 61, 2
% površin (Ocena škode na ..., 2013).
Stopnja poškodovanosti koruze za silažo je bila za razliko od koruze, namenjene za zrnje,
ocenjena povprečno na 57 %. Največja stopnja poškodovanosti je bila zabeležena na Polzeli,
kar 64 %. Medtem ko je bila v občini Tabor, zabeležena najnižja stopnja poškodovanosti
rastline, 44 %. Vseh poškodovanih površin silažne koruze na območju proučevanja je bilo
652.83 hektarjev, kar je enako 53,5 % vseh površin s silažno koruzo. Vseh površin posejanih s
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koruzo, tako tisto namenjeno za silažo kot tisto namenjeno za zrnje, in so bile hkrati
poškodovane zaradi suše, je bilo 1195,4 ha (Ocena škode na ..., 2013).
V naslednjem grafikonu (Grafikon 8) je predstavljena stopnja poškodovanosti koruze glede
na tip prsti. Pri vsakem tipu prsti je prikazana tudi površina poškodovane koruze (v ha), ki so
jo popisovalci določili na posameznem tipu prsti. Ker se je stopnja poškodovanosti pri koruzi
gibala med 40 in 90 %, so bila pri grafikonu razdeljena na tri razrede. Prvi razred do 49 % je
meja, pri kateri lahko govorimo o močni poškodovanosti koruze zaradi suše. Ostala dva
razreda sta omejena glede na enake intervale med mejnimi vrednostmi.
Daleč največ koruze se prideluje na evtričnih rjavih prsteh, tem sledijo oglejene in
psevdooglejene prsti. Koruza na evtričnih rjavih prsteh je bila zelo močno poškodovana, saj
jo je bilo več kot polovica ocenjene s stopnjo poškodovanosti nad 70 %. Le manjši delež
koruze na tem tipu prsti je imel poškodovanost nižjo od 49 %. Pri oglejenih in
presevdooglejenih je bila poškodovanost večinoma nižja od 70 %, a kljub temu zelo visoka, v
primerjavi s poškodovanostjo koruze na drugih tipih prsti (Ocena škode na ..., 2013). Temu je
predvsem vzrok to, da so oglejene in psevdooglejene prsti, prav tako kot evtrične prsti,
najbolj pogoste v ravninskem delu območja.
Koruza glede rastnih razmer bolje uspeva na prsteh s kislo reakcijo, kljub temu se je
pridelovanje koruze na območju Spodnje Savinjske doline razširilo predvsem v ravninskem
delu, kjer prevladujejo evtrično rjave prsti, ki so nasičene z bazičnimi kationi. Ostali razlogi, ki
pogojujejo večjo razširjenost koruze na teh prsteh in ne na distrično rjavih, so predvsem
relief, ki omogoča strojno obdelavo. Poleg tega imajo distrično rjave prsti manj ugodno
strukturo, na takšnih prsteh se pogosteje pojavlja erozija. Te prsti večinoma nastajajo v
vzpetem svetu na nekarbonatnih kamninah (Lovrenčak, 1994). Kljub temu rezultati analize
stopnje poškodovanosti koruze na distrično rjavih prsteh prikazujejo ugodnejšo odzivnost na
sušo. Stopnja škode je bila večinoma med 50 in 60 %, le manjši delež je bil bolj poškodovan
(Ocena škode na …, 2013). Morda bi se lahko to upoštevalo tudi pri lociranju kmetijskih
zemljišč, kjer bi se pridelovalo koruzo, saj bi s tem zmanjšali škodo zaradi suše.
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GRAFIKON 8: Delež poškodovanosti koruze po površini in tipu prsti.
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Vir podatkov: Ocena škode na …, 2013.

Ostala krmna žita, ki se pridelujejo na območju, oves, pšenica, rž, ječmen in proso, niso bila
poškodovana.
V nadaljevanju so predstavljena krmne rastline, ki bi pri pridelovanju krme v sušnih razmerah
služila kot nadomestek koruzi. Po pregledu vseh vrst krmnih rastlin, ki se pridelujejo na
območju, so bile izbrane najbolj pogoste vrste. Pri analizi je bil namreč zelo pomemben
kriterij, da je vzorčnih primerov dovolj, predvsem po površini. Tako so bile izbrane lucerna,
detelja, deteljno-travne mešanice ter travno-deteljne mešanice. Pred izborom primernih
rastlin smo naleteli na težavo, saj se v okviru šifriranja vrste dejanske rabe zemljišč ne izloča
posameznih metuljnic, ampak so te združene v splošno vrsto (med deteljo ali v eni izmed
mešanic). Določene vrste metuljnic se sicer zelo pogosto pojavljajo tudi v monokulturi, zato
bi bilo smiselno, da se jih tako tudi šifrira. Žal se z združevanjem posplošuje lastnosti
določenih metuljnic, ki so na sušo zelo prilagojene, medtem ko se druge nanjo slabše
odzivajo. Poleg tega so v mešanicah pogosto tudi nekatere vrste trav, ki ob sušah niso
primerne za pridelovanje. Kmetovalci sicer lahko pri prodajalcih semen izbirajo med bolj
odpornimi vrstami na sušo, vendar temu ne moremo slediti v rabi zemljišč.
V analizo ni bil vključen bil krmni grah, saj so ga pridelovali le na zelo majhnih površinah.
Kriterij, ki smo si ga za proučitev primernosti krmne rastline postavili, je bil vsaj 1 hektar
kmetijskih zemljišč, kjer gojijo določeno vrsto rastlin. Ostale krmne rastline, npr. krmna
grašica in ogrščica, itd., se na območju proučevanja niso pridelovale.
Ostale poljščine (detelja, lucerna, travno-deteljne mešanice in deteljno-travne mešanice) na
območju niso presegle 50 % stopnje maksimalne poškodovanosti zaradi suše. Pri detelji je
bila stopnja poškodovanosti 47,8 %. Od vseh površin, kjer so v letu 2012 gojili deteljo je bilo
poškodovanih le 8,7 % površin zemljišč. Površin, kjer se prideluje detelja, je sicer zelo malo,
vendar dosegajo zastavljen kriterij, vsaj 1 ha. Stopnja poškodovanosti detelje v ravninskem
delu (omejen s nadmorsko višino 300 metrov), kjer se jo v večini prideluje, je bila 39,2 %.
Izven tega območja, na višjih nadmorskih višinah, je bila poškodovanost 48 %, vendar so bile
tam pridelovalne površine manjše od zastavljenega kriterija, zato ta podatek ni primerljiv s
tistim v nižinskem delu (Ocena škode na ..., 2013). Vsekakor je poškodovanost nižja kot pri
koruzi.
Največ detelje se prideluje na obrečnih oglejenih prsteh, kjer pa je bila stopnja
poškodovanosti razmeroma nizka. Bolj je bila detelja poškodovana le na območjih evtrično
rjave prsti, a le do največ 50 %. Velika poškodovanost je bila tudi na distrično rjavih prsteh.

51

Alenka Jelen

Možni ukrepi v poljedelstvu pred posledicami kmetijske suše

GRAFIKON 9: Delež poškodovanosti detelje po površini in tipu prsti.
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Vir podatkov: Ocena škode na …, 2013.
GRAFIKON 10: Delež poškodovanosti lucerne po površini in tipu prsti.
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Vir podatkov: Ocena škode na …, 2013.

Na 38,8 % od vseh površin zasajenih z lucerno je bila stopnja poškodovanosti rastlin
ocenjena na 40 %. Škodo nastalo zaradi suše so na zemljiščih posajenih z lucerno popisali le
na območju občin Braslovče in Žalec. Na ravninskem delu, omejeno z nadmorsko višino 300
metrov, je povprečna stopnja poškodovanosti 39,8 %, v višjih predelih je bila povprečna
škoda sicer večja, 41 %, vendar moramo upoštevati, da se je tam prideluje manj. Večina
lucerne se goji na ravninskem delu, predvsem na evtrično rjavih prsteh, kjer je sicer bila
stopnja poškodovanosti nizka, do 49 % (Ocena škode na ..., 2013). Bolj poškodovana je bila le
na oglejenih prsteh.
52

Alenka Jelen

Možni ukrepi v poljedelstvu pred posledicami kmetijske suše

Podobne ocene so dobile tudi nekatere druge poljščine: grah in krmna pesa, vendar je bil
delež površin vseh poškodovanih rastlin bistveno nižji. Pri grahu 35,1 %, pri krmni pesi pa
10,1 %. Stopnja poškodovanosti krmne ogrščice je bila 50 %. Vseh poškodovanih površin, kjer
gojijo rastlino je bilo 10,3 %. Škodo na zemljiščih s krmno peso, krmnim grahom in krmno
ogrščico so zaznali le na območjih občine Žalec (Ocena škode na ..., 2013).
Deteljno-travne mešanice (okr. DTM) so bile v povprečju poškodovane 46,6 %. Delež vseh
poškodovanih površin je tako 27,2 %. Škodo so zaznali le na zemljiščih v občinah Žalec in
Braslovče. Vpliv suše je bil na travno-deteljnih mešanicah podoben deteljno-travnim, saj je
bila stopnja poškodovanosti 45 %. Razlika med njima se opazi med deležem poškodovanih
površin, ki je pri travno-deteljnih mešanicah (okr. TDM) več kot dvakrat manjši, 14,1 %.
Čeprav k temu veliko prispeva tudi podatek, da je površin, kjer gojijo travno-deteljne
mešanice, več za okoli 70 ha. Škoda, zaradi suše na zemljiščih s travno-deteljno mešanico, je
bila ocenjena le na območjih občin Žalec in Braslovče (Ocena škode na ..., 2013).
Razlika med poškodovanostjo rastlin v ravninskem in višjih predelih je sicer opazna, a se to
ne kaže v podatkih. Pri deteljno-travnih mešanicah je v ravninskem delu (do nadmorske
višine 300 m) povprečna poškodovanost 46,4 %, višje pa 48,5 %. Pri travno-deteljnih
mešanicah je v ravninskem delu 44,5 % škoda, višje pa 47,4 % (Ocena škode na ..., 2013). Pri
obeh je temu vzrok to, da je več kot dve tretjine vseh zemljišč teh mešanic v ravninskem
delu.
Večina deteljno-travnih mešanic je na evtrično rjavih prsteh, kjer je bila povprečna
poškodovanost precej visoka, kar 50 %. Pogosta je tudi na oglejenih, psevdooglejenih in
distrično rjavih, kjer je bilo površin, ki so bile močno poškodovane (stopnja poškodovanosti
50 %), še več (Ocena škode na ..., 2013).
Travno-deteljne mešanice se v večini gojijo na oglejenih prsteh. Zastopane so tudi na ostalih
prsteh: evtrične rjave, distrično rjave, psevdooglejene ter rjave pokarbonatne. V primerjavi z
deteljo in lucerno je bil pri mešanicah (tako deteljno-travnih kot travno-deteljnih) delež
površin, kjer je bila škoda ocenjena na 50 %, veliko večji (Ocena škode na ..., 2013).
PREGLEDNICA 10: Povprečna stopnja poškodovanosti krmnih rastlin.
krmna
stopnja
stopnja poškodovanosti
stopnja poškodovanosti
rastlina
poškodovanosti
do 300 m
nad 300 m
koruza
58.4
57.7
54.7
detelja
47.8
39.2
48
lucerna
40
39.8
41
DTM
46.6
46.4
48.5
TDM
45
44.5
47.5
Vir podatkov: Ocena škode na …, 2013.
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GRAFIKON 11: Delež poškodovanosti deteljno-travnih mešanic po površini in tipu prsti.
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Vir podatkov: Ocena škode na …, 2013.

GRAFIKON 12: Delež poškodovanosti travno-deteljnih mešanic po površini in tipu prsti.
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Vir podatkov: Ocena škode na …, 2013.

54

Alenka Jelen

Možni ukrepi v poljedelstvu pred posledicami kmetijske suše

SLIKA 10: Prostorski prikaz stopnje poškodovanosti kmetijskih rastlin.

Zasnova in kartografija: Alenka Jelen

Analizi popisa škode je sledila analiza vegetacijskega indeksa NDVI s pomočjo uporabe
daljinskega zaznavanja in satelitskih posnetkov Landsat 7. Pri tej analizi so bila vključena vsa
območja proučevanja, tudi občina Vransko.
Podatki o vegetacijskem indeksu NDVI kažejo primerljivo stanje s popisom škode. Vse njivske
površine so v povprečju dosegle dokaj nizko vrednost; 0,13. Kar pomeni srednjo
poškodovanost, saj se indeks giba med vrednostmi -1 in 1, pri čemer višje vrednosti
pomenijo bolj zdravo rastje. Poškodovane površine so v povprečju imele vrednost indeksa;
0,17; medtem ko nepoškodovane vrednost 0,25. Sicer popolnoma nepoškodovanega
rastlinstva ni bilo zelo veliko, kajti najvišja vrednost je bila 0,62; vendar se je večina vrednosti
indeksa gibala okoli vrednosti 0. Ta podatek nam pove to, da je bilo rastlinstvo izven
popisanega območja Uprave RS za zaščito in reševanje (občina Vransko) prav tako zelo
poškodovano, čeprav tam niso izvedli popisa.
Površine, posajene s koruzo, so imele povprečno indeks 0,17. Pri tem lahko to primerjamo s
popisom, saj se obe vrednosti gibljeta nekoliko nad povprečjem. Nekoliko bolj zdravo
rastlinstvo kaže indeks pri detelji; 0,21. Medtem ko je bila lucerna manj poškodovana, saj je
indeks dosegel najvišjo vrednot med vsemi izbranimi poljščinami (0,22). Razlika v zdravosti
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rastlinstva se kaže tudi pri travno-deteljnih mešanicah, ki so bile glede NDVI manj
poškodovane (0,20) kot deteljno-travne mešanice (0,18).
Nato smo območje omejili še z nadmorsko višino 300 metrov, saj smo želeli primerjati
vrednosti indeksa NDVI med ravninskim predelom in predeli z višjo nadmorsko višino. Koruza
je bila v ravninskem predelu bolj poškodovana kot v višjih nadmorskih višinah. V ravninskem
delu je bila povprečna vrednost indeksa 0,13; medtem ko je v višjih nadmorskih višinah
dosegla vrednost 0,18. Podoben trend smo zaznali tudi pri ostalih krmnih rastlinah. Detelja je
imela v ravninskem delu povprečno vrednost indeksa 0,20; v vzpetem delu pa 0,23. Lucerna
je v ravninskem delu dosegla vrednost 0,21; višje pa 0,25. Indeks NDVI je bil za travnodeteljne mešanice v ravninskem delu 0,18; višje pa 0,22. Podobnih vrednosti so bili tudi
indeksi deteljno-travnih mešanic. V ravninskem delu, do 300 metrov, je bila povprečna
vrednost indeksa NDVI 0,18; višje pa 0,19 (NASA Landsat Program …, 2013).
PREGLEDNICA 11: Povprečne vrednosti indeksa NDVI pri izbranih krmnih rastlinah.
krmna
rastlina
koruza
detelja
lucerna
DTM
TDM

NDVI

NDVI do 300 m
0.17
0.21
0.22
0.18
0.2

NDVI nad 300 m
0.13
0.2
0.21
0.18
0.18

0.18
0.23
0.25
0.22
0.19

Kartografski prikaz (Slika 11) nam prikazuje vrednosti indeksa NDVI na območju proučevanja.
Višje vrednosti indeksa predstavljajo zdravo rastlinstvo, ki ni bilo poškodovano zaradi suše.
Na celotnem proučevanem območju so se vrednosti gibale med -1 in 0,62. To pomeni, da
indeks ni dosegel najvišje vrednosti +1, ki predstavlja nepoškodovano rastlinstvo. Pri
izračunu vrednosti indeksa NDVI za posamezne kmetijske rastline so bile izločene vodne in
pozidane površine, vendar ne pri karti (Slika 11). Vodne in pozidane površine imajo namreč
podobne vrednosti indeksa NDVI kot poškodovano rastlinstvo.
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SLIKA 11: Prikaz NDVI na območju proučevanja.

Zasnova in kartografija: Alenka Jelen
Vir podatkov: NASA Landsat Program …, 2013.

6.1. Rezultati analize
Rezultati analize kažejo, da lahko potrdim hipotezo, pri kateri sem želela dokazati, da so
nekatere krmne rastline lahko dober nadomestek koruzi. Krmne rastline, ki so bile vključene
v analizo kot nadomestilo koruzi, so bile detelja, lucerna, deteljno-travne mešanice in travno
deteljne mešanice. Te nekatere krmne rastline so bile namreč manj poškodovane kot koruza
in bi jih lahko kmetovalci v prihodnje pridelovali v večjem obsegu. Zaradi metodologije vpisa,
kmetijskih rastlin analize ni bilo mogoče izvesti bolj podrobno. Metodologija vpisa upošteva
le glavne vrste kulturnih rastlin. Takšen primer so tudi določene vrste metuljnic (npr.
inkarnatka, aleksandrijska detelja, perzijska detelja), ki jih metodologija vključuje v kategorijo
detelj. Podobno je tudi pri mešanicah, kjer ne vemo natančno, katere rastline so bile
vključene.
V splošnem so bile v analizo vključene glavne skupine izbranih krmnih skupin, kar je pri
rezultatih, da bi potrdila prvo hipotezo, popolnoma zadoščalo. Z uporabo satelitskega
posnetka in izračuna NDVI sem natančneje dokazala in določila škodo zaradi suše. S tem smo
tudi izključili morebiten subjektiven element pri popisovalcih škode občinskih komisij.
Rezultati kažejo, da je najprimernejša krmna rastlina lucerna, ki je ob analizi tako podatkov
popisa škode zaradi suše kot pri NDVI dosegla ugodnejše vrednosti kot ostale rastline. Ostale
analizirane krmne rastline sicer prav tako dosegajo vrednosti, ki dokazujejo, da so te rastline
ob suši veliko manj poškodovane kot koruza in so prav tako dobro nadomestilo koruzi.
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Pri drugi hipotezi, kjer sem želela izločiti območja, kjer bi bilo primerno gojiti krmne rastline,
se je izkazalo, da ni problem toliko v izbiri območja pridelovanja, ampak bolj v izbiri vrste
krmne rastline. Sicer sem z NDVI in rezultati popisa dokazala, da so bila območja nad
osrednjim delom, nad nadmorsko višino 300 metrov, manj poškodovana kot v ravninskem
delu. Rezultati analize podatkov popisa škode sicer tega niso dokazali, ker niso bile popisane
vse kmetijske površine. Hkrati je bil vzorec obdelovalnih površin nekaterih krmnih rastlin
(detelja, travno-deteljne mešanice) nad ravninskim delom (nad 300 metov nadmorske višine)
premajhen. Zato iz povprečja stopnje poškodovanosti ni bilo mogoče sklepati o
neprimernosti pridelovanja krmnih rastlin na ravninskem delu. V predelu nad 300 metrov je
bila pri skoraj vseh krmnih rastlinah (razen pri koruzi) izračunana večja stopnja
poškodovanosti rastlin, kot v nižinah. Izračun NDVI pa je pokazal drugačne rezultate, saj so
bile vrednosti indeksa v višjih predelih višje kot v ravninskem delu. Torej so bile krmne
rastline v višjih predelih manj poškodovane kot v nižinskem predelu.
Upoštevati moramo tudi to, da se v poljedelstvu prideluje večina poljščin na ravninah, če je
to le mogoče. Bolje bi bilo, da se območij, kjer bi koruza bolje uspevala, ne izloča. Prav tako
bi bilo bolje, da se prideluje več rastlin, ki so po teoretičnih značilnosti dovolj kakovostne za
uporabo v krmi in se ugodno odzivajo na sušne razmere. Nekatere primere sem podala v
teoretičnem delu v preglednici 9.
Območja primernosti gojenja krmnih rastlin sem poskušala izločiti z deležem škode na
določenih tipih prsti. Predvsem pri koruzi se je izkazalo, da je bila škoda manjša na distrično
rjavih prsteh, kot pa na evtrično rjavih prsteh. Pridelovanje koruze je v ravninskem delu
Spodnje Savinjske doline neprimerno, saj koruza že teoretično bolje uspeva na prsteh z
nekoliko kislo reakcijo. Po drugi strani bi bilo za potrditev te hipoteze potrebno še izvesti
analize prsti na različnih območjih, potreben bi bil še dodaten pregled območja. S slednjim bi
preverili, ali je dejansko mogoče pridelovati koruzo v višjih predelih, nad nadmorsko višino
300 metrov.
Pri drugih krmnih rastlinah se je pokazalo, da je bila poškodovanost rastlin prav tako večja na
evtrično rjavih prsteh, kar je bilo pričakovano, saj so te najpogostejši tip prsti v ravninskem
delu, kjer so bile posledice suše intenzivnejše. Največ detelja se prideluje na obrečno
oglejenih prsteh, a je bila poškodovanost razmeroma nizka. Bolj je bila poškodovana na
evtrično rjavih, še bolj pa na distrično rjavih prsteh. Enako velja tudi za lucerno. Mešanice so
bile močno poškodovane na vseh tipih prsti. Razlika je le v tem, da so bile travno-deteljne
mešanice manj poškodovane na evtrično rjavih prsteh kot deteljno-travne mešanice.
S tretjo hipotezo sem želela ugotoviti, ali je pravilno predvidevanje, da je pridelovanje koruze
v nižinskih predelih Spodnje Savinjske doline ob dolgotrajnejši suši neprimerno. Hipoteza se
sicer navezuje tudi na prejšnjo in jo dopolnjuje. Potrjevala sem jo na podlagi višjega deleža
škode in nižjih vrednosti indeksa NDVI v nižinskih predelih pri vseh krmnih rastlinah, ki so bile
vključene v analizo. Nižinski predeli so bili omejeni z nadmorsko višino 300 metrov, saj večji
del Spodnje Savinjske doline leži do te višine. Pri popisu škode je koruza v višjih predelih
imela nižjo stopnjo poškodovanosti kot v nižinah. Tudi indeks NDVI je dokazal, da je
poškodovanost v višjih predelih manjša.
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7. ZAKLJUČEK
S tematiko preventivnih ukrepov pred posledicami suš se tako stroka kot javnost mnogo
premalo ukvarja, čeprav ima to velik pomen v različnih dejavnostih. Prednost preventivnih
ukrepov ni samo zmanjšanje ekonomskih posledic suš, ampak tudi v bolj učinkoviti rabi
zemljišč (primer gričevnate kulture), povečevanju pestrosti pridelave rastlin, preprečevanje
monokulturnosti, vpliv na ekološko stanje okolja in drugo.
Veliko več je govora o posledicah suše in njeni sanaciji. Na podlagi pregleda literature sem
ugotovila, da obstaja precej ukrepov, ki bi jih lahko kmetovalci izvajali, da bi zmanjšali
posledice suš. Nekateri izmed njih so v praksi bolj uveljavljeni, saj so bili spodbujeni s strani
države. Tak primer so namakalni sistemi, uporaba zgodnjih hibridnih vrst in uporaba
mineralnih gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev. Nekateri izmed ostalih ukrepov (zastirka,
gričevnate kulture, kolobarjenje) izhajajo iz tradicionalnega kmetijstva in so jih prevzeli
biodinamični in ekološki kmetovalci. V tujini so te ukrepe že uvedli pri pridelovanju koruze. V
Sloveniji se npr. gričevnatih kultur sploh ne uporablja, z izjemo pri krompirju. Eden izmed
ukrepov je tudi predčasno spravilo pridelkov, ki sicer ni najboljši preventivni ukrep, saj se z
njim rešujejo pridelki, ki so že bili poškodovani. V zaključni seminarski nalogi se analiza
nanaša na ukrep nadomestitve koruze z drugimi krmnimi rastlinami. Je ukrep, ki je bil
omenjen že v marsikateri strokovni literaturi in se ga predstavlja kot enega izmed v
prihodnosti pomembnejših ukrepov. Opisan je tudi v Tehnoloških priporočilih za zmanjšanje
občutljivosti na sušo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
V slovenski zakonodaji v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS št.
97/2010) se preventivnih ukrepov ne omenja, poudarjeno je le ravnanje ob nastalih
nesrečah. Obstajajo torej le priporočila, ki jih izdaja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in so
namenjena kmetovalcem z različnimi usmeritvami svojih dejavnosti. V zadnjih nekaj letih
smo bili priča več ekstremnim naravnim nesrečam, med njimi tudi sušam, kar potrjuje
potrebe po zakonodaji, ki bi predvidevala preventivne ukrepe. Kmetovalci bi potrebovali
obsežnejše opise ukrepov, podkrepljene s primeri, kot pa je to bilo storjeno v dosedanji
priporočilih.
Po drugi strani so se nekatere ustanove pričele ukvarjati s tem problemom, vendar še vedno
večinoma na ravni analize stanja in ne preventive ter svetovanja kmetovalcem. Eden izmed
uspelih projektov je bil Alp Water Scarce, kjer so sprva preizkušali model IRRFIB in jih
objavljali na portalu Kmetijsko svetovalne službe Maribor. Uporabniki so objave sprejeli, zato
se napovedi namakanja objavljajo še danes. Takšen primer naj bo spodbuda v nadaljnje vsem
novonastalim projektom, ki se ukvarjajo s proučevanjem suše. Pomembno je, da se v
proučevanje vključi praktičen namen, saj bo to pomagalo kmetovalcem pri reševanju težav, s
katerimi se soočajo.
S pregledom naravno- in družbenogeografskih značilnosti ugotavljam, da so vsi ti dejavniki
vplivali na to, da se veliko prebivalcev v regiji ukvarja s kmetijstvom. Najbolj razširjena
kmetijska panoga je živinoreja, ki pogojuje tudi večjo razširjenost krmnih rastlin. Večinoma
se prideluje koruzo. Kmetovalci se za pridelovanje koruze odločajo predvsem zaradi velikih
hektarskih donosih, visokega deleža škroba v zrnju in v celotni silaži. Pomembna jim je tudi
enostavna pridelava, saj vse potega zgolj strojno.
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Z analizo podatkov popisa škode suše Uprave RS za zaščito in reševanje in satelitskih
posnetkov Landsat 7 ETM+ sem preverila ustreznost enega izmed proučevanih ukrepov, ki bi
ga lahko izvajali v kmetijstvu z namenom zmanjšanja posledic suš. Zamenjava koruze z
drugimi krmnimi rastlinami je pomembna, saj je bila med vsemi poljščinami najbolj
poškodovana. Razlogi za to so predvsem njene rastne značilnosti. Je velika porabnica vode,
njen koreninski sistem je plitev in šopast in veliko vegetacijsko površino. Njeni glavni razvojni
fazi (metličenje in cvetenje) potekata ravno v obdobju, ko je v Sloveniji večja verjetnost
pojava dolgotrajnejše suše. Z analizo podatkov je bila potrjena hipoteza, pri kateri sem želela
dokazati, da so krmne rastline, kot so lucerna, detelja in mešanice, primerno nadomestilo
koruzi. Deleži škroba teh krmnih rastlin so sicer nižji kot pri koruzi, vendar vsebujejo več
beljakovin. Proizvodni stroški so nižji kot pri koruzi, saj je že pri vnosu semena potrebno
manjše količine, manj je tudi kasnejšega obdelovanja. Izbrane rastline so primerne tudi za
silažo, kot zeleno krmo in seno. Njihova glavna pomanjkljivost je v precej nižjih hektarskih
donosih kot pri silažni koruzi. To tudi ostaja glavni razlog, da je koruza še vedno močno
razširjena v slovenskem poljedelstvu.
Uporabljeni satelitski posnetki Landsat 7 ETM+ za leto 2012 sem uporabila v analizi namesto
satelitskih posnetkov Landsat TM 5, saj so bili posnetki za izbrano obdobje neprimerni zaradi
okvare. Satelit Landsat TM 4 pa že nekaj let ni delujoč. Izkazalo se je, da je mogoče delati s
posnetki satelita Landsat 7 ETM+, čeprav imajo ti od leta 2003 diagonalne vrzeli. Strokovnjaki
različno zagovarjajo delo z njimi. Nekateri menijo, da naj se za pomembnejša strokovna dela
raje uporablja posnetke starejših satelitov. Drugi vidijo v delu z njimi izziv, saj so bila razvita
dodatna orodja za delo s takšnimi podatki. Na spletu lahko zasledimo več člankov, kjer so
avtorji analizirali delo različnimi programi s posnetki.
Pri izločitvi območij primernosti pridelovanja krmnih rastlin se je izkazalo, da hipoteza ni bila
najbolje postavljena glede na dejansko rabo prostora. Večina krmnih rastlin se prideluje v
nižinskem predelu. Dokazala sem sicer, da se z nadmorsko višino zmanjšuje poškodovanost
rastlin, čeprav bi bilo potrebno ob nadaljnjih raziskavah še povečati nabor vplivnih
dejavnikov na pojav večje/ manjše poškodovanosti rastlinstva v višjih/nižjih nadmorskih
višinah. Poleg tega bi verjetno analiza imela bolj zanesljive rezultate, če bi bilo območje
proučevanja večje, saj bi s tem dobili večje vzorce, predvsem pri vseh rastlinah, razen koruzi.
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8. SKLEP
Kmetijska suša v Sloveniji predstavlja precejšnje tveganje. Večina kmetijskih površin se
nahaja v predelih, kjer je poleti zelo malo padavin, ali pa so te skoncentrirane ob koncu
vegetacijske dobe. Na nekaterih kmetijskih območjih je značilna pretirana usmerjenost v
določeno kmetijsko panogo. V Spodnji Savinjski dolini sta to živinoreja in hmeljarstvo. Z
živinorejo je povezano tudi pridelovanje krme. Kmetovalci se pogosto odločajo za tiste
krmne rastline, ki zahtevajo čim manj posegov pri pridelovanju. Pri tem se odločajo
predvsem za koruzo, ki se v sušnih razmerah slabše odziva kot nekatere druge krmne
rastline. Čeprav se v zadnjem času opaža, da se kmetovalci vse bolj zavedajo ranljivosti glede
suše. Pogosto se pri nakupu semen odločajo za hidridne sorte, ki so bile vzgojene z
namenom prilagoditve na sušo. Manj se odločajo za krmne rastline, ki so že v osnovi temu
prilagojene.
Nekateri kmetovalci se pogosto zanašajo tudi na finančna sredstva iz sklada, ki je namenjen
blaženju posledic škode zaradi suše. Gre za najbolj pogost kurativen ukrep v Sloveniji. Po
drugi strani obstaja veliko preventivnih ukrepov, ki jih ne podpira samo obstoječa
zakonodaja, ampak so predstavljeni v različnih publikacijah, ki so namejene kmetovalcem.
Publikacije sicer podajajo splošne značilnosti takšnih ukrepov, a bi bilo potrebno
kmetovalcem dodatno pojasniti, kakšne so prednosti in slabosti takšnih ukrepov. Poleg tega
bi bilo potrebno dodati opise primerov dobre prakse iz Slovenije in tujine, kjer so se škodi
zaradi suše uspešno izognili.
Proučevanje kmetijske suše v letu 2012 na izbranem območju je dokazalo razsežnosti škode
v pridelovanju kmetijskih rastlin. Pri nekaterih krmnih rastlinah je bila škoda bistveno
manjša, kar dokazuje, da so te dobro nadomestilo koruzi.
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9. SUMMARY
Agricultural drought in Slovenia presents a considerable risk. Most of the agricultural land is
located in areas where there is very little rainfall during summer, or precipitation is
concentrated in the end of the growing season. Some rural areas are characterized by
excessive focus on a certain agricultural sector. In the Valley of Spodnja Savinja there is a
special focus in the livestock and hops. The livestock is also connected with the production
of fodder. Farmers often choose to feed some plants that require minimum intervention in
the production. By doing this, they mainly opt for maize. Maize is a plant that – among other
forage plants – has the worse response to draught conditions. Recently we note, though,
that farmers are increasingly becoming aware of the damage caused by drought. Often,
when purchasing seeds, they opt for hydride varieties, which have been grown in order to
adapt to drought conditions. Less frequently, they buy forage that is inherently adapted to it.
Some farmers often rely on government funds that are intended for mitigating the effects of
drought damage. It is the most common curative action in Slovenia. On the other hand,
there are many preventive measures that are not only supported by the current legislation,
but are also presented in various publications which are especially intended for farmers.
These publications do present general features of such measures; however, it would be
imperative that they provide farmers with additional explanations concerning the
advantages and disadvantages of the measures, which is not the case. It would also be
necessary to add descriptions of the best practices of such measures in Slovenia and abroad,
where the damages caused by drought were successfully avoided.
Analysis of agricultural drought in 2012 in a selected area demonstrates dimensions of the
damage in agricultural crops productions. The damage of some fodder crops has been
significantly reduced, which proves that these are a good alternative to maize.
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