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Podatki o delu
Naslov: Razlika med krivuljo vodno zadrževalnih lastnosti tal ob upoštevanju modelirane in
izmerjene točke venenja
Opredelitev problema: Ustrezna in pravilna določitev vodno zadrževalnih lastnosti tal je zelo
pomemben predkorak strokovnega namakanja. Velikokrat uporabniki namakalnih sistemov
namakajo po lastnem občutku brez upoštevanja lastnosti tal, rastline in vremena. Tako lahko
z prekomerno količino namakanja presežemo poljsko kapaciteto ali s premalo namakanja
povzročimo sušni stres ter s tem škodujemo gojenim rastlinam. Vsaka tla imajo svojo
specifično krivuljo vodno zadrževalnih lastnosti. Krivulja vodno zadrževalnih lastnosti tal se
lahko določa s pomočjo Richardove tlačne posode, ki je zamudna s časovnega vidika. Novejša
metoda evapotranspiracije, ki jo delamo s pomočjo HYPROP naprave, pa je časovno
učinkovita. Vendar pri njej prihaja do pomanjkljivosti pri nizkih vsebnostih vode, ko so
vrednosti le modelirane in jih ni mogoče meriti. Krivuljo nam naprava HYPROP izriše le do
določene vrednosti matričnega potenciala (t.j. pF vrednosti), ki je še v območju meritev, za
manjše vrednosti matričnega potenciala pa krivuljo izdelamo s pomočjo pripadajoče
programske opreme z v naprej izdelanimi modeli hidravličnih lastnosti tal (npr. van
Genuchten model).
Cilji naloge: Cilj diplomske naloge je izmeriti vodno zadrževalne lastnosti izbranih vzorcev
različnih tipov tal po evaporacijski metodi s pomočjo naprave HYPROP, pri kateri nam
pripadajoča programska oprema omogoča izrisati dobljene rezultate, ki bodo prikazovali silo
vode, s katero je voda vezana v tleh ter njeno količino.
Hkrati bomo izmerili še točko venenja po gravimetrični metodi s pomočjo Richardove tlačne
posode ter dokazali razlike med modelirano točko venenja in izmerjeno točko venenja po
gravimetrični metodi.

Delovne hipoteze: Pričakujemo, da se bodo krivulje vodno zadrževalnih lastnosti tal, ko jih
naredimo po modelu, ki ga ponuja HYPROP, razlikovale od krivulj ko bomo v model vnesli
točko venenja (pF = 4,2), ki jo izmerimo s pomočjo Richardove tlačne posode. Razlike med
krivuljama bodo različno velike pri različnih tipih tal (npr. peščena, glinasta).
Metode dela: Na izbranih območjih Slovenije bomo odvzeli 30 vzorcev tal, jim določili
teksturo ter jim z gravimetrično metodo določili točko venenja. Z uporabo HYPROP naprave
bomo izmerili vodno zadrževalne lastnosti tal v treh ponovitvah. S pomočjo pripadajoče
programske opreme bomo izrisali krivulje vodnozadrževalnih lastnosti tal brez in z
upoštevanjem točke venenja, določene po gravimetrični metodi. Nato bomo dobljene
rezultate analizirali z enostavnimi statističnimi metodami in ugotavljali razliko med
modelirano točko venenja in izmerjeno točko venenja. Rezultate bomo prikazali grafično in
tabelarično.
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