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1

UVOD

Krajša in daljša sušna obdobja so v zadnjem času postala del našega vsakdanjika. S
pomanjkanjem vode se srečujemo predvsem v poletnem času, vse pogosteje pa tudi že
spomladi. V nekaterih primerih suše ne moremo preprečiti, lahko pa tla izboljšamo in
omogočimo, da so sposobna zadržati čim več vode. Količina vode v tleh je eden izmed
najosnovnejših parametrov, ki opisuje vodno stanje tal in prvi omejujoči faktor za rast
vegetacije. Voda v tleh uravnava mnoge fizikalne, kemijske in biološke procese.
Pomanjkanje vode močno vpliva na rast in razvoj rastline in delovanje talnih organizmov.
Na možnost rabe tal v kmetijske namene močno vpliva globina tal. Večja globina navadno
pomeni tudi večjo količino dostopne vode za rastline.
1.1 POVOD ZA RAZISKAVO
Kmetijstvo v Pomurju predstavlja velik vir zaslužka. Intenzivna kmetijska pridelava pa je
vse bolj ogrožena zaradi podnebnih sprememb. Tako je Pomurje regija, za katero so
značilna poletna sušna obdobja.
Suša je podaljšano obdobje brez padavin na območju, kjer bi sicer padavine pričakovali.
Suša se lahko pojavi povsod. Krajša in daljša sušna obdobja pa so postala del našega
vsakdanjika. Ta sušna obdobja so zadnjih nekaj let vse daljša in predstavljajo pereč
problem, ki ogroža gospodarstvo celotne regije. Kadar pride do slabše kakovosti pridelka
zaradi pomanjkanja vode, govorimo o kmetijski suši. Kmetijska suša onemogoči povratne
mehanizme razvoja rastlin. Tako prihaja do trajnih poškodb na rastlinah. Za proučevanje
suše pa so potrebne meritve vode v tleh, saj je to kazalnik dejanskega stanja.
Naloga je del širšega projekta Po kreativni poti do znanja, Daljinsko in bližnje zaznavanje
suše (DABLIS), kjer smo ugotavljali, kako se satelitske slike snemanja poljščin ujemajo z
vsebnosti vode v tleh (slika 1). Nove obdelave satelitskih posnetkov omogočajo, s svojo
vse večjo prostorsko in časovno ločljivostjo, vrednotenje vegetacijskih indeksov (Basso in
sod., 2004), ki so med drugim lahko tudi pokazatelj morebitnega sušnega stresa pri rastlini,
ki je posledica manjše vsebnosti vode v tleh.
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Slika 1: Povezava snemanja površja s satelitom in meritvijo vsebnosti vode v tleh (Pintar in sod., 2017)

1.2 NAMEN DELA
Z nalogo smo želeli na izbranih njivah podjetja Panvita d.o.o. v Prekmurju preučiti
prostorsko variabilnost vsebnosti vode v tleh glede na teksturo tal (lahka, težka) ter glede
na režim namakanja (namakana in nenamakana tla). Prav tako smo na treh lokacijah želeli
primerjati kontinuirane meritve vsebnosti vode v tleh in točkovno opravljene občasne
meritve. Kontinuirane meritve so potekale v eni točki na sredini ploskev, s sondo ki je bila
zakopana na globini 20 cm. Okoli nje smo v petih prostorsko razporejenih točkah občasno
merili vsebnost vode s prenosno sondo.
1.3 DELOVNA HIPOTEZA
Predvidevali smo:


da je vsebnost vode, ki jo merimo občasno na več rastrsko razporejenih točkah
znotraj ploskev na obravnavanih lokacijah, v povprečju najmanjša na lahkih
nenamakanih površinah, ter največja na težkih namakanih,

 da količina vode v tleh na rastrsko razporejenih točkah znotraj ploskve variira glede
na različno vsebnost vode v tleh,
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 da se povprečna vsebnost vode, občasno merjena na rastrsko razporejenih točkah
znotraj ploskve, ujema z vsebnostjo vode, merjene v tistem datumu z vkopano
sondo za sprotne meritve vsebnosti vode v tleh.
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2

PREGLED OBJAV

Voda predstavlja temeljni vir življenja. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih,
plinastem, tekočem in trdnem. Zaradi posebne molekulske strukture vpliva na procese v
tleh. Na rast in razvoj rastlin in talnih organizmov vpliva talna voda, ki jo poimenujemo
tudi zelena voda (Lal, 2012), količina le-te pa je tisti faktor, ki lahko omejuje rast in
proizvodnjo biomase (Arriaga in Rubio, 2017).
2.1 VODA V TLEH
Voda se v tleh nahaja v talnih porah ter vezana na talne delce. Na površino talnih delcev se
veže na dva načina. Prva vezava je adsorpcija molekul vode na površino talnih delcev.
Drugi način je zadrževanje vode v tleh na mestu kontakta dveh delcev. Sila vpijanja
oziroma zadrževanja vode v tleh je močnejši kadar je delež vode v tleh manjši. Več vode
lahko zadržijo tla, ki imajo več gline. Najmanj vode zadržijo tla, ki imajo predvsem pesek
(Hillel, 1998). Se pa zaloga vode v tleh spreminja. Tako se ob obilnejšem deževju
zapolnjene tudi makropore v tleh. Zaloga vode v tleh se zmanjšuje z evaporacijo
(prehajanje vode v obliki vodne pare iz zemeljskega površja) in transpiracijo (prehajanje
vode v obliki vodne pare skozi listne reže). V primeru velike evapotranspiracije, predvsem
v toplih dneh (poletje), lahko pride do izsušitve tal (Vrščaj, 2017).
O tleh govorimo kot o trifaznem sistemu, saj so sestavljena iz trdne, tekoče in plinaste faze.
Trda faza zajema okrog 50 % volumna tal. Preostanek sta tekoča in plinasta faza, ki se
nahajata v porah ter sta odgovorni za rast in razvoj rastlin. Razmerje med tekočo in
plinasto fazo se stalno spreminja. Kot že rečeno, struktura tal je osnova rodovitnosti
kmetijskih zemljišč oziroma sposobnost tal, da rastline oskrbujejo z vodo, zrakom in
potrebnimi hranili za njihovo rast.
Vsebnost vode v tleh se spreminja kot odziv na številne procese, ki delujejo v različnih
časovnih in prostorskih okvirjih (Wilson in sod., 2004). Na spremembe količine vode v
tleh, ki se pojavljajo v širokem časovnem razponu, vplivajo padavine, sevanje in veter.
Vremensko nihanje padavin se razlikuje medletno ali sezonsko. Prav tako na vsebnost
vode v tleh vpliva vegetacija s svojo stopnjo, gostoto oziroma pokritostjo površin z
rastlinami ter koreninskim sistemom. To vse vpliva na časovno nihanje vlažnosti tal, zlasti
na obdelovalnih površinah (njive).
Prostorska porazdelitev vode v tleh je lahko mišljena kot vzorec, ki se skozi čas spreminja.
Ta nam omogoča, da preučimo posledice različnih procesov. Količina vode v tleh je
odvisna od pokrajine. Prostorska variabilnost količine vode v tleh je odvisna tudi od
teksture tal (Baroni in sod., 2013).
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Kadar je dovolj padavin, da se vse pore v tleh napolnijo, govorimo o polni vodni kapaciteti
ali maksimalni higroskopičnosti (slika 2). Voda iz velikih por iz lahkih tal odteče že po
enem dnevu, iz težkih tal v povprečju v treh dneh. Vodo, ki odteče, imenujemo
gravitacijska voda in ni pomembna za rastline. Gravitacijska voda napaja podtalnico. Pore,
ki ostanejo prazne, ko voda odteče, napolni zrak. V tleh ostane rastlinam dostopna voda, ki
jo imenujemo tudi poljska kapaciteta. Ta voda je na talne delce vezana z večjo silo. Na
poljsko kapaciteto tal vplivajo organske snovi v tleh, struktura in tekstura tal (Waring in
Running, 1998).
Rastlinam dostopna voda je rastlinam različno dostopna. Na dostopnost vpliva sila (tenzija)
vezave vode na talne delce. Tlak celičnega soka predstavlja sesalno moč koreninskega
sistema. In na osnovi razlik tlaka rastline iz tal črpajo vodo z raztopljenimi hranilnimi
snovmi. Pri kulturnih rastlinah je ta tlak med 1 in 3 MPa. Pri kaktusih je ta tlak lahko 10
MPa, kar je 3-x več kot tlak celičnega soka pri kulturnih rastlinah. Vse rastline največjo
sesalno moč korenin dosežejo tik pred venenjem. Tako lahko povzamemo, da se
razpoložljiva voda v tleh nahaja med točko venenja in poljsko kapaciteto.

Slika 2: Vodna bilanca ekosistema (Waring in Running, 1998)

Koreninski sistem rastlin se lahko nahaja v različnih slojih tal. Od tega sloja in od sloja
atmosfere tik nad rastlinami pa je odvisno prehajanje vode v rastline. Vodna bilanca tal je
odvisna od več dejavnikov. Nanjo vplivajo padavine, voda v obliki pare, kapilarni dvig
vode, površinski odtok in evapotranspiracija. Evapotranspiracija je proces prehajanja vode
v obliki vodnih hlapov v atmosfero. Evapotranspiracija vključuje tako izhlapevanje
(prehod vode iz tekočega agregatnega stanja v plinasto agregatno stanje) kot tudi
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transpiracijo (črpanje vode iz tal s koreninskim sistemom). Izhlapevanje vode poteka s
samega površja vode, kopnega ali rastlin. Transpiracija je fiziološki proces, kjer rastlina po
črpanju vode iz tal, vodo skozi listne reže izpusti v atmosfero. Ker izhlapevanje in
transpiracijo med seboj težko razlikujemo, se skupen proces imenuje evapotranspiracija.
Nanjo vplivajo različni dejavniki. V prvi vrsti sta temperatura zraka in vlaga v zraku.
Evapotranspiracija pa je odvisna tudi od sončnega sevanja, hitrost vetra, višine rastline in
anatomije listov. Med okoljske dejavnike, ki vplivajo na evapotranspiracijo, vključujemo
tudi rodovitnost in rabo tal, poraščenost in način obdelovanja tal ter vsebnost vode v tleh.
2.2 NAMAKANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Povprečna letna količina padavin v Sloveniji je med 800 in 4000 mm, kar ni malo.
Najmanj padavin je v Prekmurju in ob obali, medtem ko je največ padavin v Julijskih
Alpah in Karavankah. Težavo predstavljajo predvsem razporeditve padavin. Tako v času
rastne dobe prihaja do največjega pomanjkanja (Pintar in Zupanc, 2017).
Napovedi za Slovenijo kažejo, da se bo povprečna temperatura zraka povišala tudi do
2,5 °C (Kajfež-Bogataj in sod., 2010). Pričakovati je tudi, da se bo skupna letna količina
padavin v povprečju zmanjšala za 10 %.
Nekateri avtorji navajajo, da je kmetijstvo največji porabnik sladkovodnih virov. Več kot
polovica vse sladke vode bi se naj porabila za živinorejo (Oppenlander, 2011). Zmanjšanje
vsebnosti vode v tleh vpliva na dostopnost vode za rastline. To vpliva na njihovo rast in
zmanjša se pridelek. Tako so, ob vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavih, ki
otežujejo kmetijstvo, agrotehnični ukrepi za uravnavanje vode v tleh vse pomembnejši
(Geerts in Raes, 2009). Optimalno preskrbo rastlin z vodo lahko zagotovimo z
namakanjem. Kot vodni vir lahko uporabimo deževnico, očiščene vode iz čistilnih naprav,
podzemne vode (vodnjake, vrtine), površinske vode (reke, kanali, zajetja, ribniki, umetna
jezera, ipd.) in vodo iz vodovoda. Pri namakalnih sistemih kot vodni vir prevladujejo
akumulacije in jezera (Černe, 2017).
Namakanje kmetijskih zemljišč je tehnološki ukrep. Da dosežemo optimalen pridelek je
potrebno, v primerih suše ko primanjkuje vode, vodo z namakanjem umetno dodajati.
Namakalni sistemi so različni. Tako lahko uporabljamo dva načina namakanja: kapljično in
namakanje z oroševanjem (Cvejić in sod., 2016).
Namakanje z oroševanjem izvajamo z razpršilci. Ti so lahko stabilni, prestavljivi ali
mobilni (npr. centralni sistem na sliki 3). Pri kapljičnem namakanju vodo dovajamo po
kapljicah v zemljo, neposredno bližino korenin. Cevi za kapljično namakanje so
nameščene v tla ali pa do nekaj centimetrov dvignjene.

7
Nedog M. Variabilnost količine vode v tleh na izbranih lokacijah v Prekmurju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

Namakalni sistemi morajo biti skrbno načrtovani in izvedeni. Namakalni sistem je
smiselno načrtovati tam, kjer so prisotni vodni viri in obstaja interes (Černe, 2017). Pri
namakanju pa moramo upoštevati meritve hidroloških in meteoroloških parametrov,
lastnosti tal in rastline ter spremljati vremenske razmere.

Slika 3: Centralni namakalni sistem na njivi podjetja Panvita d.d. v Prekmurju

2.3 MERITVE VODE V TLEH
Potreba po ugotavljanju količine vode v tleh, narašča. Poznamo neposredne ali direktne ter
posredne ali indirektne metode za ugotavljanje vode v tleh. Metode se med seboj
razlikujejo predvsem po zanesljivosti in dostopnosti podatkov uporabniku.
2.3.1 Neposredne metode
Neposredne metode temeljijo na oblikah odstranitve vode iz tal. Pri tem neposredno
izmerimo delež odstranjene vode. Da vsa voda, razen higroskopsko vezana, izhlapi
dosežemo s 24 urnim segrevanjem vzorca pri vsaj 105 °C (Zupanc in Pintar, 2007). Metodo
imenujemo tudi gravimetrična metoda, saj temelji na razlikah mase. Gravimetrična metoda
se uporablja kot standard za ostale neposredne in poredne metode (Dirksen, 1999).

8
Nedog M. Variabilnost količine vode v tleh na izbranih lokacijah v Prekmurju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2020

Pri gravimetrični metodi se za analizo vsebnosti vode vzame neporušen vzorec tal. Vzorec
se vzame s Kopeckijevim cilindrom. Vzorec stehtamo in damo za 24 ur v sušilnik na
105°C. V vzorcu se zadrži zgolj voda, ki je higroskopsko vezana ter ni zanimiva za potrebe
kmetijstva. Po 24 urah vzorec ponovno stehtamo. Razlika med masama predstavlja
vsebnost vode, ki jo izrazimo v odstotkih mase ali volumna (Charbeneau, 2000).
2.3.2 Posredne metode
Posredne metode za meritev vode v tleh na strukturo tal ne vplivajo. Manjše spremembe so
le v okolici sond oziroma elektrod. Posredne metode merijo določeno lastnost tal, bodisi
kemično ali fizikalno, ki je v korelaciji s talno vodo. Fizikalni parametri po kalibraciji
predstavljajo dobro merilo za vsebnost vode v tleh, saj jih v veliki meri obvladuje voda. Od
moči povezovalnega razmerja med vsebnostjo vode in merjeno količino pa je odvisna
točnost metode (Clarke Topp in Ferre, 2002).
Ena najbolj razširjenih metod posrednega merjenja vsebnosti vlage v tleh je TDR metoda,
ki temelji na merjenju časa odboja (Dirksen, 1999). Naprava proizvaja visokofrekvenčni
elektromagnetni signal, ki potuje preko elektrod. Na mestih s spremenjeno upornostjo se
signal deloma odbije in preostanek vrne v TDR sprejemnik. Preostali del signala potuje do
konca elektrod. Naprava tako meri čas med poslanim in sprejetim signalom. Metoda z
merjenjem časa, ki ga potrebuje elektromagnetni val za širjenje vzdolž elektrode, določi
dielektrično konstanto. S povečanjem vsebnosti vode se hitrost zmanjša torej se čas širjenja
signala poveča.
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3

MATERIAL IN METODE

3.1 OPIS LOKACIJE IN POTEK MERITEV
Poskus je potekal na dveh lokacijah, ki sta predstavljali grafični enoti rabe kmetijskih
zemljišč (GERK) v Prekmurju, na njivah podjetja Panvita d.d. (slika 4).
Po nasvetu tehnologa v podjetju Panvita, smo v poskus vključili teksturno lažja (L) in
teksturno težja (T) tla. Na obeh GERK je rastla koruza. Vsak GERK je bil razdeljen na dva
dela oz. parceli, nenamakani del (LN0 ter TN0) in namakani del (LN1 in TN1). Vsaka od
štirih parcel je obsegala štiri ploskve velikosti 20 m x 20 m, ki so bile geografsko pokrite s
celicami satelitskih posnetkov.

Slika 4: Lokaciji poskusov (označeni vijolično) merjenja vsebnosti vode v tleh v Prekmurju na njivah
podjetja Panvita d. d v letu 2017
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Štiri ploskve znotraj posamezne parcele smo označili glede na smeri neba (JV, JZ, SV,
SZ), kot je prikazano na sliki 5. Na vsaki od ploskev smo merili vsebnost vode v tleh na
dva načina: (1) meritve vsebnosti vode s prenosno sondo v več točkah znotraj ploskve ob
določenih datumih in (2) neprekinjene meritve vsebnosti vode v tleh, ki smo jih izvajali v
eni točki znotraj vsake ploskve skozi celo rastno sezono koruze.
Znotraj vsake ploskve smo v letu 2016 naredili po 9 enakomerno razporejenih meritev
vsebnosti vode v tleh v globini 10 in 20 cm. Zaradi majhne variabilnosti meritev znotraj
posamezne ploskve smo v nadaljevanju poskusa zmanjšali število vzorčenj (Pintar in sod.,
2017). Tako smo v letu 2017 opravljali le pet meritev znotraj vsake ploskve. Ob tem smo v
vsaki ploskvi ohranili vogalna in centralno merilno mesto. Meritve s prenosno sondo so
bile v letu 2017 narejene v šestih terminih med 20. 5. in 28. 7. le na 20 cm.
Vse mejne točke kvadratov na terenu so bile stalno označene s količki. Med količki je bil
napeljan opozorilni trak, tako da so bile parcele jasno vidne. V sredino vsake ploskve smo
na globino 20 cm vkopali sondo za sprotno merjenje vsebnosti vode v tleh. Sonde smo
vkopali, ko so bile rastline koruze visoke 10 cm. Tik pred pobiranjem pridelka pa smo
sonde odstranili.

Slika 5: Zasnova merjenja prostorske variabilnosti vsebnosti vode v tleh na njivah podjetja Panvita d. d. v
Prekmurju prikazana za GERK 659109 (lahka nenamakana tla). Šestmestna števila so koordinate v GaussKruegerjevem koordinatnem sistemu. Rdeča odebeljena puščica kaže smer sever.
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3.2 PADAVINE IN NAMAKANJE V ČASU POSKUSA
V času poskusa je bilo zaznano pomanjkanje vode, ki ga je Vertačnik (2017) opredelila kot
poletni primanjkljaj. V mesecu maju je zapadlo 84 mm padavin in v juniju 96 mm. Juliju je
padlo zgolj 65 mm padavin. Največ padavin, 49,5 mm, je zapadlo 3. julija (preglednica 1).
V času naših meritev, med 20. majem in 28. julijem, je bilo kar 41 dni brez padavin.
Preglednica 1: Količina padavin in namakanja v času meritev (Vertačnik, 2017)
Dan

Maj
padavine
(mm)

Junij
namakanja
(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
13
0,1
14
8,4
15
39,7
16
7,9
17
0
18
0
19
0
20
0
21
1,6
22
0
23
0
24
7,4
25
2,4
26
0
27
0
28
0
29
0
25*, 20**
30
0
20**
31
0
20**
Opomba: *lahka tla, **težka tla

padavine
(mm)
0,1
0,1
49,5
0
2,5
0
1,7
3,6
0
0
3
0
3,3
0
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
2,4
0,5
17,9
0
0
14,5
0

Julij
namakanja
(mm)

25*

20**
20**
28*, 20**
28*

padavine
(mm)
0,3
0
1
0
0
0
0
0,5
0,1
0,1
0
10,7
2,5
0
0,1
0
0
0
0
0,9
0
0
0
20,2
17,1
0
11,9
0,4
0
0
0

namakanja
(mm)

20**
20**

30*

20**
20**
20**

30*
30*

Namakanje se je na GERK, ki so bili vključeni v poskus, pričelo s setvijo koruznega
hibrida (Vertačnik, 2017). V času naših meritev so se lahka tla namakala 7 dni, težka tla pa
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12 dni. Količina vode, porabljene za namakanje je bila za lahka tla nekoliko večja. Tako so
bila lahka tla namaka v maju in prvi polovici junija s 25 mm, v drugi polovici junija z 28
ter v juliju s 30 mm vode. Za težka tla je bila količina vode ob namakanju celotno obdobje
konstantna, 20 mm.
3.3 OPIS SOND ZA MERJENJE VSEBNOSTI VODE V TLEH
Za stalno nameščene sonde na parcelah smo uporabljali sondo DELTA-T SM150T (slika
6) in shranjevalnik podatkov DELATA-T DL6. Tako smo lahko spremljali količino vode v
tleh med celotno rastno dobo rastline. Meritve so se izvajale vsako uro vse od postavitev
sond 12. maja ter do 5. septembra. Za ročno izmero vsebnosti vode pa smo uporabljali
TRIME – FM Imko (slika 8).

Slika 6: Sonda DELTA-T za sprotno merjenje vsebnosti vode v tleh

DELTA-T SM150T je dvonamenska sonda. Lahko jo uporabljamo za takojšnje odčitke
vsebnosti vode v tleh ali pa jo namestimo v tla, kot je bilo v primeru naših meritev. Sonda
ima dve jekleni paličasti elektrodi dolgi 5 cm, ki služita kot prevodnika. Tla okoli elektrod
pa služijo kot dielektrični medij. Z vzpostavljanjem napetosti med elektrodama se
proizvaja visokofrekvenčni elektromagnetni signal. Sonde so povezane z zapisovalnikom,
ki skrbi za dolgoročno zapisovanje podatkov o vlagi in temperaturi. Natančnost merjenja
vsebnosti vode je ± 3 %.
Na posameznih parcelah, v ploskvi smo na sredini v zemljo zabili cev, na katero smo
pripeli elektro omarico, v kateri je bil vgrajen računalnik za sprejemanje in shranjevanje
podatkov (slika 7). Nato smo začeli s kopanjem rovov na vse štiri smeri neba. Sonde so
bile v zemljo zakopane na globino 20 cm takoj po vzniku koruze. Globina za polaganje
kablov je bila 10 – 15 cm zaradi medvrstne obdelave med rastjo koruze.
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Slika 7: Elektro omarica za odčitavanje meritev stalno nameščene sonde

Za občasne meritve vsebnosti vode v tleh smo uporabljali ročno, prenosno sondo TRIME –
FM TDR, ki deluje na principu meritve dielektrične konstante merjenega medija (slika 8).
Naprava v manj kot 10 sekundah pokaže vsebnost vode v tleh v volumenskih odstotkih. Te
podatke smo si zapisovali in jih primerjali s stalno postavljeno sondo. V letu 2017 smo
meritve opravili šestkrat v (preglednica 2). Za vsako posamezno meritev na posamezni
točki smo naredili ročni izkop z motiko do globine 20 cm. Izkop smo naredili 30 cm vstran
od točke, kjer je bila nameščena sonda za merjenje. Po opravljeni meritvi smo izkop zasuli.
Ob vsakem naslednjem merjenju smo se po krožnici 30 cm od točke s sondo premaknili za
90 stopinj. Sonde niso bile kalibrirane na tla, kjer so potekale meritve.
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Slika 8: Prenosna sonda Trime FM -1 med meritvijo vsebnosti vode v tleh

Slika 9: Ročno merjenje vsebnosti vode v tleh
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Meritve vsebnosti vode v tleh bomo prikazali za šest terminov v rastni dobi 2017
(preglednica 2). Ob vsakem terminu smo znotraj posamezne ploskve naredili po pet
meritev.
Preglednica 2: Datum in meritev vsebnosti vode v tleh na njivah podjetja Panvita d. d. v Prekmurju
Zaporedna meritev
Datum meritve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

20.5.2017

3.6.2017

17.6.2017

29.6.2017

17.7.2017

28.7.2017

Povprečne vsebnosti vode v tleh so predstavljene v preglednici 3. Ob prvem merjenju, ki je
bilo opravljeno 20. 5. 2017, je bila povprečna vsebnost vode pri lahkih nenamakanih
(18,6 vol. %) in lahkih namakanih (18,8 vol. %) tleh podobna. Standardni napaki povprečja
za lahka tla sta bili 0,4 oziroma 0,3 vol. %. Prav tako so bile podobne povprečne vsebnosti
vode v tleh v težkih nenamakanih (27,4 vol. %) in težkih namakanih (27,1 vol. %) tleh. Za
težka nenamakana tla je bila standardna napaka povprečja 1,1 vol. % ter za težka
namakana tla zgolj 0,1 vol. %. Izmerjena vsebnost vode v tleh je bila za vse tipe tal
podobna 3. 6. 2017. Izmerjene vrednosti so bile preko 24 vol. % na vseh tipih tal. Lahka
nenamakana tla so imela najnižjo izmerjeno vsebnost vode in sicer 17. 6. 2017 (10,1 vol.
%) ter 17. 7. 2017 (4,3 vol. %). To pomeni, da so bila tla izjemno suha. Ob tem pa moramo
poudariti tudi visok koeficient variacije, kar je lahko tudi posledica napak pri meritvah.
Največja vsebnosti vode v tleh je bila izmerjena 28. 7. 2017 na lahkih namakanih tleh
(30,3 vol. %). Za podatke smo izračunali tudi koeficient variacije, ki predstavlja relativno
mero razpršenosti podatkov. Višji kot je koeficient variacije, bolj so podatki razpršeni
okoli povprečja. Izračunani koeficienti variacije so bili večji za lahka tla, v primerjavi s
težkimi tlemi. Prav tako je bil v večini primerov koeficient variabilnosti manjši pri mokrih
tleh v primerjavi s suhimi. Tako je variabilnost v prostoru večja, kadar so tla suha.
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Preglednica 3: Statistika za vsebnost vode v tleh na njivah podjetja Panvita d. d. v Prekmurju
Datum

20.5.2017

3.6.2017

17.6.2017

29.6.2017

17.7.2017

28.7.2017

Tip tal
LN0
LN1
TN0
TN1
LN0
LN1
TN0
TN1
LN0
LN1
TN0
TN1
LN0
LN1
TN0
TN1
LN0
LN1
TN0
TN1
LN0
LN1
TN0
TN1

Povprečje
(vol. %)
18,6
18,8
27,4
27,1
24,3
25,0
26,2
25,7
10,1
22,7
22,4
15,5
16,2
24,6
27,4
27,9
4,3
19,4
21,8
26,7
29,1
30,3
16,5
21,1

Koeficient variacije
(%)
10,3
7,5
4,0
2,3
2,3
1,6
2,7
3,7
28,4
10,2
6,0
5,3
6,0
4,9
4,4
3,8
17,4
35,1
3,7
2,5
3,4
3,7
9,6
7,0

Standardna napaka
povprečja (vol. %)
0,4
0,3
1,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
1,5
0,2
0,1
0,2
0,3
0,4
0,3
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Razlike v variabilnosti vode v lahkih nenamakanih tleh in lahkih namakanih tleh se med
ploskvami ne razlikuje bistveno glede na datum merjenja (slika 10). Vrednosti vsebnosti
vode v tleh so podobne, kažejo se podobni trendi v vseh ploskvah. Tako so bile najviše
izmerjene vsebnosti vode v tleh v vseh ploskvah 28. 7. 2017. To bi lahko bila posledica
padavin, ki so jih med 24. in 28. 7. 2017 v Murski Soboti zabeležili 49,6 mm
(preglednica 1). Obstajajo pa razlike med nenamakanimi in namakanimi tlemi. V vseh
ploskvah je bila vsebnost vode v tleh pri lahkih nenamakanih tleh nižja v primerjavi z
lahkimi namakanimi tlemi. Izjema je zgolj meritev 20. 5. 2017 v JZ ploskvi.

Slika 10: Časovna variabilnost vsebnosti vode na lahkih nenamakanih (LN) in namakanih (LN1) tleh (vol. %)
po ploskvah na njivah podjetja Panvita d. d. v Prekmurju
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Podobne slike lahko vidimo tudi pri težkih teh, ki pa imajo v primerjavi z lahkimi tlemi
večji vsebnost vode v tleh (slika 11). Slike med posameznimi ploskvami so si podobne.
Vsebnost vode v tleh je bila na težkih namakanih tleh praviloma večja, kot na težkih
nenamakanih tleh. Zelo podobne vrednosti za težka nenamakana in težka namakana tla so
bile izmerjene ob prvi meritvi, 20. 5. 2017. Izjema je tudi 17. 6. 2017, kjer je vsebnost
vode v tleh pri težkih nenamakanih tleh bila večja od vsebnosti vode v tleh pri težkih
namakanih tleh v vseh ploskvah. Iz slike je prav tako razvidno, da so izmerjene vrednosti
manj razpršene v primerjavi z meritvami na lahkih tleh. Za oba tipa tal v vseh ploskvah
lahko trdimo, da je bila vsebnost vode v tleh najmanjša na dan 28. 7. 2017. To je v
nasprotju z meritvami, opravljenimi na lahkih tleh. Očitno dež, ki je bil nekaj dni pred tem
registriran v Murski Soboti, lokacije tega poskusa ni dosegel.

Slika 11: Časovna variabilnost vsebnost vode na težkih nenamakanih (TN0) in namakanih (TN1) tleh
(vol. %) po ploskvah na njivah podjetja Panvita d. d. v Prekmurju
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Lažjo predstavo o prostorski variabilnosti vsebnosti vode v tleh dobimo s predstavljenimi
grafi v obliki mehurčka (slika 12 in 13). Površina krogca je sorazmerna z vsebnostjo vode
in vidimo lahko, da so pri lahkih nenamakanih tleh najmanjši mehurčki pri merjenju
17. 7. 2017 (slika 12). Koeficient variacije je bil največji, 15 %, pri merjenju 17. 6. 2017.
Vidimo lahko, da imajo mehurčki na ta datum največji razpon in se med seboj precej
razlikujejo. Najmanjši koeficient variacije, 2 %, pa je bil izračunan za meritve, opravljene
3. 6. 2017. Meritve na ta datum so si zelo podobne in imajo majhen razpon. Vsi ostali
koeficienti variacije so bili manjši od 10 %.

Slika 12: Prostorska razporeditev vsebnosti vode v tleh (vol. %) na posamezni ploskvi v odvisnosti od
datuma merjenja pri lahkih nenamakanih tleh na njivah podjetja Panvita d. d. v Prekmurju
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Na lahkih namakanih tleh so razlike med mehurčki med zaporednimi merjenji nekoliko
manjše, kot so razlike pri lahkih nenamakanih tleh (slika 13). Izjema so meritve, opravljene
17. 7. 2017, kjer je koeficient variacije 39,4 %. Vzrok za tako razliko bi morda bil
namakalni sistem, saj padavin nekaj dni pred meritvijo ni bilo. Ta lokacija se je 13. 7. 2017
namakala. Obstaja možnost, da namakalni sistem ne pokrije v celoti vzhodnih delov
parcele, ki je bila v poskusu.

Slika 13: Prostorska razporeditev vsebnosti vode v tleh (vol. %) na posamezni ploskvi v odvisnosti od
datuma merjenja pri lahkih namakanih tleh na njivah podjetja Panvita d. d. v Prekmurju
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Pri težkih nenamakanih tleh so mehurčki skozi vsa zaporedna merjenja približno enako
veliki, velikih nihanj ni (slika 14). Koeficienti variacije so izračunani od 0,7 % za meritve
opravljene 20. 5. 2017 ter do 9,4 % za meritve opravljene 28. 7. 2017. Ob zadnji meritvah
lahko vidimo, da so nekoliko večje razlike med mehurčki na južni in severni strani parcele.

Slika 14: Prostorska razporeditev vsebnosti vode v tleh (vol. %) v posamezni ploskvi v odvisnosti od datuma
merjenja pri težkih nenamakanih tleh na njivah podjetja Panvita d. d. v Prekmurju
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Najmanjša odstopanja med meritvami vsebnosti vode v tleh pa lahko vidimo na težkih
namakanih tleh (slika 15). Je pa vsebnost vode v ploskvi ob posamezni meritvi dokaj
podobna. Tako med ploskvami ne prihaja do velikih razlik, koeficienti variacije so bili
izračunani med 0,3 % na dan 20. 5. 2017 in 5,8 % na dan 28. 7. 2017. Kar se tiče variacije
ob zadnjih meritvah, je slika podobna kot pri težkih nenamakanih tleh.

Slika 15: Prostorska razporeditev vsebnosti vode v tleh (vol. %) v posamezni ploskvi v odvisnosti od datuma
merjenja pri težkih namakanih tleh na njivah podjetja Panvita d. d. v Prekmurju
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Slika 16 prikazuje povprečne vrednosti vode v tleh z intervalom napak na posameznih
poskusnih lokacijah. Vidimo lahko, da so intervali napak minimalni in skoraj neopazni.
Izjema so meritve, opravljene 17. 7. 2017 na lahkih namakanih tleh, kjer so povprečne
vrednosti vode v tleh, pravilom večje na namakanih tleh. V večini so meritve vsebnosti
vode v tleh opravljene na lahkih tleh manjše, kot meritve vsebnosti vode v težkih tleh. Kot
smo že omenili, je izjema 28. 7. 2017. Iz slike lahko razberemo tudi, da je vsebnost vode v
tleh bila najmanjša pri lahkih nenamakanih tleh.

Slika 16: Primerjava povprečij z intervali standardnih napak za vsebnost vode v tleh (vol %) po datumu na
poskusnih lokacijah na njivah podjetja Panvita d. d. v Prekmurju (n=20). LN0=lahka nenamakana tla,
LN1=lahka namakana tla, N0=težka nenamakana tla, TN1=težka namakana tla.

Primerjavo povprečne vsebnosti vode v lahkih tleh na globni 20 cm, merjeno s sondo
DELTA T in sondo TRIME lahko vidimo na slikah 17 in 18. Meritve s sondo DELTA T
prikazane s črto, saj so bile meritve opravljene vsako uro. Na podlagi urnih vrednosti smo
izračunali dnevna povprečja vsebnosti vode v tleh. Na sliki so zajeti podatki od začetka, ko
smo sondo postavili (sredina maja) ter do konca julija. Kontinuirane meritve izkazujejo
precej variabilnosti, kar je posledica dejstva, da sonde niso bile talno specifično
kalibrirane. Meritve opravljene s sondo TRIME so na sliki prikazane točkovno. Prostorska
variabilnost vode v tleh v izbranih terminih z merilnikom TRIME je bila praviloma
manjša. Za lažje razumevanje meritev so na sliki prikazane še padavine in namakanja. Iz
slik je razvidno, da so vse sonde izmerile večje vsebnosti vode v tleh, kadar so se tla
namakala.
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Slika 17: Primerjava meritev vsebnosti vode v tleh (vol %) opravljenih s sondama DELTA T in TRIME na
lahkih tleh (nenamakanih – LN0 in namakanih - LN1) ter količina padavin (mm) in namakanja (mm) na
njivah podjetja Panvita d. d. v Prekmurju

Primerjava povprečne vsebnosti vode v težkih tleh na globni 20 cm, merjeno s sondo
DELTA T in povprečje s sondo TRIME je prikazana na sliki 18. Tudi tukaj so meritve
opravljene na enak način. Meritve opravljene s sondo TRIME, ki so na sliki prikazane
točkovno, so v povprečju nekoliko bližje meritvam opravljenimi s sondo DELTA T, v
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primerjavi s lahkimi tlemi. Tudi v primeru težkih tal so meritve vsebnosti vode v tleh
opravljene s sondo TRIME nižje, kot meritve s sondo DELTA T. Nihanja in padec
vsebnosti vode v tleh v primeru manjših količin padavin je manjši kot v primeru lahkih tal.
Namakanje težkih tal je imelo manjši vpliv na vsebnost vode v tleh, kot namakanje lahkih
tal. Razlike med nenamakanimi in namakanimi težkimi tlemi so bile manjše, kot v primeru
lahkih tal.

Slika 18: Primerjava meritev vsebnosti vode v teh (vol %) opravljenih s sondo DELTA T in TRIME na
težkih tleh (nenamakana – TN0 in namakana – TN1) ter količina padavin na njivah podjetja Panvita d. d. v
Prekmurju
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Opozoriti moramo tudi na kalibracijo sond. Kljub zelo podobnim krivuljam, ki so
posledice različnih merilnih naprav, ne moremo reči, da so meritve enake. Uporabili smo
podatke sond, ki niso bile kalibrirane na tla v poskusu.
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5

SKLEPI

V nalogi smo predstavili podatke meritev vsebnosti vode v tleh. Vsebnost vode v lahkih
tleh je bila nižja kot vsebnost vode v težkih tleh. Razlike so obstajale tudi med
nenamakanimi in namakanimi tlemi. Vsebnost vode v lahkih nenamakanih tleh
(17,1 vol. %) je bila nižja kot v lahkih namakanih (23,5 vol. %). Vsebnost vode v težkih
nenamakanih tleh je bila 23,6 vol. %, kar je le za 0,4 vol. % manj kot je vsebnost vode v
težkih namakanih tleh.
V nalogi smo ocenili tudi razpršenost meritev vsebnosti vode v tleh. Razpršenost podatkov
je bila večja pri lahkih tleh v primerjavi s podatki o vsebnosti vode v težkih tleh.
Koeficienti variacije so bili praviloma višji za vsebnost vode v lahkih tleh. Če primerjamo
nenamakane in namakane površine, so bili koeficienti variacije praviloma večji pri
nenamakanih tleh. V povprečju so najmanj razpršeni podatki bili v težkih namakanih tleh,
kjer so bili koeficienti variacije manjši od 6 %.
Primerjali smo tudi meritve, ki smo jih opravil s sondo TRIME ter kontinuirane meritve
opravljene s sondo DELTA T. Vse meritve so bile opravljene na globin 20 cm in so
izkazovale variabilnost. Je pa bila prostorska variabilnost vode v tleh, opravljena z
merilnikom TRIME, manjša kot z meritvami sonde DELTA T. Tako v lahkih kot težkih
tleh so bile nižje vsebnosti vode v tleh izmerjene s sondo TRIME. So pa razlike pri
meritvah z obema vrstama sond nekoliko manjše pri težkih tleh.
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