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Vizija in teorija raziskav: Vsebina programa EJP SOIL

Trajnostno kmetijstvo Sekvestracija ogljika Zdrava tla

Rekultivacija zemljišč Biodiverziteta Ekosistemske storitve tal



Vizija in teorija raziskav: regionalna raznolikost 



Vizija in teorija raziskav: okvir znanja
• DS1: Koordiniranje projekta
• DS2: Analiza znanja in potreb, usmeritev dela 
• DS3: Projekti notranjih razpisov
• DS4: Zunanjih razpisov, namenjenim raziskovalcem izven EJP 

konzorcija z namenom širjenja aktivnosti in povečevanja 
vpliva EJP projekta

• DS5: Izobraževanje
• DS6: Vzpostavitev skupnih podatkovnih zbirk 
• DS7: Sinteza pridobljenih znanj
• DS8: Prenos znanj in usmerjanje kmetijske politike na 

področju upravljanja s kmetijskimi tlemi in blaženja 
klimatskih sprememb

• DS9: Prenos znanja in rezultatov na vseh ravneh 



Nacionalno stičišče (vozlišče, središče… National hub)

•Vsak partner je skrbno izbral deležnike, ki tvorijo nacionalno središče. Sestavljajo ga 
vse pomembne skupine deležnikov na področju kmetijskih tal, med katerimi so 
znanstveniki, oblikovalci politike, nevladne organizacije in organizacije kmetov

Namen

•Posvetovanje, zbiranje obstoječega znanja, ter potreb po znanju;
•Prizadevanja za razvoj in premagovanje ovir za doseganje ciljev
•Širjenje informacij o programu EJP SOIL



Ugotovljene vrzeli v znanju v EU

Ugotovljene vrzeli v znanju za različne izzive tal:
• Povečevanje zadrževanja vode
• Izboljševanje zadrževanja in uporabe hranil
• Izboljševanje  strukture tal
• Zmanjševanje erozije tal
• Vzdrževanje/povečanje SOC
• Izogibanje zasoljevanju tal

Ugotovljene vrzeli v znanju v zvezi z ravnanjem s 
tlemi in vpliv na trajnostno okolje

• Kmetijski sistemi
• Kmetijske kulture/kolobarjenje/vrstenje
• Upravljanje z organskimi snovmi in hranili
• Obdelava tal in vožnja po tleh
• Upravljanje vode v tleh
• Kmetijsko gozdarstvo (agroforestry)
• Obnova tal



Najpomembnejši izzivi v Sloveniji

Skupina deležnikov
Anketiranci

Število
Deležniki s področja zakonodaje 3
Predstavniki občinskih in državnih javnih služb 4
Raziskovalci in pedagogi visokošolskih izobraževalnih
ustanov

18

Financerji raziskav 1
Visokošolske izobraževalne ustanove 3
Kmetije in demonstracijske kmetije 2
Kmetijski svetovalci 12
Druge kmetijske organizacije 1
Industrija, dobava in trgovina na drobno 1

Nevladne organizacije in skupnosti 1
Skupaj 46
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ŠTEVILO DODELJENIH TOČK

i) vzdrževanje/povečevanje talne organske snovi, 
ii) Izogibanje pozidavi tal, 
iii) zadrževanje hranil v tleh ter njihov optimalen izkoristek, 
iv) zmanjševanje emisij N2O, CH4
v) preprečevanje zakisanja tal. 



Pregledi stanja 



Interni raziskovalni projekti

• Potencial sekvestracije organskega ogljika v tleh kmetijskih tal v Evropi - CarboSeq
• Zbiranje kazalcev kakovosti tal in ekosistemskih storitev ter njihovih referenčnih vrednosti  SIREN
• Trajnostno upravljanje s talno organsko snovjo: Kompromis med sekvestracijo C in izgubami 

dušikovega oksida, metana in nitratov  SOMMIT
• Upravljanje tal in kmetijske krajine za zmanjševanje učinkov vodne erozije- SCALE
• Inovativne prakse upravljanja s tlemi po vsej Evropi  - i-SoMPE
• Modeliranje in kartiranje biodiverzitete tal v Evropi MINOTAUR
• Povezovanje pestrosti pridelkov z oskrbo mikrobov z energijo in shranjevanjem organskega ogljika v 

tleh  - EnergyLink
• Inovativne tehnike za spremljanje zalog SOC in sprememb degradacije/obnove tal v EU z uporabo 

spektralnih sistemov/NIRS/MIRS in drugega orodja za proksimalno zaznavanje Probefield



Emisije toplogrednih plinov
• Meritve emisij toplogrednih plinov 
na dolgotrajnih poljskih poskusih



Inovativna slovenska tehnololgija
„Kompostirna obdelava tal“
„Composting Tillage“: 
Specialni nagib in spodrez tal

• Sekljanje ostankov in dviganje tal kot z 
vrtnarsko motiko; 

• Odlično mešanje rastlinskih ostankov;

• Majhna poraba energije.

Stroj za kompostirno obdelavo 
(„composting tillage“)

• Rastlinski ostanki se učinkovito razgradijo v 
prezračenem zgornjem sloju tal.

• Hranila za rastline in  talne živali se sprostijo; 
tvori se humus. 

• Setvišče je pripravljeno v enem, največ dveh 
prehodih. Obenem so eliminirani pleveli.

• Cilj: intenzivna rast poljščin.

Inovativne prakse upravljanja tal po vsej Evropi 



Inovativne prakse upravljanja tal po vsej Evropi 



Mreža dolgoletnih poljskih poskusov
Mreža dolgoletnih poskusnih 
polj za spremljanje sprememb 
tal v skladu z različnimi 
praksami upravljanja 
kmetijskih tal

Mreža raziskovalnih postaj in 
laboratorijev, ki izvajajo 
meritve in določitve talnih 
parametrov. 



Razširjanje znanja



Pomen programa EJP Soil za Slovenijo

•Smo v stiku z najnovejšimi raziskavami na področju tal v Evropi
•Prispevamo podatke in znanje iz Slovenije
•Kreiramo skupne evropske usmeritve na področju trajnostnega upravljanja s tlemi
•Povezujemo se z raziskovalnimi skupinami (izmenjava znanj in dostopnost opreme)
•Krepimo sodelovanje z vsemi deležniki na področju upravljanja tal v Sloveniji
•Krepimo sodelovanje s predstavniki ministrstva 




	 DAN TAL 2021��PROGRAM EJP SOIL�Na poti k trajnostnemu upravljanju kmetijskih tal 
	Številka diapozitiva 2
	Vizija in teorija raziskav: Vsebina programa EJP SOIL
	Številka diapozitiva 4
	Številka diapozitiva 5
	Nacionalno stičišče (vozlišče, središče… National hub)
	Ugotovljene vrzeli v znanju v EU
	Najpomembnejši izzivi v Sloveniji
	Pregledi stanja 
	Interni raziskovalni projekti
	�Emisije toplogrednih plinov�
	Številka diapozitiva 12
	�Inovativne prakse upravljanja tal po vsej Evropi �
	Mreža dolgoletnih poljskih poskusov
	Razširjanje znanja
	Pomen programa EJP Soil za Slovenijo
	Številka diapozitiva 17

