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UVOD 

Podzemno vodno telo Krškega polja je glavni vir pitne vode za okoliško prebivalstvo. Kljub 
obstoječim vodovarstvenim ukrepom vsebnosti nitrata v podzemni vodi presegajo mejo 50 mg/l 
(Poročilo podzemne vode, 2014), kar vodno telo uvršča med tista s slabim stanjem (Načrt upravljanja 
voda 2016-2021, 2016) in posledica je zaprto lokalno črpališče pitne vode Drnovo (Kostak, 2014). 
Znaten del onesnaževanja prispevajo razpršeni viri, med njimi kmetijstvo, ki je na Krškem polju zaradi 
naravnih danosti precej intenzivno.  

Povečana vsebnost nitrata v podzemni vodi je večinoma posledica uporabe mineralnih in živinskih 
gnojil. Slovenija ni v tem nikakršna izjema, s problematiko izpiranja se ukvarjajo tudi na drugih območjih 
po Evropi, enostavne rešitve za problem pa še vedno ni, številnim direktivam (Okvirna direktiva o vodah 
- WFD, Nitratna direktiva itd.) navkljub (Arauzo in Valladolid, 2013; Arauzo, 2017; Haas et al., 2017). 
WFD kot učinkovite ukrepe za zmanjšanje izpiranja hranil v površinske vode in podzemno vodo 
predvideva ekstenzifikacijo kmetijstva ter nakazuje vpeljavo in izvajanje dobrih kmetijskih praks. Te 
zajemajo povečanje površin, poraslih s travinjem, zmanjšanje površin z monokulturami koruze, 
zmanjšanje gnojilnih norm, sajenje prezimnih lovilnih posevkov in zakasnitev oranja z jeseni na pomlad 
ter s tem skrajšanje časa, ko so tla gola, vzpostavitev varovalnih pasov ob vodotokih, vpeljavo 
ohranitvene obdelave tal ipd. (Haas et al., 2017; Di & Cameron, 2002; Volk et al., 2016).  

Tudi zmanjšanje, oz. v nekaterih primerih že samo optimizacija gnojenja omogoča, da rastline v 
ključnih fazah rasti dobijo dovolj gnojil, hkrati pa se presežki ne kopičijo v tleh. Kako močno je mogoče 
zmanjšati gnojenje, da bodo rastline še vedno primerno obrodile, je lahko zapleteno vprašanje, saj na 
to ne vpliva le rastlina sama, ampak tudi podnebje in talni dejavniki. Na nekem območju lahko zato isto 
kulturo gnojimo z bistveno večjimi odmerki kot drugje, pa bo lahko količina izpranega dušika na koncu 
enaka ali celo manjša na območju, kjer smo gnojili več. Omenjena problematika seveda otežuje 
sprejemanje splošnih regulativ na tem področju, vendar hkrati podpira potrebo po boljšem poznavanju 
tal s strani kmetov in nakazuje na nujnost upoštevanja talnih lastnosti pri pripravi priročnikov za gnojenje 
in regulativ na vodovarstvenih območjih (Di & Cameron, 2002). Problemi s talno vodo na plitvih peščenih 
tleh, kakršna najdemo na Krškem polju, pa tudi na drugih aluvialnih poljih (npr. Dravsko) po Sloveniji, to 
potrjujejo. Smiselno bi bilo preučiti, kje konkretno se nahajajo najbolj občutljiva tla in v skladu s tem 
redefinirati vodovarstvena območja (VVO).  

S problematiko onesnaževanja podzemne vode so se ukvarjali tudi na porečju Oja-Tirón v Španiji, 
kjer so razmere zelo podobne tem na Krškem polju: intenzivno kmetijstvo in plitva ranljiva tla (Arauzo in 
Valladolid, 2013). V raziskavi so prišli do ugotovitve, da so bila obstoječa vodovarstvena območja 
ponekod na zemljiščih, ki sploh niso bila ranljiva (meritve izpiranja nitrata niso pokazale) in bi zato lahko 
bila iz VVO izključena. Hkrati pa so opozorili še na problematiko premeščanja nitrata po vodonosniku. 
Na dveh gorvodnih poskusnih lokacijah (izven VVO) so namreč pod območjem korenin zabeležili 
izpiranje nitrata, ki pa ga zaradi lateralnega toka vode v podzemni vodi na tem mestu niso zaznali. 
Dolvodno se je premeščeni nitrat kopičil in v podzemni vodi i kazal na izpiranje s tamkajšnjih polj (znotraj 
VVO), čeprav so meritve pod območjem korenin pokazale, da tam izpiranja ni bilo. Za nitrat v podzemni 
vodi polj na VVO torej sploh niso bila »kriva« tamkajšnja polja, ampak tista izven območja. Podzemna 
voda lahko iz tega vzroka vsebuje nitrat tudi na območjih, ki niso direktno pod viri onesnaženja, zato 
avtorici pritrjujeta slovenski praksi, kjer je v (vsaj najširše območje) VVO zajeto celotno območje 
vodonosnika. Opozarjata še, da je tudi zakonodajna omejitev na nitratno obliko dušika zavajajoča, saj 
ne pove dejanske količine dušika, ki je prisoten v vodah (zlasti, ker lahko dušik v okolju hitro prehaja iz 
oblike v obliko). Glede na ugotovitve iz njune raziskave bi bilo morda smiselno monitoring izvajati tudi 
na ravni vode v tleh, v območju korenin, kjer se najhitreje opazi nihanja v koncentracijah hranil. 

                                                      
* Miha CURK, mag. inž. hort., doc. dr. Matjaž GLAVAN, prof. dr. Marina PINTAR, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta 
UL, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana 
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OPIS MODELA SWAT 

Za model Soil and Water Assessment Tool (SWAT) smo se odločili iz več vzrokov. Eden od njih 
je, da je odprtokoden in tako v zadnjih letih vedno bolj razširjen, kar prinaša prednosti v podpori, 
razvojnih možnostih in izmenjavi izkušenj med modelarji z vsega sveta. Poleg modela SWAT obstaja še 
vrsta drugih modelov za simuliranje vodnih procesov, vendar ima model SWAT več lastnosti, ki jih 
različni avtorji (Abbaspour et al., 2015; Teshager et al., 2016; Volk et al., 2016) navajajo kot zelo 
pomembne in boljše v primerjavi s konkurenco. Med drugim je SWAT (seveda odvisno od vhodnih 
podatkov) sposoben delovanja na višjih prostorskih resolucijah in bolje upošteva specifične procese v 
talni vodi in torej bolj natančno simulira hidrološke procese, predvsem pa omogoča natančno validacijo 
in kalibracijo izhodnih podatkov z izmerjenimi podatki, kar je ključno za realnost rezultatov. Za namen 
preverjanja rezultatov se pri modelu SWAT uporablja ločen program, SWAT-CUP (Soil and Water 
Assessment Tool - Calibration and Uncertainty Procedures), ki omogoča izbiro petih različnih postopkov 
kalibracije. Abbaspour s sodelavci (2015) navaja, da sta tako model SWAT, kot tudi  SWAT-CUP zelo 
učinkovita tudi za večje modele, npr. na ravni celotne Evrope, lahko pa ga uporabljamo tudi za 
modeliranje zelo majhnih porečij, kar povsem ustreza potrebam naše raziskave. Njegova prednost je 
tudi možnost, da ga povežemo z različnimi drugimi modeli (npr. MODFLOW za modeliranje procesov v 
talni vodi, RT3D za modeliranje transporta netopnih snovi v vodi – npr. nitrata, pesticidov, ipd.) in tako 
mnogo izboljšamo natančnost izhodnih podatkov. 

Model SWAT je celovit, pol porazdeljen in sklenjen v času. Prostorsko je umeščen s hidrološkimi 
odzivnimi enotami, ki jih definirajo raba tal, naklon in talni tip (zaradi česar veliko bolje predstavljajo 
dejansko stanje kot modeli, kjer so enote določene na podlagi mreže) in možnostjo modeliranja 
hidrologije in razpršenih virov onesnaženja. Vse to uporabniku omogoča preučevanje kratkoročnih in 
dolgoročnih vplivov različnih kmetijskih praks na podlagi simulacij hidrologije in ciklov hranil na dnevni 
ravni. Deluje tako, da napoveduje vplive načina gospodarjenja z zemljišči na vodnatost voda, in na 
količine sedimenta ter iz kmetijstva izvirajočih kemičnih snovi (dušik, fosfor, pesticidi) v kompleksnih 
povodjih s številnimi talnimi tipi, rabami zemljišč in pridelovalnimi tehnologijami preko daljših časovnih 
obdobij. SWAT je za resno raziskovalno delo potrebno kalibrirati in validirati, za kar se potrebuje 
predhodno opravljene dejanske meritve s poskusnih lokacij ali uradnega državnega monitoringa, ki jih 
primerjamo z rezultati simulacije.  

PRIDOBIVANJE VHODNIH PODATKOV 

Zaradi kompleksnosti simuliranih procesov potrebuje model SWAT precejšen nabor podatkov, 
ki se začne pri topografski karti (digitalni model višin-DMV), ki je osnova za določanje smeri toka vode 
(Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). Zlasti v ravninskih predelih, kakršno je tudi Krško 
polje, kjer je topografija premalo raznolika, da bi model sam izrisal struge, je potrebno vključiti tudi sloj 
nadzemnih vodnih teles (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). Poleg podatkov o reliefu in 
vodotokih, je velikega pomena tudi zagotovitev realnih podatkov o tleh in rastlinskem pokrovu, saj 
različni talni tipi drugače zadržujejo vodo, rastline s transpiracijo pa močno vplivajo na njeno kroženje. 
Še zlasti to velja za preučevano območje, ki je v veliki meri kmetijskega značaja. V ta namen pri 
postavitvi modela uporabljamo podatke o rabi tal, ki v Sloveniji zelo natančno odražajo dejansko stanje, 
v model pa bomo vključili tudi poljedelske kolobarje in različne kmetijske ukrepe (npr. gnojenje), da bodo 
hidrološki procesi simulirani čim bolj realno. Talne značilnosti pridobimo iz pedološke karte, ki pa redko 
vsebuje vse potrebne podatke. Za namen dopolnitve je potrebno dodatno delo na terenu. Večina ostalih 
podatkov, kot so tudi vremenski podatki za simulacijo padavinskih dogodkov in evapotranspiracije, je 
dostopnih na spletnih straneh različnih nacionalnih ustanov (ARSO, GURS, MKGP), nekatere pa je 
potrebno pridobiti od kmetijskih svetovalnih služb, kmetov ali pa z lastnimi meritvami.  
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Za izdelavo modela SWAT navadno uporabimo celotno porečje neke reke, saj s tem zajamemo celotno 
vodno bilanco na tistem območju. Ker gre v našem primeru za porečje Save, ki obsega dobršen del 
Slovenije in je Krško polje le majhen del, smo uporabili možnost vključitve vstopne točke (inlet), s katero 
model omejimo na lokaciji z znanimi pretoki. Zelo prikladno v tem oziru je merilno mesto hidroelektrarne 
Krško na severu polja. Izhodno točko (outlet), s katero model omejimo na dolvodni strani, smo postavili 
tik pred sotočje s Krko. Če bi outlet postavili nižje, npr. na vodomerno postajo Čatež, bi morali v model 
zajeti še del Krke s pritoki Sušica, Piroški potok, Sklednik itd. na desnem bregu in s tem zaradi 
prispevnega območja tudi del ozemlja na Hrvaški strani. Najbližja gorvodna hidrološka postaja na Krki 
je namreč Podbočje, ki se nahaja več kilometrov po toku navzgor. Da bi se izognili dvojnemu delu pri 
pridobivanju vseh podatkov še za Hrvaški del modela, bomo pridobili podatke o prečnih prerezih pretoka 
reke Krke, s katerimi bomo lahko območje omejili čim bližje sotočju s Savo. 

Podatki o tleh, ki jih uporablja SWAT, so razdeljeni v dve skupini po fizikalnih in kemičnih 
lastnostih. Fizikalne lastnosti tal so odgovorne za gibanje vode in zraka skozi profil in imajo močan vpliv 
na cikel vode znotraj hidroloških odzivnih enot (HOE). Kemične lastnosti tal se uporabljajo za 
vzpostavitev začetnih vrednosti elementov (N, P, K, sredstva za varstvo rastlin, težke kovine) v tleh. 
Medtem ko so fizikalne lastnosti nujne za delovanje modela, informacija o kemičnih lastnostih ni 
obvezna. V vsakem primeru model za primerno vzpostavitev začetnih pogojev potrebuje nekajletno (dve 
do tri leta) prehodno oz. ogrevalno obdobje, ki zadostuje za vzpostavitev bilance teh parametrov. Na 
podlagi pridobljene pedološke karte (Slika 2) je potrebno pripraviti vhodne podatke za model. S pomočjo 
pedologa, ki pomaga določiti najbolj ključne pedosistematske enote, se opravi še vzorčenje na terenu 
(Slika 3), kjer smo pridobili manjkajoče podatke o vodno-fizikalnih lastnostih (gostota, vodno-
zadrževalne lastnosti, hidravlična prevodnost), ki jih pedološka karta ne vsebuje.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Območje modela s prikazanimi reliefom, vodotoki ter vstopno in izhodno točko 
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Sloj rabe tal omogoča modelu, da lokacijam pripiše podatke o rastlinskem pokrovu. Ti so za 

delovanje modela zelo pomembni, saj različni rastlinski pokrovi različno močno vplivajo na kroženje 
vode v ekosistemu – na infiltracijo padavin, evapotranspiracijo ipd. Podatki o rabi tal (Slika 4) so za 
Slovenijo bolj natančni kot v večini drugih držav po svetu, zato jih navadno ne spreminjamo. Podatki za 
gozdove, ekstenzivne travnike itd. so že predpisani v modelu in jih moramo le pripisati pripadajočim 
površinam, za kmetijske površine (njive, intenzivne travnike in sadovnjake itd.) pa je potrebno ročno 
dodati podatke o najbolj pogostih kmetijskih kolobarjih. Med vodnim krogom na njivi, kjer stalno raste 

koruza in krogom na njivi, kjer se izvaja intenziven vrtnarski kolobar, je namreč opazna razlika, ki jo na 
ta način ovrednotimo.  

Slika 2: Karta preučevanega območja s pedo‐kartografskimi enotami (PKE) in vodotoki 

Slika 3: Izkop pedoloških profilov nam omogoča pridobitev podatkov o hidravličnih lastnostih tal 
(fotografija: Rok Turniški) 
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Za pravilno delovanje modela so potrebni naslednji vremenski podatki: dnevne padavine, dnevni 

maksimalna in minimalna temperatura, trajanje sončnega obsevanja, hitrost vetra, relativna zračna 
vlaga in potencialna evapotranspiracija. Sredi preučevanega območja se nahaja vremenska postaja na 
letališču Cerklje ob Krki, ki beleži vse potrebne podatke (razen sončnega obsevanja, ki smo ga pridobili 
za Novo mesto), zato smo podatke zbrali za to lokacijo, pridobili pa smo še padavinske podatke za 
avtomatsko padavinsko postajo Sromlje za večjo natančnost porazdelitve padavin.  

Podatke o obdelovalnih kolobarjih smo pridobili na terenu in iz ARSKTRP registra kultur, 
pridelanih na posameznih GERK. Da bi lahko razmejili območje modela znotraj vhodne in izhodne točke, 
smo morali pridobiti tudi podatke o pretokih na teh točkah, kar je nujno za kalibracijo modela. Kalibracijo 
in validacijo bomo opravili tudi z rezultati s treh poskusnih lokacij na Krškem polju (nasad jablane, 
zelenjadarska njiva, živinorejska njiva), ki smo jih vzpostavili za potrebe projekta URaViVo, da bi pridobili 
karseda natančne podatke za posamezno rabo. Kalibracija in validacija sta nujno potrebni, saj lahko le 
tako zagotovimo, da so rezultati modela karseda natančni. Izvajamo ju s programom SWAT-CUP, ki 
omogoča, da simulirane rezultate za neko obdobje primerjamo z izmerjenimi in tako vidimo, kako 
natančno se rezultati modela ujemajo z realnostjo. Neujemanje moramo korigirati tako, da ga čim bolj 
izničimo. Proces kalibracije pa še ne zagotavlja kakovostnih rezultatov, veliko je odvisno tudi od 
modelarja in njegovega razumevanja procesov. Slabo ali celo nekalibrirani rezultati so lahko v primerjavi 
z realnostjo zelo variabilni in taki niso uporabni za resno napovedovanje stanja ali prihodnjih dogodkov. 
Prav tako za resno napovedovanje niso primerni rezultati, ki jih napačno prikažemo in/ali interpretiramo. 
Vedno jih je potrebno kalibrirati v vsaj tako gostem merilu kot jih nameravamo prikazovati; če jih 
prikazujemo na dnevni bazi, jih ne smemo kalibrirati na letnih podatkih. Če bi želeli, da so podatki 
karseda kakovostni, bi bilo celo bolj pravilno, da bi oboje zamenjali (kalibracija na dnevni, prikaz na letni 
bazi). 

UPORABA MODELA V PROJEKTU URAVIVO 

Za potrebe projekta URaViVo bomo z modelom SWAT modelirali cikel dušika v profilu tal kmetijskih 
zemljišč. Model omogoča simulacijo omenjenih poljskih poskusov kot tudi celotnega raziskovalnega 
območja Krškega polja z vsemi različicami kmetijskih praks, kar omogoča izboljšan vpogled v procese 
premeščanja vode in nitrata v tleh. Podatke o izpiranju nitrata in količini vode v tleh bomo sicer za 
potrebe projekta pridobili tudi z meritvami na poskusnih lokacijah (tudi za potrebe kalibracije modela), 

Slika 4: Karta preučevanega območja s prikazom rabe tal in vodotoki 
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vendar nam te ne omogočajo vpogleda v celotno dogajanje (tako v zvezi s procesi v tleh kot na celotnem 
območju polja). Če lahko s pomočjo meritev določimo količino vode v tleh in nitrata, ki se nahaja pod 
območjem korenin (je torej za rastline neuporaben in zato podvržen izpiranju), za naše poskusne 
lokacije, lahko s pomočjo modela pridobimo podatke za celotno preučevano območje. Uporaba 
modeliranja pa poleg tega omogoča tudi predvidevanje prihodnjih scenarijev (z upoštevanjem klimatskih 
sprememb) ali pa ocenjevanje alternativnih obdelovalnih scenarijev (ki se kažejo kot manj obremenjujoči 
za okolje).  
Različni obdelovalni scenariji bodo oblikovani s ciljem, da bo doseženo optimalno razmerje med socio-
ekonomsko vzdržno pridelavo in okoljskimi učinki. Pri njihovem oblikovanju bomo vključili spremembe v 
obdelavi tal, namakalnih režimih, gnojilnih obrokih, kolobarju in kmetijski kulturi. Iz tega bomo oblikovali 
več najbolj verjetnih scenarijev prihodnje kmetijske prakse. Pripravljen bo poseben niz scenarijev 
prihodnosti, s katerimi bomo preverjali medsebojne učinke klimatskih sprememb in kmetijskih praks ter 
njihovih združenih učinkov na izpiranje in bilanco dušika. Rezultati scenarijev bodo zajemali produkte 
hidrološkega (površinski odtok, lateralni odtok, perkolacija) in dušikovega cikla (odvzem rastlin, 
nitrifikacijo, denitrifikacija, padavinska depozicija, izpiranje nitrata). Podrobno se bomo osredotočili na 
izpiranje nitrata pod rastlinske korenine in iz profila tal, ki nato konča v podzemni vodi. Prostorski rezultati 
posameznih scenarijev bodo v ločenem delovnem sklopu uporabljeni tudi za modeliranje vsebnosti in 
dinamike nitrata v podzemni vodi.  
S pridobljenimi rezultati modela bomo lahko tako ocenili naslednje: 

‐ Kakšen bo predviden vpliv klimatskih sprememb na izpiranje nitrata glede na obstoječe prakse 
obdelave  

‐ Kakšen bo vpliv alternativnih obdelovalnih scenarijev (namakanje z nitratom onesnaženo 
podtalnico ob upoštevanju količine dušika v njej, uporaba alternativnih organskih gnojil, uporaba 
deficitnega načina namakanja za manjšo porabo vode itn.) na izpiranje nitrata (katere prakse 
najbolje vplivajo na zmanjšanje izpiranja) 

‐ Glede na trenutno situacijo, kateri deli Krškega polja so najbolj obremenjeni oz. kateri deli najbolj 
prispevajo k onesnaženju 

 
Za celotno območje Krškega polja bo izdelana karta kritičnih območij za izpiraje hranil in pripravljeni 
predlogi upravljanja z najbolj kritičnimi območji, ki bodo osnovani na meritvah s poskusnih lokacij in 
rezultatih modelnih scenarijih kmetijskih praks. To bo omogočilo oblikovanje sistema odločanja, ki 
vključuje analize, modeliranja in sodelovanja z ljudmi na območju, da prilagodijo trenutne kmetijske 
prakse. Rezultati modela bodo v pomoč tudi pri oblikovanju celovitega predloga sanacijskih ukrepov za 
zmanjšanje onesnaženja podzemne vode Krškega polja. 

POVZETEK 

Podzemno vodno telo Krškega polja je glavni vir pitne vode za okoliško prebivalstvo. Kljub obstoječim 
vodovarstvenim ukrepom vsebnosti nitrata v podzemni vodi presegajo dovoljene meje, zato je lokalno 
črpališče pitne vode Drnovo zaprto. Znaten del onesnaževanja prispevajo razpršeni viri, med njimi 
kmetijstvo, ki je na Krškem polju zaradi naravnih danosti precej intenzivno. 
Model Soil and Water Assessment Tool (SWAT) je bil izbran iz več vzrokov, med drugimi ker je 
odprtokoden in tako v zadnjih letih vedno bolj razširjen, kar prinaša prednosti v podpori, razvojnih 
možnostih in izmenjavi izkušenj med modelarji z vsega sveta. Zaradi tipa vhodnih podatkov in možnosti 
povezovanja z drugimi modeli (MODFLOW, RT3D), je zelo prilagodljiv in dobro simulira procese. Nabor 
podatkov je sicer precej širok – potrebujemo podatke o reliefu, vodotokih, rabi tal, pedologiji, vremenu, 
itn. Velik del podatkov je mogoče pri nas pridobiti iz uradnega državnega monitoringa in arhivov, del pa 
moramo pridobiti na terenu.  
Za potrebe projekta URaViVo smo model SWAT uporabili z namenom modeliranja cikla dušika v tleh za 
namene proučevanja izpiranja nitrata s kmetijskih zemljišč na Krškem polju. Izpiranje bomo v okviru 
projekta merili tudi na poskusnih poljih (sadovnjak in zelenjadarska ter živinorejska njiva). Na podlagi 
rezultatov modela pa smo želeli pridobiti boljši vpogled v procese in širšo sliko (poljski poskusi prikažejo 
le majhno območje, model pa je zmožen simulirati tudi dogajanje v celotnih porečjih). S pomočjo modela 
bomo oblikovali tudi prihodnje scenarije in z njimi preučili morebitne spremembe v spiranju zaradi 
klimatskih sprememb ter morebitne spremembe v spiranju ob uporabi izboljšanih kmetijskih praks. Z 
izhodnimi podatki modela bo mogoče izdelati karto kritičnih območij, predlagati najboljše kmetijske 
prakse, izdelati načrt sanacijskih ukrepov in s tem prispevati k zmanjšanju onesnaženja podzemne vode 
Krškega polja. 
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ZAHVALA 

Članek je nastal v okviru projekta UraViVo (Učinkovitejša raba vode in hranil v rastlinski pridelavi za 
varovanje in izboljšanje virov pitne vode, L4-8221), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Eltratec d.o.o., HESS d.o.o., KOSTAK d.d., Občina Krško in Unichem 
d.o.o. Avtorji se zahvaljujemo tudi podjetju Evrosad d.o.o., g. Stojanu Efremovskemu in g. Francu 
Maroltu za površine in pomoč pri izvajanju poljskih poskusov.  
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