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POVZETEK
Namen projekta je bil vzpostavitev sistema prostorskih podatkov in naprednih računalniških
algoritmov za napovedovanje morebitnih naravnih nesreč ter za oceno posledic le teh v realnem
času. Slovenija nima kakovostnih fizikalnih podatkov prostora/tal. Kljub temu te delno obstajajo
vendar z vidika prostorske natančnosti in vsebine pogosto ne ustrezajo potrebam napredne GIS
obdelave. Tako so ustrezne ocene napovedovanja in ocene možnosti pojavljanja naravnih nesreč,
načrtovanja ukrepov s področja zaščite in reševanja, načrtovanja vojaških aktivnosti ter
primernosti (iz)rabe zemljišč, otežene oz. niso možne. Potreben je enoten, a multidisciplinaren
pristop obdelave prostorskih podatkov in izdelava naprednih računalniških algoritmov.
Projekt so izvajale tri raziskovalne organizacije s področja kmetijstva, ekologije in geoinformatike
ter agrometeorologije: Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), CGS plus d.o.o. (CGS) in Biotehniška
fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za agrometeorologijo (BF)
Projekt je v GIS okolju zajel fizikalne podatke tal, namensko opredelil geološke, priredil
meteorološke in podatke o vodnih virih. Skozi projekt smo izdelali tudi podatkovni model
podatkov. S prostorskim vrednotenjem interpretiranih pedoloških, meteoroloških, geoloških in
fizioloških podatkov rastlin in vodnih virov smo pridobili informacije, ki omogočajo oceno
pojavljanja nekaterih naravnih nesreč. Izdelali smo tudi GIS algoritme za spremljanje in
interpretacijo fizikalnih podatkov prostora. Rezultati so povezljivi z različnimi prostorskimi
bazami drugih sektorjev SV.
Ključne besede: tla, rastline, suša, modeliranje, GIS, obdelava v realnem času, spletni GIS

ABSTRACT
The purpose of this project was to establish a system of spatial data and advanced computer
algorithms to predict possible harmful natural events and to be able to assess the implications of
such events in real time. Slovenia does not have a high-quality physical data of space/soil.
However, these partly exist but in terms of spatial accuracy and content often do not meet the
needs of advanced GIS processing. This makes the proper assessment of prediction and assessment
of the possibility of occurrence of natural disasters, planning of accurate protection measures and
rescue actions within the military activities and adequacy of land use, difficult. A uniform
multidisciplinary approach of spatial data processing and production of advanced computer
algorithms is needed.
The project was carried out by three research organizations from the field of agriculture, ecology
and geoinformatics and agrometeorology: Agricultural Institute of Slovenia (KIS), CGS plus doo
(CGS) and the Biotechnical Faculty, Department of Agronomy, Department of Agrometeorology
(BF)
The project in the GIS environment covered soil physical data, separately defining geological,
meteorological and data on water resources. Through the project we designed an adequate data
model. The spatial evaluation of interpreted soil, meteorological, geological and physiological
data of vegetation and water resources, we acquired the information that enables risk assessment
of the possible natural disasters. We have produced GIS algorithms for monitoring and
interpretation of physical environmental data. The results are interoperable with other available
databases in various sectors of Slovenian military.
Keywords: soil, plants, drought, modelling, GIS, real time processing, web GIS
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Uvod in problematika
UVOD
Naravne nesreče, suša
Nevarnost naravnih nesreč postaja globalni problem predvsem zaradi povečane interakcije
hidrometeoroloških, geoloških in drugih naravoslovnih pojavov s prostorskimi, sociološkimi,
ekonomskimi in okoljskimi ranljivostmi. Zaradi tega je pri načrtovanju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami vedno večji poudarek na vključevanju znanosti in dosežkov tehnološkega /
geoinformacijskega razvoja, na multidisciplinarnem pristopu in medresorski usklajenosti, večanje
zmogljivosti in pripravljenost na nesreče ter v razvoju postopkov za učinkovito ukrepanje ob njih.
Kmetijstvo in kmetijska pridelava se srečuje s čedalje večjimi ekološkimi omejitvami ter problemi
in prilagoditvami, ki jih narekujejo klimatske spremembe. Število ekstremnih klimatskih dogodkov
se povečuje, s tem pa tudi posledice in škode v kmetijski pridelavi. Suša, pozebe in toče so naravne
nesreče, ki bistveno vplivajo na kmetijsko pridelavo ter povzročajo škode velikih razsežnosti. Tako
se v zadnjih letih v Sloveniji stopnjuje problematika suš. V nekaterih predelih je resno ogrožena
kmetijska pridelava. Sredstva, ki jih država namenja za blaženje posledic suš v kmetijstvu, so zelo
velika. V letu 2006 je Vlada Republike Slovenije potrdila končno oceno neposredne škode v tekoči
kmetijski proizvodnji zaradi neurij, toče in suše v višini 59.546.289 € na 167.612 ha površin, ki jo
je utrpelo 24.484 oškodovancev v 161 občinah. Neposredna škoda je presegla 0,3 promile
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2006.
Obramba pred naravnimi nesrečami je možna le do neke meje. Prav gotovo pa se je možno, na
podlagi ustreznih in natančnih podatkov prostora, nesrečam do neke meje izogniti, jih omejiti ali
(u)blažiti njihove posledice.
Vsebine projekta so skladne z Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
(Ur.l.RS, št. 56/01) in Obrambno strategijo RS (Vlada RS, št. 820-00/2001-1 z dne 20.12.2001).
Projekt je izrazito interdisciplinaren, kar je razvidno tudi iz sestave projektne skupine.

Podatki za napovedovanje in oceno sušnosti
Slovenija nima kakovostnih fizikalnih podatkov prostora/tal. Kljub temu ti delno obstajajo, vendar
z vidika prostorske natančnosti in vsebine pogosto ne ustrezajo potrebam napredne prostorske
(GIS) obdelave. Tako so otežene oz. niso možne aktivnosti kot so :
•
•
•
•
•

ocenjevanja, napovedovanja in ocene možnosti pojavljanja naravnih nesreč;
načrtovanje ukrepov s področja zaščite in reševanja;
načrtovanje obrambnih in zaščitnih aktivnosti; ter
ocenjevanje kakovosti in primernosti zemljišč;
zaščita, trajnostna (iz)rabe zemljišč.
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Ustrezno natančni podatki o fizikalnih lastnostih tal, podatki reliefa visoke resolucije ter
agrometeorološki podatki, ki so na voljo v realnem času predstavljajo tiste podatkovne vire, ki:
•
•

omogočajo oceno primernosti prostora za določene kmetijske kulture in s tem izogibanje
legam, ki niso primerne npr. za sadjarsko ali vinogradniško proizvodnjo,
služijo izračunu kapacitete tal za vodo ter, skupaj z ustreznimi podatkih rastlin in padavin,
izračun vodne bilance tal.

V kolikor so agrometeorološki podatki dosegljivi v realnem času, pedološki podatki pa ustrezne
prostorske natančnosti, je možno vzpostaviti sistem za napovedovanje suš oz. za lažje in hitrejše
ocenjevanje škod ter hitrejšo odpravo posledic te naravne nesreče. Ustrezno detajlni podatki tal in
agrometeoroloških parametrov torej predstavljajo tiste multidisciplinarne informacije prostora,
katerih pomembnost močno presega njihovo uporabnost v kmetijstvu. Štejemo jih za strateške
informacije oz. podatkovne baze državnega pomena.
Strokovnjaki s področja pedologije in meteorologije ocenjujejo, da je ob ustreznih strokovnih
podlagah v Sloveniji možno napovedovati intenzivnost pojava suš in laže ocenjevati posledice. Za
to so potrebni predvsem:
•
•
•

podatki fizikalnih lastnosti tal večje natančnosti oz. boljšega merila;
podatki potreb kmetijskih rastlin po vodi v času različnih fenofaz;
agregirani in prostorsko obdelani podatkov padavin.

Posebno pomemben je ažuren dostop do agregiranih in prostorsko obdelanih podatkov padavin. Ti
naj bi bili na voljo v realnem času in/ali za izbrana časovna obdobja.
Vsi ti podatki morajo biti z ostalimi podatki prostora umeščeni v ustrezno zasnovan
geoinformacijski sistem, ki omogoča vizualizacijo podatkov, vnos povratnih informacije ter s tem
dopolnjevanje baz podatkov. Sistem bi moral biti opremljen z naprednimi algoritmi prostorskega
vrednotenja podatkov, ki bi omogočali izračun agrometeoroloških parametrov in napoved
(vizualizacijo ocene) nevarnosti suše ter osnovno oceno posledic suše nekega kmetijskega območja
(GERK) glede na talne lastnosti, padavine in kmetijsko rastlino v izbranem časovnem obdobju.
Vsekakor pa je potreben je enoten, a multidisciplinaren pristop obdelave prostorskih podatkov in
izdelava naprednih računalniških algoritmov.
Podatki tal
Pedološki podatki v Sloveniji niso na voljo v ustreznem merilu, niti ni v ustrezni vsebini. Natančno
pedološko kartiranje oz. pridobivanje fizikalnih podatkov tal v velikem merilu (npr. 1:5.000 ali
1:10.000) je za državo dolgotrajen in finančno zahteven projekt in s tega vidika neizvedljiv.
Obstoječe podatke pedološke karte je možno z uporabo naprednih metod prostorskega vrednotenja
podatkov močno izboljšati in tako približati merilu in natančnosti, ki jih zahteva napovedovanje
suš oz. ocenjevanje naravnih nesreč na kmetijskih površinah.
Pomembno dejstvo, ki omogoča uvajanje novih metod izboljšave pedoloških podatkov, so nove
geokodirane baze podatkov prostora, ki so na voljo v Sloveniji. Modeli reliefa visoke ločljivosti
(npr. 20 m, 12,5 m in 5 m), digitalni orto-foto posnetki ter nižja cena satelitskih posnetkov
omogočajo ob hitrejši računalniški opremi uvajanje naprednih metod digitalne kartografije tal za
potrebe izboljšave pedoloških podatkov oz. izdelavo namenski / tematskih podatkov kompleksnih
lastnosti tal.
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Agrometeorološki podatki
Trenutna mreža agrometeoroloških opazovalnic je še redka, a se gosti. Sistem zbiranja podatkov je
bil (in je deloma še) počasen in ni omogočal on-line dostopa oz. sporočanja podatkov. Novi
senzorji za zajem agrometeoroloških parametrov, ki bi bili opremljeni z novimi komunikacijskimi
tehnologijami, omogočajo zbiranje, spremljanje in obdelavo agrometeoroloških podatkov v
realnem času, s tem pa tudi napovedovanje suše kot naravne nesreče.
Prostorsko-fenološke baze podatkov za modeliranje potreb kmetijskih rastlin po
vodi
Izračun vodne bilance vode v tleh temelji na podatkih o količini padavin v določenem časovnem
obdobju, evapotranspiraciji (ET) ter podatkih tal - kapaciteti tal za zadrževanje vode oz. efektivni
poljski kapaciteti tal. ET je sestavljena iz evaporacije (prehajanje vode v obliki vodne pare
površine tal) in transpiracije (prehajanje vode v ozračje skozi listne reže rastlin). Potencialna
evapotranspiracija (ETP) je ET v primeru zadostne zaloge vode v tleh za izbrano rastlino.
Referenčna evapotranspiracija (ET0) označuje ET v primeru zadostne zaloge vode v tleh za nizko
pokošeno travo. Dejanska evapotranspiracija je ET evapotranspiracija v primeru omejene zaloge
vode v tleh.
Metodologija izračuna vodne bilance za potrebe ocene suše temelji na referenčni ET. Ta je
izračunana na 12cm visoko pokošeno travo, zadostno oskrbljeno z vodo, in se razlikuje od ET
drugih kmetijskih rastlin in posevkov. Referenčna vrednost evapotranspiracije služi kot osnova za
določitev evapotranspiracie za posamezno rastlinsko vrsto, saj ET variira glede na vrsto rastline in
stopnjo razvoja rastline. Evapotranspiracija rastline (ETc) je tista skupna količina vode (mm/dan),
ki izhlapi iz tal ter se porabi v procesu dihanja in je svojstvena vsaki rastlinski vrsti in celo različna
med kultivarji iste vrste. ETc se izračuna: ETc = ET0 * Kc, pri čemer je Kc faktor rastline v
posamezni fenofazi. Za namene napovedovanja potreb nevarnosti in ocenjevanja posledic suš za
glavne rastlinske kulture, je potrebno pridobiti čim bolj realne podatke Kc, ki bi omogočale
natančnejše izračune izgube vode iz tal oziroma izračun potreb po vodi za glavne kmetijske
rastline. Potrebno bi bilo zasnovati bazo podatkov ključnih kmetijskih rastlin z opredeljenimi Kc
skozi rastno dobo rastlinskih vrst. Sistem in sama baza bi morala omogočati dopolnjevanje
podatkov z novimi rastlinskimi vrstami kakor tudi njihovo korekcijo glede na nova dognanja in
izkušnje. Podatki o Kc, s katerimi razpolagamo v Sloveniji le redko temeljijo na lastno
pridobljenih raziskavah, zato so nemalokrat manj uporabni oziroma predstavljajo le grobe
približke. Podatkovni set je nepopoln in ga je potrebno sistematično dopolniti, predvsem pa
prostorsko opredeliti in integrirati v sodobni geoinformacijski sistem.
Pridobivanje in obdelavo meteoroloških podatkov v realnem času
Padavine so prostorsko mnogo bolj variabilen podatek kot referenčna evapotranspiracija. Za
interpolacijo padavin je potrebnih več postaj kot za interpolacijo referenčne ET.
Gostota mreže meteoroloških opazovalnic in obseg meritev na posameznih merilnih mestih na
območju Slovenije sta usklajena s priporočili Svetovne meteorološke organizacije. Za natančnejše
regijsko spremljanje stanja vremena in potrebnih meteoroloških spremenljivk za potrebe kmetijske
pridelave pa dosedanji monitoring omogoča le prostorsko interpolacijo na širši regijski prostor. Za
specifične analize, ki so vezane na kmetijsko pridelavo, je obstoječa mreža pregroba. Poleg tega se
v prihodnosti obeta zmanjševanje števila glavnih meteoroloških postaj na ARSO, kar bo gotovo
vplivalo na tovrstne regionalne analize. Natančnejšo analizo bi nam omogočala gostejša in s
specifičnimi merilniki opremljena mreža standardiziranih agrometeoroloških postaj, predvsem v
kmetijskih regijah. Zato je razmišljanje o vključevanju mrež za posebne, agrometeorološke
monitoringe, smiselno. Seveda pa agrometeorološke informacije, tudi če so pridobljene po
5
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najsodobnejši tehnologiji, nimajo velike vrednosti, če niso ustrezno podane, ovrednotene in
posredovane vsem zainteresiranim uporabnikom.

Informacijski sistem za napovedovanje in oceno posledic naravnih nesreč
V Sloveniji nimamo sistema napovedovanja in ocenjevanja škod po naravnih nesrečah v
kmetijstvu. Trenutne informacijske rešitve, s katerimi razpolagajo državni organi, ne zadoščajo
potrebam po napovedovanju naravnih nesreč, uvajanju preventivnih ukrepov (mikro-rajonizacija
kmetijske pridelave v primeru suše in pozeb), zbiranju in analizi podatkov ter hitrejšemu in
lažjemu ocenjevanju in korekciji vhodnih podatkov z ustreznimi povratnimi informacijami.
Posamezni sistemi rešujejo samo del problematike, niso povezani med sabo, in ne omogočajo
učinkovite izmenjave in dopolnjevanja podatkov. Podatki o škodi, ki se na URSZR zbirajo v
sistemu AJDA, nimajo prostorske komponente. Posledično jih je izredno težko analizirati skupaj z
drugimi prostorskimi podatki. Tudi prostorski podatki zbrani v sistemu eGIS_UJME so vsebinsko
pomanjkljivi, saj ne vsebujejo podatkov, ki so potrebni v procesih ocenjevanja škod. Poleg tega je
potrebno zagotoviti povezavo z informacijskimi sistemi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, kjer prostorski podatki kmetijske pridelave temeljijo na informacijskem sloju GERK.
Prav tako je zbiranje podatkov in popis škod terenskih komisij za oceno posledic suše in drugih
naravnih nesreč počasno. Komisije nimajo ustreznih pred pripravljenih informacij o prizadetih
območjih/površinah. Vse to povzroča podvajanje dela in zamude pri izvajanju ocen škod v času,
ko je potrebno hitro in učinkovito ukrepanje. Zamude, zaradi časovne distance, nemalokrat
povzročijo dodatne težave in zaplete pri določitvi višine pomoči. Vse to zahteva sistematičen
pristop k nadaljnji izgradnji ustreznega informacijskega sistema medsebojno povezanih podatkov,
ki bo podpiral aktivnosti URSZR pri ocenjevanju posledic naravnih nesreč na kmetijskih
zemljiščih.
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PROJEKTNA SKUPINA IN PODROČJA PARTNERJEV
Sestava projekten skupine odraža multidiciplinarnost projekta.
Katedra za agrometeorologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je prispevala znanja in
izkušnje s področja vrednotenja in obdelave agrometeoroloških podatkov, zasnova modela vodne
bilance in njegove GIS implementacije.
Sodelavci CGS plus, d.o.o. so razvili sistem pridobivanja agrometeoroloških podatkov s senzorjev,
zasnovo baz agrometeoroloških podatkov, njihovo preliminarno obdelavo. V drugem delu so
razvili spletni portal, razvili in implementirali osnovna GIS orodja za vizualizacijo in predstavitev
podatkov,
Sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije so pokrivali štiri področja. Poleg vodenja projekta in
usklajevanja vsebin so a) razvili metodo za izboljšavo pedoloških podatkov, b) pripravili podatke
tal kapacitete za zadrževanje vode; c) preverili/ zbrali podatke kmetijskih rastlin po vodi, in d)
razvili postopke za izdelavo geokodiranih podatkov potreb rastlin po vodi v času različnih fenofaz.
Vsebine vseh partnerjev so zahtevale povezano in usklajeno delo (Slika 2).

Podatki tal

Izboljšave podatkov tal

Model
vodne
bilance

Potrebe
kmetijskih
rastlin po vodi
GIS podatki potreb rastlin
po vodi po fenofazah

Rastrski podatki vodne
bilance po raslinah po
dekadah

Agrometeorološki
podatki v realnem
času

Baze
podatkov
vodne bilance

Slika 1. Vloga in dela partnerjev projektne skupine
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SISTEM ZA NAPOVEDOVANJE
OCENJEVAJE POSLEDIC SUŠE
Projekt zajema različne delovne skope, katerih rezultati se močno razlikujejo. Skupni rezultati
projekta so parcialni rezultati posameznih delovnih sklepov združeni v celovit informacijski sistem
za pregledovanje stanja bilance vode v tleh kmetijskih površin (Slika 2), napovedovanje in
ocenjevanje sušnosti in, ob uporabi arhivskih podatkov, ocenjevanje sušnosti.
Poleg posameznih rezultatov (npr. metode digitalne kartografije; GIS algoritme za obdelavo
geokodiranih baz podatkov, baze podatkov o tleh in rastlinah, GIS model napovedovanja sušnosti,
…) . je torej tudi 'on-line' GIS aplikacija s podatki in kartami bilanc za vizualizacijo podatkov
voden bilance kmetijskih rastlin ter napovedovanje in oceno posledic suše.
Spletni portal je dosegljiv na naslovu http://nt-gisa.cgsplus.si/susa/1

Struktura sistema napovedovanja/ocenjevanja suše

Podatki tal

Podatki
potreb rastlin
po vodi

Agro-meteorološki
podatki

Spletni portal:
http://nt-gisa.cgsplus.si/susa/

Matematični
model:

Izračun:
Evapotranspiracija
Vodna bilanca

Slika 2. Poenostavljen prikaz sistema za napovedovanje in oceno posledic suše

1

Podatki za dostop (uporabniško ime, gesla) so na voljo pri avtorjih
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BISTVENE VSEBINE IN REZULTATI
Raziskovalne vsebine
Projekt je multidisciplinaren, saj zajema raziskave in vsebine tematsko zelo različnih raziskovalnih
področjih:
•

digitalna kartografija tal in metode modeliranja talnih lastnosti v prostoru;

•

GIS algoritmi in programiranje obdelave podatkov prostora;

•

razvoj pedotransfer funkcij za napovedovanje lastnosti tal;

•

mikroelektronika, senzorji, komunikacijski sistemi;

•

zajem in prenos podatkov ter obdelava v realnem času;

•

združevanje in obdelava multidisciplinarnih informacij (tla, rastline, agrometeorološki
parametri).

Konkretni rezultati
Med bistvene rezultate projekta lahko izpostavimo naslednje:
•

GIS metoda za izboljšavo podatkov vektorskih poligonskih pedoloških kart;

•

Metoda in postopek za izvajanje prostorsko opredeljenih podatkov kapacitete tal za vodo;

•

GIS rastrski informacijski sloji (baze podatkov) za oceno sposobnosti tal za vezavo vode;

•

Postopek za izvajanje prostorsko opredeljenih podatkov rastlin po vodi v času različnih
fenofaz in agroklimatskih območij;

•

Opredelitev in izdelava baz podatkov potreb za vodo za 10 bistvenih kmetijskih kultur v
času različnih fenofaz;

•

GIS model za oceno/napovedovanje sušnosti;

•

Izdelani in operacionaliziran GIS računalniški algoritmi za oceno/napovedovanje sušnosti;

•

Zasnova in implementacija spletnega portala za vizualizacijo podatkov tal, potreb rastlin,
bilance vode in ocenjevanje / napovedovanje sušnosti;

•

Algoritmi in postopki za povezovanje računalniških orodij odprte kode v GIS sistem
obdelave podatkov;

•

GIS spletni portal za vizualizacijo
agrometeoroloških podatkov;

•

Ocena o potrebnem številu in ustreznih lokacijah agrometeoroloških senzorjev kot osnova
za dopolnitev/vzdrževanje mreže agrometeoroloških opazovalnic v Sloveniji.

•

Ocena potrebnih aktivnosti za prevedbo raziskovanega sistema v aplikativno rabo.
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KRATKA PREDSTAVITEV BISTVENIH REZULTATOV
PO POSAMEZNIH DELOVNIH SKLOPIH
DS1: Izboljšava digitalnih podatkov tal.
Zasnova metode za prostorsko in vsebinsko izboljšavo podatkov tal (KIS) (Nosilec: KIS)
Kakovost in aplikativnost izračunov vodne bilance in napovedovanje sušnosti je odvisna od
primerno detajlnih in kakovostnih podatkov tal. Pedološka karta Slovenije merila 1:25.000
je za napovedovanje v merilu GERK (~ 1:5.000) premalo natančna in jo je zato potrebno
izboljšati.
Sposobnost tal za zadrževanje vode se zelo razlikuje po različnih talnih tipih. Merjenih
podatkov tal je v Sloveniji bistveno premalo, zato jih je potrebno oceniti s ustreznimi
pretvorbenimi funkcijami na podlagi drugih merjenih podatkov in izdelati prostorsko
predeljene baze sposobnosti tal za zadrževanje vode.

Cilji DS1:
1. Zasnova in preizkus računalniških metod za izboljšavo geometrije pedoloških kart,
temelječa na prevedbi ekspertnega pedološkega znanja v GIS algoritme. Metoda za
izboljšanje podatkov Pedološke karte Slovenije 1:25,000 (PK25) z prevedbo v boljše
merilo (~1:10.000).
2. Dopolnitev podatkov tal in pedološke karte in sicer:
a. v prostorskem smislu večje natančnosti razporeditve talnih tipov v prostoru; v
vsebinskem smislu; kot izvajanje fizikalnih podatkov tal za oceno lastnosti tal za
zadrževanje vode.
b. izdelava GIS rastrskih baz podatkov sposobnosti tal za zadrževaje vode
Vsebine delovnih faze:
•
•
•
•
•

Zasnova računalniških metod za izboljšavo pedološke karte
Pridobivanje reprezentativnih fizikalnih in kemijskih podatkov tal Slovenije.
Dopolnitve in interpretacije pedoloških podatkov.
Izvajanje reprezentativnih fizikalnih podatkov tal za oceno lastnosti tal za zadrževanje vode
ter
izdelava GIS baz podatkov za potrebe modeliranja vodne bilance.

Rezultati
Metoda za detajliranje pedološke karte
Zasnovali in preizkusili smo metodo za izboljšavo geometrije in vsebine pedoloških kart. Metoda
omogoča izboljšavo pedoloških kart oz. podatkov:
•
•

v smislu večje ločljivosti geokodiranih podatkov, razporeditve talnih tipov v prostoru, ter
v vsebinskem smislu za potrebe izvajanja fizikalnih podatkov tal za oceno lastnosti tal za
zadrževanje vode.
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Slika 3. Globina tal modelnega območja (cm)

Slika 4. Primerjava rastrske (12,5 m) in poligonov kartografskih enot vektorske pedološke karte
merila 1:25.000.
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GIS podatki tal za potrebe modeliranja vodne bilance
Na podlagi merjenih talnih podatkov kot sta tekstura tal in vsebnost organske snovi lahko ocenimo
vrednosti za poljsko kapaciteto (PK), točko venenja (TV) in rastlinam dostopno vodo (RDV). Ti
izvedeni parametri v naslednji fazi omogočajo oceno sposobnosti tal (horizontov) za zadrževaje
vode. PK, TV in RDV skupno omogočajo izračun vodne bilance in s tem oceno sušnosti preko
evapotranspiracije (ET) in specifičnega faktorja rastline (Kc).
V projektu smo merjene podatke fizikalnih lastnosti horizontov umestili v informacijski sistem, z
namenskimi funkcijami izračunali vrednosti TV, RV in RDV in jih povezali z digitalno pedološko
karto.

Slika 5. Vsebnost rastlinam dostopne vode (mm) do globine 60 cm
Vizualizirali in izdelali smo geokodirane baze PK, TV, RDV za celotno območje Slovenije.
Geokodirane rastrski informacijski sloji PK, TV in RDV so vhodni podatki modela izračuna ET in
s tem potrebni za oceno oz. napovedovanje sušnosti in potrebnih ukrepov namakanja ter posredno
oceno primernosti tal za določene kmetijske kulture. PK, TV in RDV smo umestili v spletni portal
Suša (http://gis.cgsplus.si/susa/).
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Konkretni rezultati DS1
Bistveno konkretni rezultati so naslednji:
•

Metoda za izboljšavo pedoloških kart oz. podatkov;

•

Preizkus in vizualizacija metode na testnem območju;

•

Metoda za izračun PTF in TV na podlagi dostopnih podatkov;

•

Integracija algoritmov za oceno Pk in TV v informacijski sistem;

•

vizualizacija in izdelava kart PK in TV.

•

Baza podatkov za poljsko kapaciteto (PK) za območje Slovenije;

•

Baza podatkov za točko venenja (TV) za območje Slovenije;

•

Karte vrednosti PK in TV (karte) na podlagi povprečnih lastnosti tal v okviru talnih
kartografskih enot pedološke karte 1:25.000;

•

Umestitev PK, TV in RDV na spletni portal.

Podroben opis vsebin in rezultatov delovnega sklopa je na voljo v poročilu
CRPMIR.M2-0220.DS1IzboljsavaPodatkovTal.KoncnoPorocilo
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DS2: Potrebe rastlin po vodi
Zasnova prostorsko-fenoloških baz podatkov za modeliranje potreb kmetijskih rastlin po vodi
(Nosilec: KIS)
Evapotranspiracija (ET) kmetijskih rastlin se razlikuje po fenofazah, predvsem pa se
razlikuje od ET referenčne rastline za izračun ET (trava). Za oceno ET obravnavanih
kmetijskih rastlin, je potrebno poznati njihove parametre.
V okviru Slovenije je potrebno upoštevati dejavnih različnih agroklimatskih območij.
Rastline so v isti dekadi na različnih agroklimatskih območjih v različnih fenofazah. S tem so
tudi potrebe po vodi različne. Za napovedovanje bilance vode v tleh je potrebno prostorsko
opredeliti potrebe rastlin po vodi glede na fenofazo in hkrati za različna agroklimatska
območja. Za vsako rastlino je potrebno izdelati GIS podatkovne sloje po posameznih
dekadah.

Cilji DS2:
1. Izbrati za Slovenijo najpomembnejše kmetijske kulture s pripadajočimi fazami razvoja
(fenofazami)
2. Določiti globino korenin in potrebo po vodi glede na posamezno fenofazo za posamezne
rastline
3. Določitev agro-ekološke cone. Zaradi velike klimatske raznolikosti Slovenije in s tem
različne intenzitete razvoja kultur na različnih delih države je bilo potrebno posamezne dele
Slovenije poenotiti glede na klimo in geografsko-talne lastnosti ()
4. Določitev in izdelava GIS baz podatkov agro-ekološke con glede na faze posameznih
kmetijske rastlin tako, da se upošteva:
a. Posamezno fenofazo (glede na dekado rastne dobe)
b. Oceno za poljsko kapaciteto (PK) in točko venenja (TV) glede na talni tip (talno
kartografsko enoto)
5. Integracija podatkovnih setov v GIS okolje in sistem prostorskih baz podatkov.
Vsebine in delovne faze:
•
•
•

Določitev agro-ekološke cone.
Vzpostavitev baze podatkov in Kc faktorjev rastlin za izračun evapotranspiracije rastline.
Geokodiranje baze podatkov Kc.

Rezultati
Izbor ter podatki kmetijskih rastlin po vodi v času različnih fenofaz
V okviru DS2 smo izbrali za Slovenijo najpomembnejše kmetijske kulture in jih s pripadajočimi
fazami razvoja (fenofazami) vpisali v bazo. Izbrane so bile naslednje kulture:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paprika,
solata,
zelje,
čebula,
krompir,
grozdje namizno,
jablane,
breskve,

9. hmelj
10. pšenica,
11. ječmen,
12. koruza in
13. travinje
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Izdelali smo bazo podatkov potreb rastlin po vodi. Za vsako izmed rastlin smo ocenili globino
korenin in potrebo po vodi glede na posamezno fenofazo.
Geokodiranje fenofaz in izdelava informacijskih slojev potreb po vodi
Zaradi velike klimatske raznolikosti Slovenije in s tem različne intenzitete razvoja kultur na
različnih delih države smo posamezne dele Slovenije poenotili glede na klimo in geografsko-talne
lastnosti ter določili in geokodirali agro-klimatske cone.

Slika 6: Agroklimatske cone (določene na KIS)
Za 13 izbranih kmetijskih rastlin smo integrirali in geokodirali podatke o potrebi po vodi in jih
umestili v GIS okolje in sistem prostorskih baz podatkov. Razvili smo GIS računalniške algoritme
za vrednotenje prostora in potreb posamezne kmetijske rastline po vodi, pri čemer smo upoštevali
posamezno fenofazo rastline (glede na dekado rastne dobe) ter hkrati ocenili poljsko kapaciteto
(PK) in točko venenja (TV) glede na talni tip (talno kartografsko enoto).
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Slika 7:Koeficient rastline za jaro pšenico v 2. dekadi meseca aprila
Pripravili smo tudi rastrske baze podatkov Kc glede na agroklimatsko cono /fenofazo in dekado
kot vhodne podatke za izračun vodne bilance.

Konkretni rezultati
•
•
•

Baza podatkov Kc faktorjev za 13 glavnih kmetijskih rastlin po dekadah
ESRI shp /cover poligonski informacijski sloj s pripadajočimi atributnimi preglednicami.
Digitalne rastrske karte Kc.

Podroben opis vsebin in rezultatov delovnega sklopa je na voljo v poročilu
CRPMIR.M2-0220.DS2PotrebeRastlinPoVodi.KoncnoPorocilo
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DS3: Agrometeorološki podatki v realnem času
Zasnova sistema za pridobivanje in obdelavo meteoroloških podatkov v realnem času
(Nosilec: CGS Plus d.o.o)
Sistem zbiranja podatkov agroklimatskih meteoroloških postaj / senzorjev mora biti
avtomatiziran in zasnovan na hitrih računalniških komunikacijah. Podatki morajo biti predobdelani in urejeni v realnem času ter shranjeni v ustrezno organizirane in dostopne
računalniške zbirke podatkov.
Takšne zbirke agrometeoroloških podatkov morajo biti dosegljive za:
•
•

preko spletnega portala za pregledovanje, kontrolo in vizualizacijo;
dosegljive in povezane v sistem za avtomatsko obdelavo in izračun vodne bilance /
napovedovanje sušnosti.

Cilji DS3:
Cilj delovnega sklopa je vzpostavitev sistema zajema in integracije osnovnih agrometeoroloških
podatkov na modelnem nivoju ter njihova preliminarna (osnovna) obdelava in sporočanje v
realnem času. Osnovan obdelava zajema predvsem izračun povprečnih, maksimalnih, minimalnih
urnih vrednosti agrometeoroloških parametrov.

Izdelava spletnega portala Suša.
Vsebine in delovne faze:
Aktivnosti v delovnem sklopu 3 so potekale v 3 fazah:
•
•
•

Zasnova sistema spremljanja in pridobivanja osnovnih agrometeoroloških parametrov v
realnem času s senzorjev ter njihova osnovna obdelava;
Zasnova komunikacijskega protokola posredovanja agrometeoroloških parametrov;
Vzpostavitev spletnega portala na lokaciji pristojne državne inštitucije.

Rezultati DS3
Zasnova sistema spremljanja osnovnih agrometeoroloških parametrov v realnem
času in njihova osnovna obdelava.
Na osnovi priporočil Svetovne meteorološke organizacije smo izdelali Smernice za izgradnjo
enotnega sistema spremljanja osnovnih agrometeoroloških parametrov v realnem času v RS. V njih
smo obdelali: gradnike agrometeoroloških sistemov, agrometeorološke postaje, senzorje in
opazovanja ter agrometeorološke meritve v Sloveniji.
Sistem je postavljen tako, da merilne postaje (agrometeorološke, sinoptične, klimatološke,
hidrološke…) posredujejo podatke o fizikalnih klimatskih spremenljivkah v centralni informacijski
sistem z bazo podatkov. Vse meritve na polju se radijsko prenesejo do sprejemnika in računalnika,
na katerem se po modelih določi nevarnost pojava. Podatki iz postaj se shranjujejo v centralni bazi
podatkov. Sistem zagotavlja potrebno kontrolo podatkov, stalni sistem pred-obdelave podatkov v
realnem času ter vzpostavitev metapodatkovne baze. Centralni informacijski sistem zagotavlja
vpogled v podatke za različne uporabnike.
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Zasnova komunikacijskega protokola posredovanja agrometeoroloških parametrov
Zasnovali in na modelnem nivoju smo vzpostavili komunikacijski protokol posredovanja
agrometeoroloških parametrov iz terenskih avtomatskih agrometeoroloških merilnih postaj.
Vzpostavili smo XML zajem podatkov s FTP strežnika Agencije RS za okolje. XML zajema
dnevne povprečne vrednosti posameznih parametrov oz. kumulativo za primer padavin, ter meta
podatke o postaji. Vzpostavili smo zajem podatkov iz DRSC cestno vremenskih postaj.
Dnevni agrometeorološki podatki so zbrani na strežniku CGS, obdelani in posredovani na BTF
strežnik, kjer se izvede izračun vodne bilance. Rastrski sloji vodnih bilanc se nato posredujejo na
CGS FTP strežnik, od koder jih prenesemo na spletni portal Suša. Izvedeno jo bilo testiranje in
vzpostavitev vseh komunikacijskih protokolov, tako da je ta postopek povsem avtomatiziran.
Izdelali smo programsko aplikacijo, ki omogoča dostop do obdelanih podatkov preko spletnih
komunikacij ter njihov prenos v centralni informacijski sistem. Zasnovali smo model osnovne
obdelave in agregacije meteoroloških podatkov ter njihovo integracijo v GIS okolje.
Prevzem agrometeoroloških podatkov z Agencije RS za okolje poteka preko XML formata preko
posebnega FTP strežnika. Na njem se nahaja 31 datotek s podatki za pretekli mesec. Novo zapisani
podatki nadomestijo tiste iz preteklega meseca.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
- <arsodata version="1.1" file="agro_model_29.xml">
- <data>
- <date>
<day>29</day>
<month>12</month>
<year>2009</year>
<hour>23</hour>
<min>30</min>
</date>
- <data_group>
<sif_postaje>A01</sif_postaje>
<ime_postaje>Gačnik</ime_postaje>
<visina>292</visina>
<gaussx>163945</gaussx>
<gaussy>552755</gaussy>
<temperatura>-.2</temperatura>
<veter_hitrost>.2</veter_hitrost>
<veter_smer>3</veter_smer>
<padavine>0</padavine>
<vlaga_rel>88</vlaga_rel>
<sevanje_glob>0</sevanje_glob>
</data_group>
- <data_group>
<sif_postaje>A98</sif_postaje>
<ime_postaje>Krško-Nek</ime_postaje>
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Slika 8: Primer XML datoteke z agrometeorološkimi podatki

3. Vzpostavitev spletnega portala na lokaciji pristojne državne inštitucije
Spletna aplikacija Suša je izdelana s tehnologijo Autodesk MapGuide 6.5, Microsoft SQL Server
2005 in CGS .NET. Pred prvo uporabo moramo namestiti vtičnik MapGuide Viewer, ki ga
dobimo brezplačno na http://gis.cgsplus.si oz. drugem ustreznem spletnem naslovu.
Dnevni agrometeorološki podatki se v bazo prenesejo iz ARSO FTP strežnika enkrat dnevno za
pretekli dan. Od tu so podatki na voljo za prikaz v GIS aplikaciji. Prikazujemo osnovne in
obdelane podatke za agrometeorološke in cestno-vremenske postaje. Del podatkov je dostopen
preko posebnega protokola tudi iz BTF analitičnega strežnika, kjer se izvede analitični izračun
vodne bilance in drugi parametri. Rastrski sloji vodnih bilanc se nato odlagajo na CGS FTP
strežnik, od koder jih prenesemo na spletni portal Suša. Izvedeno jo bilo testiranje in vzpostavitev
vseh komunikacijskih protokolov tako, da je ta postopek lahko v prihodnosti povsem
avtomatiziran. Po potrebi se bo ob popolni avtomatizaciji lahko izdelal tudi iskalnik slojev vodnih
bilanc za določen datum.

Slika 9: Primer prikaza podatkov temperature in relativne vlage za izbrano lokacijo na izbran dan.
Za potrebe končnih uporabnikov so v spletni portal integrirani tudi GERK sloji. Tako lahko za
poljuben GERK vnesemo šifro in si potem ogledamo stanje bilance vode v tleh za poljuben dan v
preteklem letu.
V legendi imamo možnost organiziranja podatkov v skupine. Tako imamo v skupini z imenom:
BILANCA VODE V TLEH za referenčno rastlino (15cm visoka travinja) podatke o stanju vodne
bilance za vsakih 10 dni (dekado).
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Poleg je tudi legenda, s katero si pomagamo pri interpretaciji. Območja v rdečem pasu imajo
primanjkljaj vode, medtem ko imajo območja v zelenem vode še nekaj na zalogo.

Slika 10: Prikaz bilance vode v tleh za referenčno rastlino (1 dan 22. dekade)

Konkretni rezultati DS3
•
•
•

Vzpostavljen, testiran in dokumentiran sistem zajema in obdelave osnovnih
agrometeoroloških parametrov.
Študija z oceno možnosti vzpostavitve sistema senzorjev za območja kmetijske pridelave v
Sloveniji.
Spletni portal za vizualizacijo rezultatov modeliranja ocenjevanja/napovedovanja suše

Podroben opis vsebin in rezultatov delovnega sklopa je na voljo v poročilu
CRPMIR.M2-0220.DS3AgrometeoroloskiPodatki.KoncnoPorocilo

24

Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu.
DS0. Povzetek vsebin projekta . Končno Poročilo.

DS4: Dopolnitev in verifikacija modela za oceno sušnosti
(Nosilec: BF, Agronomija, Katedra za agrometeorologijo v sodelovanju z ARSO, Urad za
meteorologijo)
Modeli za izračun vodne bilance so znani. Vendar se nanašajo na izračun na posamezni točki
Ocenjevanje sušnosti v prostoru zahteva dopolnitev in prilagoditev modelov za uporabo s
prostorskimi podatki - v GIS okolju. Potrebne so izbira in preveritve ustreznega modela,
zasnova ter izdelava računalniških algoritmov, njihova implementacija, testiranje ter
povezava v GIS sistem.

Cilji DS4:
1. Dodatni prostorsko-meteorološki parametri za oceno/napovedovanje suše:
2. Izdelava modela za oceno/napovedovanje sušnosti
3. Operacionalizacija modela v računalniških GIS algoritme.
Vsebine in delovne faze:
•
•
•
•

Pregled modelov vodne bilance;
Zasnova računalniških modela v GIS okolju
Izdelava računalniških algoritmov vodne bilance;
Implementacija in testiranje algoritmov;

Rezultati DS4
Dodatni prostorsko-meteorološki parametri za oceno/napovedovanje suše.
V tem sklopu smo izdelali študijo o agrometeoroloških spremenljivkah, ki so potrebne za izračun
vodne bilance kmetijskih rastlin. Delo smo osredotočili predvsem na iskanje primernih metod za
izračun referenčne evapotranspiracije ter nadaljnjo prostorsko interpolacijo le te. Na osnovi
priporočil svetovne organizacije za kmetijstvo in prehrano (FAO – Food and Agricultural
Organization) ter medsebojne primerjave večjih metod, smo se odločili za implementacijo
Penman-Monteithove metode. Na večje težave smo naleteli pri interpolaciji količine padavin, saj je
število postaj premajhno. Slika 1 predstavlja primer interpolacije referenčne evapotranspiracije za
6. 4. 2009 ter količine padavin na dan 3. 4. 2009. Postopek interpolacije je bil v tem delovnem
sklopu tudi avtomatiziran.

Slika 11: Primer prostorske interpolacije agrometeoroloških spremenljivk, potrebnih za izračun
vodne bilance kmetijskih rastlin
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Izdelava modela za oceno/napovedovanje sušnosti.
V tem sklopu smo izdelali model za izračun vodne bilance kmetijskih rastlin, ki temelji na
obstoječih vodno-bilančnih modelih IRRFIB in SIMPEL. Model je bil implementiran v
programskem jeziku R, narejena pa je bila tudi točkovna validacija modela, in sicer na lokacijah
Bilje ter Murska Sobota za leti 2006 ter 2007. Z vodno-bilančnim modelom smo v tem obdobju
pravilno zajeli dinamiko vode v območju korenin za referenčno rastlino. Ob nekaterih vremenskih
situacijah smo zaznali nekoliko prehitro sušenje tal, kar je bilo opazno predvsem v Biljah. Slika 2
predstavlja primerjavo med simulirano ter izmerjeno vodno bilanco v Biljah v letu 2006.
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Slika 12: Simulacija vodne bilance ter primerjava z meritvami v vegetacijski sezoni (Bilje 2006)
Operacionalizacija modela v GIS računalniških algoritmih
Glavni rezultat predstavlja operacionaliziran model za oceno sušnosti v GIS algoritmih. Celoten
programski paket je bil implementiran v programskem jeziku R, napisana pa je bila tudi
dokumentacija celotnega programskega paketa. Rezultat izračuna predstavlja georeferenciran
raster primanjkljaja/presežka vode v koreninski coni tal za določeno kmetijsko rastlino.
Primanjkljaj oz. presežek vode je definiran glede na potrebo rastline po vodi v določenem obdobju
rastne sezone. Slika 3 predstavlja primer izračuna primanjkljaja vode v tleh za referenčno rastlino
za 16. 4. 2009, kjer smo vodno bilanco začeli računati s prvim aprilom in predpostavko, da je bil
na ta dan talni vodni rezervoar poln.
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Slika 13: Primanjkljaj vode v tleh za referenčno rastlino za dan 16. 4. 2009

Konkretni rezultati DS4
•

•
•

Geokodirane baze prostorsko-meteoroloških parametrov. Geografsko opredeljene
fenološke regije v GIS informacijskem sloju. Poročilo njihove integracije v nadaljnje
modeliranje sušnosti.
Model za oceno/napovedovanje sušnosti
Operativen model sušnosti v GIS okolju.

Podroben opis vsebin in rezultatov delovnega sklopa je na voljo v poročilu
CRPMIR.M2.0220.DS4OcenaSusnosti.KoncnoPorocilo
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PREVEDBA SISTEMA V APLIKATIVNO RABO
Smernice naslednjih korakov pri implementaciji sistema v polno delavno operativno enoto, smo
določili predvsem na osnovi težav, na katere smo naleteli med izvajanjem različnih delovnih nalog
projekta.
Predlogi za delo v bodoče zajemajo predvsem problematiko kakovosti in kvantitete vhodnih
podatkov okolja. Ključni podatki za doseganje kakovostnih rezultatov so primerno detajlni in
vsebinsko kakovostni podatki tal, potreb rastlin po vod ter ustrezna ločljivost podatkov
agrometeoroloških dejavnikov.
Ne nepomembna je nadgradnja računalniških zmogljivosti sistema s projektnega nivoja na
izvedbeni - produkcijski nivo.
Projekti CRP programa so izrazito raziskovalne narave in v prvi vrsti namenjeni pridobivanju
novih znanj in razvoju sistemov. Uspešna implementacija, aplikacija in v prvi vrsti uporaba
podobnih sistemov kot je v tem projektu zasnovan sistem za napovedovanje suše, pa zahteva
podatke, ki pokrivajo celotno državo ter organiziran sistem povezanih strokovnih inštitucij.
Za uspešno prevedbo rezultatov raziskovalnega projekta v aplikativno (produkcijsko) rabo je
smiselno usmeriti aktivnosti dopolnitve / usmeritve / izboljšave. Te je možno razporediti v tri
skupine:
1. Sistem izboljševanja oz. integracije izboljšanih podatkov
• Validacija in dopolnitve podatkov o kapaciteti glavnih talnih tipov za zadrževanje vode;
(več meritev in korekcija napovednih funkcij)
• Izdelava natančnejših in vsebinsko primernejših baz podatkov tal za celotno območje
Slovenije (prostorska in vsebinska ločjivost);
• Izdelava natančnejših in vsebinsko primernejših baz podatkov potreb kmetijskih rastlin po
vodi (koeficient rastline, izračun potreb po vodi na podlagi izmerjenih podatkov)
• Izboljšava količine in kakovosti meteoroloških podatkov ter vodno bilančnega modela, na
osnovi natančnejših talnih podatkov (več agrometeoroloških postaj);
• Vzpostaviti sistem kontinuirano dopolnjevanje podatkov s podatki rezultatov drugih
projektov, ki jih financira država.
2. Dopolnjevanje modelov
• Dopolnitev / izdelava GIS modela za opredelitev agroklimatskih con za boljšo prostorsko
opredelitev fenofaz.
• Razvoj in prostorsko validacijo modelov za izboljšavo podatkov tal na drugih (ostalih)
gemorfoloških območjih
• Preverjanje in dopolnjevanje sistema spremljanja osnovnih agrometeoroloških parametrov
v realnem času in njihova osnovna obdelava.
• Kontrola, prostorska validacija ter dopolnjevanje modela bilance vode v tleh.
3. Vzpostavitev in vzdrževanje sistema napovedovanja suše
• Vzpostavitev centralnih / nacionalnih baz podatkov o prostoru (direktiva INSPIRE, ISO
19115).
• Optimizacija delovanja modela na zmogljivejši računalniški platformi, oz omejitvijo
iskanega niza na nivo posameznega GERK-a
• Vzpostavitev spletnega portala na lokaciji pristojne državne inštitucije
• Vzpostavitev več nivojskega dostopa do podatkov
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•

Vzpostaviti sistem stalnega dopolnjevanja in vzdrževanja podatkov z integracijo
strokovnih inštitucij.

30

Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu.
DS0. Povzetek vsebin projekta . Končno Poročilo.

ZAHVALE
Avtorji se zahvaljujejo za sredstva
•
•

Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije;
o Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Projektni partnerji se zahvaljujejo vsebinski spremljevalki ge. Ani Jakšič (URSZR) za tvorno
sodelovanje med izvedbo projekta, ter g. Srečku Šestanu in ge. Milici Slokar za podporo in
vsebinske dopolnitve pri pripravi projekta.
Projektni partnerji se zahvaljujejo skrbnicam pogodbe s strani financerja ge. Aljani Pogačnik in ge.
Ernesti Mlakar za uspešno odpravljanje administrativnih zadreg.
Zahvala velja vsem, ki so kakorkoli pripevali k izvedbi projekta.
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