
DriDanube – Drought Risk in the Danube Region  
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)  

Kako spremljamo sušo v projektu DriDanube 
in kaj ta projekt prinaša  

slovenskemu kmetijskemu pridelovalcu? 
 

dr. Andreja Sušnik, Agencija RS za okolje 
 
 

Lombergarjevi dnevi, zelenjadarski posvet 
Maribor, 7. december 2017 

 



Evropa se sooča s pogostejšimi sušami 

DriDanube projekt 

  
Poročevalci o suši – sodelovanje z vami  

Preverjanje satelitskih podatkov o suši 
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Hude suše v našem prostoru – realnost 

Vir: EEA, 2012; EEA, 2017 

Hude suše v Evropi  2002 -2015 

Pogostost in jakost suš v Sloveniji in tudi širše v Podonavju se povečuje. 

Suše v Sloveniji  1963 - 2017 



Vir: www.delo.si 

Gospodarske škode zaradi suše v Sloveniji se 
povečujejo  
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5 

- Obseg naravne nesreče 
- Velika gospodarska škoda 
- Odmevno v medijih (več kot  100 člankov, TV 

poročil, objave v časopisju, revijah in biltenih) 

Suša 2017  
 



Suša 2017  
 
Prikaz razvoja suše prek meteorološke vodne bilance v Sloveniji l. 2017 
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www.interreg-danube/dridanube.eu                                                                                                                                                                                                                                                                7 

7 EU držav 
3 države izven EU 

15 partnerjev 
8 ASP partnerjev 

Partnerji po državah: 
Slovenija - 3 
Avstrija - 5 
Češka - 2 
Slovaška - 2 
Madžarska - 3 
Romunija - 1 
Hrvaška - 2 
Srbija - 3 
Črna Gora - 1 
Bosna in Hercegovina - 1 

Trajanje: januar 2017 – junij 2019 
Skupna sredstva: 1.974.750,00 EUR 

ERDF & IPA partnerji 

ASP – Pridruženi strateški partnerji 

Vodilni partner (ARSO) 

Projekt DriDanube – Drought Risk in the Danube Region 
Obvladovanje tveganj za sušo v Podonavju 
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DriDanube - partnerstvo 

Organizacija deluje primarno na področju kmetijstva 



• nepravočasno prepoznavanje suše 
• neprimerljive metode spremljanja suše med državami 
• metode spremljanja ne vključujejo ocene tveganja  
• povečevanje pogostosti in jakosti suš v Podonavju v 

zadnjem obdobju  
Kako? 

Razvoj orodij in strategije 

DriDanube 

Zakaj? 
Trenutno stanje 

TRAJNOST rezultatov 
tudi po l. 2019 

• Sušni uporabniški servis 

• Metodologiji za oceno tveganja 
in oceno posledic suše 

• DriDanube strategija Kaj? 
Spremembe, ki jih želimo doseči 

Poenoteni oceni 
 tveganja in posledic suše 

Učinkovitejši odziv 
pred in med sušo 

Hitrejše 
okrevanje po suši 

Izboljšano spremljanje suše 
in zgodnje opozarjanje nanjo 

Boljša pripravljenost  
na prihodnje suše 
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DriDanube – Glavni rezultati projekta 
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Priprava operativnega spletnega 

uporabniškega servisa  

Metodologije za oceno posledic suše 

in njihovo napoved  

Mednarodno primerljive metodologije  
za oceno tveganja 

Jasne smernice za hitrejše in boljše 
odzivanje na sušo 
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(ARSO) 
 

(GWPCEE) 

Ocena 

posledic suše 

(CzechGlobe) 

Sušni  

uporabniški servis 

(EODC) 

 

Ocena  

tveganja za suše 

(OMSZ) 

DriDanube Strategija 

(ARSO) 
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Rezultat 1: Sušni uporabniški servis – DUS 

• Spletno orodje za prikaz razvoja suše s sušnimi kazalci. 
 
• Viri podatkov: - sateliti (big data), 

                              - meteorološke   
  - poročevalci s terena. 
 

• SPACE-SI izdelal prvi prototip DUS: 
http://193.170.203.91/. 

 

• Pripravljen priročnik za uporabo DUS. 
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Uporabnikom bo omogočal: 
 natančnejše spremljanje in napoved v času razvoja suše ter  
 hitrejši odziv v dani situaciji. 



>>> Sušni uporabniški servis 

Trenutno integrirani indeksi na 
regijskem nivoju: 

Primer 1: Relativno stanje vegetacije - kmetijske površine, skupaj s travinjami (VEGCON1), 
september 2017 
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Prikaz indeksov na osnovi 
satelitskih podatkov 

 Indeks vlažnosti tal (SWI) 

 Vegetacijski indeks - normalizirana 
razlika (NDVI)  

 Meteorološka vodna bilanca (SWB)  

 Relativno stanje vegetacije - kmetijske 
površine, skupaj s travinjami (VEGCON)  



>>> Sušni uporabniški servis – suša 2017 

Izsek iz DUS: Meteorološka vodna bilanca (SWB), julij 2017  
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Projekt Intersucho: vzpostavil sistem sprotnega poročanja o 
posledicah suše: 

• deluje na Češkem (300+ poročevalcev) in Slovaškem; 

• tedensko poročanje o stanju na terenu; 

• 3 tipi spletnih obrazcev za poročanje glede na tip 

kmetijske površine. 

  

• v podporo/preverjanje satelitskih podatkov. 

 

 

DriDanube: vzpostavljanje nacionalnih mrež poročevalcev 
po zgledu Češke v vseh sodelujočih državah, tudi v Sloveniji. 

 

Rezultat 2: Metodologija za oceno posledic suše 
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• vključevanje ARSO fenoloških opazovalcev 
• sodelovanje s projekti (Natančnost napovedi namakanja – CRP TriN) 
• vključevanje operativnih služb (svetovalne službe v kmetijstvu, gozdarstvu) 

 
 

 
 

 
 

Osrednjeslovenska: Jablje 
Primorska: Bilje, Dekani 
Dolenjska: Novo mesto 
Štajerska: Maribor, Gačnik, Žalec 

 
 

Slovenska mreža poročevalcev - trenutno stanje pri vzpostavljanju 

TriN lokacije 

lokacije DriDanube fenoloških opazovalcev 
Štajerska: Velenje, Bizeljsko 
Notranjska: Postojna 
Primorska: Vipavska dolina 
 

lokacije KGZ Maribor  
(vsaj 5 poročevalcev na Dravsko-Ptujskem polju) 
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>>> Ocena posledic suše  



 
Na področju kmetijstva iščemo nove lokacije in  
nove poročevalce  v statističnih regijah Slovenije (NUT3),  
ki še niso pokrite. 
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Slovenska mreža poročevalcev - nadaljevanje dela 

>>> ocena posledic suše  

• Vključevanje tudi drugih sektorjev (energetika, gozdarstvo, turizem, hidroenergija, …) v zbiranje 
podatkov o posledicah suše. 
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Poročevalci s preprostimi metodami tedensko 
preverjajo, kakšno je stanje tal in rastlin na 
izbrani nenamakani kmetijski površini s 
pomočjo vprašalnikov/spletnih obrazcev.  
 
Obstaja več vrst obrazcev:  
 za poljedelstvo,  
 sadjarstvo, vinogradništvo, oljkarstvo, 
 gozdarstvo. 
 
Poročevalec si izbere tip obrazca glede na 
prevladujočo rabo tal na območju opazovanja.  
  

 

Vloga poročevalcev v slovenski in podonavski mreži poročevalcev 

Podatki poročevalcev s terena bistveno prispevajo  
k bolj natančnemu spremljanju pojava suše z namenom omiliti posledice suše. 

>>> Ocena posledic suše  
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Vstopna maska 
Povezava , tipi vprašanj, slovenski, gre na czech globe 

 
 
Poročanje s terena: Spletni obrazec za poročevalce - vstopna stran 

http://questionnaire.intersucho.cz/si/ 

Vir: https://blog.donedeal.ie/2013/09/make-farming-21st-century 

>>> Ocena posledic suše  



>>> Ocena posledic suše  
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Vsak obrazec za poročanje ima 12 do 13 vprašanj: 
- 3 splošna vprašanja,  
- o stanju/stopnji poškodb različnih pridelkov, 
- dodatna informacija o namakalnih sistemih na kmetijskih površinah.  

Vir: https://beta3.finance.si Vir: https:// ciklon.si 



Obrazec za poročanje  
s terena:  
primer splošnih vprašanj 
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Vir: http://p-e2.com/anything-but-boring/ 

>>> Ocena posledic suše  



Obrazec za poročanje s terena: primer vprašanj za poljedelstvo 

21 

Tudi  
 ozimna žita 
 oljna ogrščica 
 jara žita 
 sladkorna pesa 
 krompir 

 
 možnost vključitve 

drugih pridelkov 
 
 
 

Vir: http://slovenskenovice.si 

>>> Ocena posledic suše  



• usposabljanja za poročevalce: druga znanja povezana z vremenom, 
podnebjem, podnebnimi sprmembami, oskrbo rastlin in tal z vodo, 
fenologijo itd. 

• izboljšati spremljanje suše na terenu pred sušo, ne po suši, 

• spremeniti paradigmo borbe proti suši. 
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>>> Zakaj postati poročevalec o suši? 



Kaj nudimo kot pomoč? 
Agrometeorološka napoved – podpora poročanju o suši 
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Dostopanje: 
http://black.arso.sigov.si/met/sl/agromet/forecast 

15 regij v Sloveniji 

- informacije o dnevnih, urnih meritvah in  
- modelskih napovedih meteoroloških in agrometeoroloških  
spremenljivk in nekaterih njihovih izvedenih vrednosti. 

Vir: https://blog.donedeal.ie/2013/09/make-farming-21st-century/ 



Katere informacije nudi  
Agrometeorološka napoved? 

• Splošne informacije o biltenu 
• Pregled vremena: dnevna, tridnevna,  
     desetdnevna napoved in opozorila 
• Temperatura zraka: meritve in napovedi 
• Efektivna temperatura zraka (0,5,8,10 °C):  
     kumulativne izvedene vrednosti 
• Temperatura tal (5,10,30 cm): meritve 
• Hitrost in smer vetra: meritve in napovedi 
• Vodna bilanca:   
          - padavine (meritve, napovedi) 
          - evapotranspiracija (izvedena vrednost, napovedi) 
          - vodna bilanca (izvedena vrednost, napovedi) 
          - kumulativna vodna bilanca  
           (izvedena vrednost: vegetacija, mirovanje) 
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Vegetacija se je začela 21.3. in traja do 17.7.  119 dni. V tem obdobju je padlo 172 mm dežja, izhlapelo (ETP) je 527 mm. 
Rastlina je porabila 226 litrov vode in bila v stresu 57 dni. Najdaljše obdobje v stresu je trajalo 42 dni, rastlini pa je v stresu 
manjkalo 134 litrov vode. 

Dejanska in napovedana vodna bilanca krompirja (sorta Jelly) od  21.3. do  17.7.2017 na Krškem polju 

NENAMAKANO – SUŠNI STRES 

2 sušna intervala 

1 
2 

Vodna bilanca nenamakane kmetijske rastline - krompir  
Projekt 
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Vegetacija se začne 21.3. in traja do 17.7. skupaj 119 dni. V tem obdobju je padlo 
172 mm in je izhlapelo (ETP) 527 mm. Rastlina je porabila 360 litrov vode.  
 

Namakano je bilo 10 krat v skupni količini 200.0 mm. 
 

NAMAKANO S KOLIČINO 
 

OPTIMALNA VODNA PRESKRBA  

Dejanska in napovedana vodna bilanca namakanega krompirja (sorta Jelly) od  21.3. do  17.7.2017 na Krškem polju 

NAPOVED: 17.7.2017 

datum rr [mm] etp [mm] etr [mm] namakanje 
[mm] 

2017-07-17   5.3 4.2 0.0 

2017-07-18   5.7 4.6 0.0 

2017-07-19 0.1 4.8 3.8 0.0 

2017-07-20 0.2 6.8 5.4 20.0 

2017-07-21 0.4 4.3 3.5 0.0 

Vodna bilanca namakane kmetijske rastline - krompir  



• da postanete del slovenske in podonavske poročevalske mreže; 
    http://questionnaire.intersucho.cz/si/ 
 
• da uporabljate aplikacije ARSO – Agrometeorološka napoved; 
   http://black.arso.sigov.si/met/sl/agromet/forecast 
 
• da spremljate izvajanje aktivnosti projekta DriDanube: 
 

 
 
 
 
 

 Splet: 
- spletna stran projekta na ARSO:  

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/EU%20sofinancira/DriDanube 
- projektna spletna stran: http://www.interreg-danube.eu/dridanube 
   (tu se lahko naročite na Newsletter projekta – na dnu strani) 
- socialna omrežja (Facebook, Twitter) 
 

 Objave v ostalih medijih: 
- članki, novice 
- prispevki (TV, radio) 

Namesto zaključka 
VABILO 
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S projektom DriDanube vzpostavljamo poročevalsko mrežo za oceno posledic suše, 
ki pa jo želimo nadaljevati in nadgrajevati s pomočjo  

kmetijskih svetovalnih služb in zainteresiranih posameznikov tudi po l. 2019 



DriDanube – Drought Risk in the Danube Region  
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)  

NAŠ KONTAKT: 
Agencija RS za  okolje 
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana 
 
Za poročevalce: Ana Žust, ana.zust@gov.si, T: 01 478 40 74  
O projektu DriDanube: Gal Oblišar, gal.oblisar@gov.si, T: 01 478 41 11  


