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Kako v Panviti (v primarnem delu) vidimo precizno/natančno kmetijstvo?

- kot sodobno strojno in programsko podporo v procesih:
• načrtovanja in spremljanja posameznih faz delovnih procesov
• spremljanja posevka 
• vzorčenja tal
• obdelave tal
• gnojenja
• namakanja
• nanosa fitofarmacevtskih sredstev
• žetve 

- precizno kmetijstvo nam omogoča optimalnejše izkoriščenje vloženih resursov

- s postopno posodobitvijo mehanizacije želimo na vseh ključnih fazah proizvodnje (strojih) imeti    
opremo  s katero zbiramo podatke, ki se nato analizirajo in kot navodilo posredujejo naslednji 
delovni operaciji



• VZROČENJE TAL

Vzorčenje tal opravljamo s strojem za vzorčenje, ki je priključen na 
traktor. Začeli smo opravljati vzorčenje s podporo GPS, s ciljem da potem 
ko vzorčimo naslednjič, vzorčimo na istih točkah. S tem bolj natančno 
spremljamo gibanje založenosti tal s posameznim hranilom.



• ŠKROPLJENJE S FITORAMACEVTSKIMI SREDSTVI

Zadnje nabave škropilnic so med drugim podprte  z GPS 
podporo in avtomatičnem izklapljanjem vsake šobe, ko pride 
do prekrivanja. To pomeni, da ko se pelje škropilnica na delu 
površine, katera je že bila tretirana se tista šoba avtomatično 
zapre). S tem prihranimo na fitofarmacevtskem sredstvu, na 
rastlini ne pride do stresa zaradi dvojnega odmerka ffs, 
hkrati pa pozitivno vplivamo na okolje (zmanjšana uporaba 
ffs).



• OBDELAVA TAL, SETEV

Zadnje nabave traktorjev imajo podporo GPS ter do neke 
mere avtonomno vožnjo. S tem prihranimo pri obračanju 
stroja (da obdelujemo izmenično vsako drugo vrsto 
(prihranek časa in goriva pri obračanju). 

Prekrivanje pri obdelavi je samo tolikšno kot nastavimo (npr. 
samo 10 cm), brez GPS podpore je to prekrivanje večje 
(običajno 30-40 cm). 

Zaradi te opreme se strojnik-upravljalec stroja lahko bolj 
posveča delovanju stroja ter samemu procesu dela.



• NAMAKANJE 

Trenutno imamo 700 ha kmetijskih površin pod namakalnimi sistemi. Pri namakanju želimo izboljšati 
napoved namakanja, se pravi ne želimo, da bi z namakanjem začeli prepozno (ker nam posledično že 
nastaja škoda na rastlini, prav tako pa si ne želimo, da bi začeli namakati prezgodaj (nepotrebni strošek, 
možnost izpiranja hranil). 

Z namakanjem želimo začeti, ko je najoptimalnejši čas!

S tem namenom smo kot eden izmed partnerjev pristopili k projektu SPON (SISTEM ZA PODPORO 
ODLOČANJU O NAMAKANJU), katerega nosilec je Biotehniška fakulteta. Namen tega projekta je 
razviti model napovedi namakanja, ki vključuje:
- predhodno talno analizo – vodno zadrževalne lastnosti
- izračunano krivuljo poljske kapacitete tal za vodo
- vgrajene sonde za merjenje vlage na njivi, ki vsakih 30 minut pošiljajo podatek o trenutni vlažnosti tal
- vremensko napoved za naslednjih 5 dni
- razvojno fazo rastline, katero želimo namakati

Na osnovi teh parametrov model izračuna potrebo po namakanju za vsakih naslednjih 5 dni.



• ŽETEV

Žetev kot zadnja faza v ciklusu pridelave je 
ključnega pomeni. S kvalitetno žetvijo moramo 
pridelek s čim manjšimi izgubami požeti, hkrati pa 
nam podatki o pridelku in kvaliteti zelo veliko 
povedo za ukrepanje v naprej.

Zato je pomembno, da je podatek o pridelku na 
voljo za vsak posamezen del njivi in ne samo kot 
povprečje cele njive.



Tako nam kombajn istočasno ko žanje, pošilja vse podatke
na računalnik, kjer vidimo vse njegove trenutne nastavitve 
za žetev, delovno hitrost in trenutni pridelek, hkrati pa se 
riše tudi karta pridelka za posamezen del njive. 

Ti podatki so nam potem pomembni za naslednjo fazo,
da jih analiziramo, preračunamo odvzeme hranil na 
posameznem delu njive in pripravimo navodila za gnojenje 
naslednji kulturi. 

Na delu, kjer njiva nima potenciala npr.  za 12 ton koruze, 
ampak ga ima samo za 10 ton, bomo gnojili samo za 10 
ton pridelka, na isti njivi na nekem drugem koncu njive pa 
ima njiva npr. potencial za 14 ton koruze in na tistem delu 
bomo gnojili za 14 ton pridelka. V običajni praksi pa npr. po 
celi njivi gnojimo za 12 ton pridelka (iz tega izhaja, da na 
enem delu ima koruza preveč hranil, na drugem pa ji 
primanjkuje hranil za maksimalen pridelek).



V sklopu opreme, da bi zaokrožili celotni ciklus natančnega kmetovanja pa nam še 
manjkajo trosilci mineralnih gnojil s podporno opremo za avtomatično gnojenje na osnovi 
karte založenosti in N-senzor za dognojevanje  žit (za sprotno merjenje dušika v rastlini).

Z nabavo še te manjkajoče opreme bi imeli nato zaokrožen ciklus natančnega 
kmetovanja, ki bi se odražal v večji efektivnosti, natančnosti, ekonomičnosti in 
sprejemljivejši za okolje.



HVALA ZA POZORNOST!


