
Uvodni sestanek projekta CRP V4-1815 

 

V petek, 15. 11. 2019, smo se v prostostih MKGP v Ljubljani srečali na delovnem sestanku ob  drugem 
mejniku vmesnega programskega obdobja 1.3. 2019 – 31.8. 2019 projekta CRP V4-1815. 

Zbrani smo bili predstavniki financerja, dr. Boštjan Petelinc in Darko Simončič ter predstavniki 
sodelujočih organizacij na projektu; dr. Denis Stajnko (vodja, FKBV), dr. Branko Kramberger (partner 
FKBV), dr. Rok Mihelič (partner, BF) in dr. Aleš Kolmanič (partner, KIS). 

Dnevni red sestanka je bil: 

1) Pregled poteka aktivnosti na projektu (dr. Denis Stajnko) 

2) Potek jemanja vzorcev trajnih trajnikov za analize s kmetij (dr. Branko Kramberger) 

3) Oskrba poskusa v Moškanjcih (prve analize vzorcev, prve obdelave podatkov)(dr. Rok Mihelič) 

4) Oskrba poskusa v Jabljah (prve analize vzorcev, prve obdelave podatkov)(dr. Aleš Kolmanič) 

5) Razno 

 

Ad 1) Denis Stajnko je predstavil sodelujoče in na kratko povzel vremensko dogajanje v letu 2019, ki je 
v  nekaterih delih krojilo potek aktivnosti na CRP projektu 'Zmanjšanja sušnega stresa in povečanja 
rodovitnosti tal z uvajanjem ohranitvene (konzervacijske) obdelava tal v trajnostno poljedelstvo' ter 
material in metode dela, ki jih bo vključevalo delo projektnega partnerja FKBV.  

Ad 2) Branko Kramberger je podal nekatere že dobljene rezultate iz dosedanjih poskusov na lokaciji 
Pivola. V drugem delu nas je seznanil z aktualnim stanjem ne terenu: število obiskanih kmetij, število 
odvzetih vzorcev, globina jemanja vzorcev, priprava vzorcev tal za določanje mase korenin. V 
raziskovalnem obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 9. 2019 so v mikroposkusu in na kmetijah z namenom 
ugotavljanja povezave med botanično sestavo ruše, globino korenin ruše in vsebnostjo organskega C v 
različnih globinah tal opravili najprej botanični popisi sestave travne ruše (po metodi Braun Blanquet). 

Ad 3) Rok Mihelič je natančno predstavil oba poskusa v Moškanjcih, prvega na lahkih tleh in drugega 
na težkih tleh. Že leta 2011 se je v dolini reke Pesnice in na Ptujskem polju začel poskus ohranitvene 
obdelave tal. Poskusa, ki potekata pod okriljem Biotehniške fakultete Ljubljana, smo izvedli na kmetiji 
Majerič in kmetiji Korošec v kraju Moškanjci, kjer so se odločili za opustitev rabe pluga in prešli na 
minimalno obdelavo tal. 

Ad 4) Aleš Kolmanič je  predstavil poskusa IOSDV v Jabljah in Rakičanu. Izpostavil je težave z velikimi 
padavinami v Jabljah, ki so ovirale normalno rast in razvoj poljščin. 



 

Velike količine padavin spomladi 2019 so ovirale rast in razvoj poljščin. 

  

 

Dr. Rok Mihelič predstavlja poskus v Moškanjcih 



 

Dr. Aleš Kolmanič predstavlja poskus v Moškanjcih 

 


