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Pilotni projekt Napoved kapljičnega namakanja v hmeljarstvu 
prispeva k povečanju učinkovitosti rabe vode pri namakanju 
hmelja in k trajnostni rabi vode. V okviru projekta je na 
demonstracijskih kmetijah različnih velikosti, ki se nahajajo v 
dveh različnih statističnih regijah, vzpostavljen sistem, ki 
omogoča napovedovanje namakanja hmelja. Projektni partnerji 
v projektu so Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZ 
Celje ter tri kmetijstva gospodarstva – Rančigaj Anton, Damjan 
Omladič ter Vranjek Vinko.  
 
Cilji projekta so naslednji: 
▪ Vzpostaviti napoved namakanja hmelja na osnovi 

vodnozadrževalnih lastnosti tal (poljska kapaciteta, točka 
venenja in kritična točka), trenutne količine vode v tleh 
(meritve se bodo izvajale s pomočjo vstavljenih TDR sond) in 
večdnevne napovedi padavin na treh demonstracijskih 
kmetijah, 

▪ sodelovati s kmeti (individualno in v obliki delavnic in 
predavanj) in tako prispevati k dvigu znanja o pomenu 
izvajanja namakanja, 

▪ izobraziti kmete za uporabo napovedi namakanja. 
 

ZAKAJ JE NAMAKANJE HMELJA TAKO POMEMBNO 

Pri hmelju je zadostna količina vode v tleh pomembna za 
količino in kakovost pridelka. Nestrokovno namakanje hmelja 
se odraža v manjšem pridelku, neenakomernem dozorevanju, 
neenakomerni velikosti storžkov ter manjši količini alfa kislin, ki 
predstavljajo glavno tržno vrednost hmelja. Posledice suše se 
pri hmelju odražajo v nižjem in manj kakovostnem pridelku še v 
naslednjih dveh rastnih obdobjih. 
 



 
 

Hmeljarji v Sloveniji največkrat namakajo s prevelikimi ali 
premajhnimi obroki vode ter predvsem pričnejo namakati 
prepozno. Posledica tega so manjši hektarski donosi. 
Nestrokovno izvajanje namakanja lahko poveča stroške 
delovanja namakalnega sistema (večja poraba električne 
energije), poveča se poraba vode ter možnost izgub vode v 
podtalje, s čimer se lahko izpirajo rastlinska hranila (npr. nitrati) 
in ostanki sredstev za varstvo rastlin.  
 

REZULTATI PROJEKTA 

Napoved namakanja se je v letošnji zelo sušni pridelovalni 
sezoni 2022 izkazala kot zelo uporabno orodje za strokovno 
pravilno izvajanje namakanja hmelja. Takšno izvajanje 
namakanja je vplivalo na zmanjšanje količine vode, ki se porabi 
za namakanje, saj kmetje običajno namakajo preveč, z 
optimalnim namakanjem pa je poraba vode manjša, ob tem pa 
pridelek ostane optimalen. Vzpostavljena napoved namakanja 
je prispevala tudi k preprečevanju sušnega stresa, saj kmetje v 
praksi večkrat začnejo namakati prepozno, kar je bilo z 
napovedjo namakanja preprečeno. Zaradi optimalnega 
namakanja je bilo manjše tudi izpiranje hranil iz tal. Takšno 
izvajanje namakanja je tako v največji možni meri pozitivno 



vplivalo na količino in kakovost pridelka in manjše stroške 
pridelave hmelja (manjša poraba gnojil in vode).  
 

 
 
Eden od najpomembnejših rezultatov projekta je, da smo 
pridobili odlične informacije o tem, kako se voda, ki je dodana s 
kapljičnim namakanjem, razporeja po talnem profilu, kjer se 
nahajajo korenine hmelja. 
 
Rezultati so pokazali, da je ključno, da se prične hmelj namakati 
dovolj zgodaj, ko so tla še precej mokra. V nasprotnem primeru 
je namreč skoraj nemogoče doseči, da se tla omočijo do želene 
globine.  
 

KAKO IZGLEDA NAMAKALNI NASVET (NAPOVED 
NAMAKANJA) 

 
Namakalni nasvet prejme hmeljar vsak dan med 9.30 in 10 uro 
na mail. 
 
Nasvet je sestavljen iz treh delov: Iz priporočila za namakanje, 
napovedi padavin in grafa meritev količine vode v tleh. 
 



1. Priporočilo za namakanje: 

Priporočilo vsebuje podatek o količini namakanja v m3 in trajanje 
namakanja v urah. 

Priporočilo že v prvem stolpcu vsebuje opis napovedi 
namakanja, kjer je zapisano ali je namakanje potrebno ali ne, in 
sicer: 
 

“Namakanje je nujno potrebno!”  
“Namakanje je priporočeno.” 
“Namakanje ni potrebno.” 
 
Tekst se bo obarval rdeče, rumeno ali zeleno (kot je prikazano 
v zgornjih vrsticah). 
 
Za lažjo uporabo napovedi je v predmetu oz. naslovu 
elektronskega sporočila prav tako zapisano ali je namakanje 
potrebno ali ne. 
 
2. Napoved padavin 

Sistem pri napovedovanju namakanja upošteva tudi 
predvideno količino padavin na danem območju za tri dni v 
naprej. Hkrati se napoved padavin izpiše tudi pri samem 
namakalnem nasvetu. 
 
3. Graf meritev količine vode v tleh 

Na mail poslan namakalni nasvet v priponki maila vsebuje graf, 
ki prikazuje potek količine vode v tleh za zadnjih 10 dni. Na grafu 
so označene tudi značilne točke - poljska kapaciteta (zelena), 
točka venenja (rdeča), kritična točka (rumena), ki so določene 
za dani tip tal. Na grafu temno siva črta predstavlja sondo 
vstavljeno na 40 cm globine, svetlo siva sondo, ki je vstavljena 



v grebenu na 20 cm, modra črta pa sondo na 20 cm oz. ta sonda 
je hkrati podatek, ki ga je potrebno upoštevati pri sami 
napovedi namakanja.  
 
Namakalni nasvet, ki je poslan po mailu izgleda tako: 
 

Priporočilo za namakanje 

Opis 
Količina vode za namakanje 
(m3) 

Trajanje namakanja 
(h) 

Namakanje je nujno 
potrebno! 

90 2 

 

Napoved padavin 

danes (30. 6. 2022) jutri (1. 7. 2022) pojutrišnjem (2. 7. 2022) 

0.3 mm 0.1 mm 0 mm 

 

Graf meritev količine vode v tleh 
(graf meritev za preteklih 10 dni se nahaja v priponki maila) 
 

 
 
 



OSNOVNI POJMI KATERIH POZNAVANJE JE POTREBNO ZA 
PRAVILNO IZVAJANJE NAMAKANJA 

 
Tla nudijo oporo rastlinskim koreninam ter zadržujejo v sebi 
vodo in hranilne snovi, ki jih rastline srkajo preko koreninskega 
sistema. Tla so sestavljena iz trdnega dela, vode (talne 
raztopine) ter zraka. Osnovni talni delci se med sabo povezujejo 
v večje skupke -  strukturne agregate, medtem ko prazen 
prostor med trdnimi delci - pore zasedata voda in zrak. Kadar 
so tla suha, v porah prevladuje zrak, in obratno - v mokrih tleh v 
porah prevladuje voda. Pravimo, da sta voda in zrak v obratnem 
sorazmerju. Več kot je vode, manj je zraka in obratno. Pore se 
delijo na makro (večje) in mikro (manjše) pore. Za rastline je 
najboljše stanje, ko makro pore zapolnjuje zrak in mikro pore 
voda. Odločilno vlogo pri vezavi vode ima fizikalno kemijska 
vloga osnovnih delcev tal - teksture tal.  
 
Razmerje med talnimi delci različnih velikosti določa osnovne 
lastnosti tal, med ostalimi tudi vodne lastnosti tal. Tako je 
značilno za tla, kjer je delež peska večji kot 50 % in hkrati delež 
gline manjši kot 20 %, da imajo zelo nizko sposobnost vezave 
vode. V takšnih tleh je veliko makro por, ki omogočajo, da voda 
(padavine ali voda dodana z namakanjem) hitro odteče, hkrati 
pa tla ne uspejo zadržati večjih količin vode. Na drugi strani pa 
so tla, ki imajo, na primer, delež gline večji kot 30 %. Takšna tla 
uspejo zadržati  40 % in več vode kot peščena tla.  
 
Tla zadržujejo vodo z različnimi zadrževalnimi silami. Te sile 
povzročajo, da se voda veže okoli talnih delcev kot nekakšna 
tanka prevleka (film). Glede na silo, s katero je voda vezana v 
tleh, so pomembni naslednji pojmi: 

- odcedna ali gravitacijska voda,  
- rastlinam dostopna voda, 



- točka poljske kapacitete in 
- točka venenja.  

 
Odcedna ali gravitacijska voda je tista, ki je v tleh vezana s silo 
manjšo od 0,33 bar. Praktično je to tista voda, ki odteče po 
makroporah iz z vodo popolnoma nasičenih tal v 48 urah in je 
rastlina ne uspejo črpati v daljšem časovnem obdobju. Pri 
opredelitvi,  koliko rastlinam dostopne vode lahko določena tla 
vežejo, je zato ne upoštevamo.  
 
Točka venenja označuje tisto točko, kjer je voda v tleh vezana s 
takšno silo, da je večini rastlin postala nedostopna ter zato 
začnejo rastline veneti. Pri tej točki je sila, s katero je voda 
vezana v tleh, 15 barov. 
 
Točka poljske kapacitete je tista točka, ko iz tal odteče vsa 
gravitacijska voda in se sicer od tal do tal razlikuje, vendar je 
dogovorno povprečna sila, s katero je voda vezana v tleh, enaka 
0,33 bar. 
 
Rastlinam dostopna voda je vsa tista voda, ki je vezana s silo 
med točko venenja in poljsko kapaciteto.  
 
V laboratoriju se določi, kolikšno količino vode vežejo tla ob 
določenem pritisku. Odnos med silo, s katero je voda vezana v 
tleh ter njeno količino v tleh, ponazarja vodnozadrževalna 
krivulja (vodnoretenzijska ali tudi pF krivulja). Običajno 
izražamo količino vode v deležu (%) ali absolutni količini, to je 
mm. Pri dodajanju vode z namakanjem ali oceni dnevnih izgub 
vode iz tal pa se izrazi količina vode skoraj vedno le v mm. Do 
dolžinske enote (mm) pride zaradi tega, ker se podaja količina 
vode (l=1000 cm3) na enoto površine – m2 ali 10000 cm2. Torej 



je 1 l vode na površini kvadratnega metra visok 1 mm (1000 
cm3/10000 cm2).  
 
Rastline pri procesu dihanja – transpiraciji izgubljajo vodo. 
Dihanje rastlini omogoča, da pridobi energijo za svoje življenje z 
oksidacijo sladkorjev. Količina vode, ki jo izgubijo, je odvisna od 
razvoja oziroma fenofaze rastline, ta pa je v neposredni zvezi z 
velikostjo listne površine. Večja kot je rastlina, večje so izgube 
vode s transpiracijo. Obseg transpiracije je seveda odvisen tudi 
od vremenskih dejavnikov, kot so relativna zračna vlaga, 
temperatura, sončno sevanje in veter. Povsem jasno je, da je 
izguba vode s transpiracijo zelo različna glede na kulturo in celo 
med rastlinami istega nasada oziroma posevka.  
 
Evapotranspiracija pomeni skupno izgubo vode s procesom 
dihanja (transpiracije) in izhlapevanja iz tal (evaporacije). 
Merjenje izgub vode je sorazmerno težko in drago, zato so 
skušali razviti številne modele, ki bi na osnovi meteoroloških 
parametrov pomagala oceniti izgube vode. V svetu je 
najpogosteje uporabljena metoda za izračunavanje 
evpotranspiracije po Penmanu oziroma rahlo korigirana 
metoda, ki se imenuje Penman – Monteith. Izračuna vrednost 
po tej metodi, poimenovana potencialna evapotranspiracija 
(ETo), služi kot referenčna in z njo primerjamo 
evapotranspiracijske izgube posamezne rastlinske vrste. Faktor 
rastline omogoča, da lahko na podlagi meteoroloških 
parametrov ocenimo evapotranspiracijske izgube za 
posamezno rastlinsko vrsto (ETc) po sledeči enačbi: 
 
ETc = ETo * Kc  
 
ETc =dejanska evapotranspiracija mm/dan 



ETo = referenčna ali potencialna evapotranspiracija 
(izračunana) mm/dan 
Kc = faktor rastline (se spreminja z razvojem rastline) 
 
V Sloveniji so po Knapiču (2002 – Hmeljarski priročnik) faktorji 
rastlin v mesecu aprilu 0,3 (pri potencialni evapotraspiraciji 2,22 
mm/dan) in v mesecu juliju 1,15 (pri potencialni evapotraspiraciji 
4 mm/dan). 
 
Poznavanje evapotranspiracijskih izgub je nujno potrebno za 
pravilno načrtovanje namakalnih sistemov, akumulacij vode ter 
nenazadnje tudi količine vode ob namakanju. Potrebno je 
poudariti, da gre večji delež izgub vode iz tal na račun 
izhlapevanja in manj zaradi dihanja rastlin, ko je rastlina majhna 
(majhna listna površina), kasneje, ko rastlina doseže končno 
velikost, je večji delež izgub vode iz tal zaradi dihanja rastlin in 
manj zaradi izhlapevanja iz tal. 
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