Zaščita pred točo in poplavami

Naravne nesreče, ki
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pridelavo
ŽLED

POPLAVE

TOČA

SUŠA

VETER

POZEBA

Poplave in kmetijska pridelava
Poplava je kompleksen dogodek z medsebojno povezanimi dejavniki, pri katerih
izstopa povečan pretok vode v vodotokih. Možnost nastanka poplave je odvisna
od količine vode, ki jo vodotok doseže, odvisna je od sposobnosti infiltracije tal,
od višine podtalnice, od nagiba terena, od zasičenosti tal z vodo in od pokritosti
tal na območju poplavne ogroženosti kmetijskih zemljišč.
Poplave, zlasti ob daljšem in močnem deževju povzročajo zemeljske plazove,
erozija strug vodotokov, ki odnašajo rodovitno zemljo s kmetijskih površin.

Vrste poplav v Sloveniji, ki prizadenejo
kmetijsko pridelavo
• Hudourniške poplave - vode hitro narastejo, so kratkotrajne
povzročajo nanose vejevja, mulja, proda na kmetijske površine
• Nižinske poplave - vode pritečejo iz višje ležečih območij se
razlijejo po ravnini in kasneje počasi odtečejo v tla. Tem
poplavam so najbolj izpostavljene kmetijske površine v
spodnjem toku rek (Dravinja, Krka, Sava na brežiškem polju,
Sotla
• Poplave na kraških poljih - vode počasi naraščajo, več dni ali
tednov stojijo na kraških poljih in nato počasi odtečejo v
podtalje (Cerkniško, Planinsko polje, Ljubljansko barje)

Ukrepi za preprečevanje škod pred napovedanimi
poplavami

1. Poznavanje pridelovalnega območja glede poplavne ogroženosti

http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/

Ukrepi za preprečevanje škod pred napovedanimi
poplavami
2. Upravljalce vodotokov obveščati o zagozditvah in slabši
pretočnosti vododtokov
3. Orne površine, ki ležijo v bližini vodotokov, ki poplavljajo,
spremeniti v trajno travinje
4. Poskrbeti je potrebno za nemoteno odtekanje meteorne vode
okrog gospodarskih poslopij in okrog hiše
5. Zagotoviti zadostno količino pitne vode za živali, spremljanje
kakovosti vode (prisotnost fekalnih bakterij)
6. V primeru napovedanih poplav pravočasno poskrbeti za umik
živali in krme iz ogroženih objektov

Ukrepi po poplavah
• Travinje:
Ko voda odteče je potrebno s travnikov očistiti nanose in po potrebi
vsejati ali dosejati travno rušo. Če do poplave pride pred košnjo, je
potrebno takoj ko voda odteče opraviti čistilno košnjo. Če je travinje
zalila umazana poplavna voda onesnažena s fekalijami ali z drugimi
snovmi, krma ni primerna za prehrano oz. za pašo živali. Krma
onesnažena s fekalnimi bakterijami je vir okužb z nevarnimi
bakterijami in s težkimi kovinami

Ukrepi po poplavah
Njive:
Poplave na njivskih površinah pogosto uničijo pridelek, lahko se ob poplavah odplavi tudi
rodovitna prst.
Če so tla več kot 4 dni popolnoma zasičena z vodo, lahko pride do propadanja posevkov, še
posebej v jesenskem času po setvah ozimin.
V kolikor poplava odnese rodovitno prst, je erozijo potrebno sanirati.
Na območjih, kjer poplava pogosto odnaša rodovitna tla naj se njiva spremeni v trajno
travinje.
Kadar poplava nastopi pred spravilom pridelka se z njiv ne pospravlja pridelkov, čez katere je
tekla umazana poplavna voda. Lahko se rastlinska masa kompostira, če ni onesnažena s
prepovedanimi snovmi v ekološki pridelavi. Njivo se prorje in ponovno seje.

Ukrepi po poplavah
Poplavljena krma:
• Krma, ki je bila poplavljena je bolj izpostavljena
plesnenju, onesnaženosti z nevarnimi bakterijami in
snovmi.

• Kadar je zaradi poplave namočena silaža ima to vpliv na
nižjo pH vrednost silaže, kar povzroči hitrejšo
pokvarljivost silaže.
• Če se živalim krmi krma, ki je bila poplavljena in je na
videz uporabna, je kljub temu potrebno krmo redno
pregledovati, če je še ustrezne kakovosti.

Kako zmanjšati/preprečiti
škodo po toči v kmetijstvu
• Točna zrna nastanejo zaradi
vertikalnega dvigovanja vodnih
kapljic iz toplejših v hladnejše plasti
nevihtnega oblaka.
• Vodne kapljice zmrzujejo in se
združujejo v zrna toče različnih
debelin, ki zaradi svoje teže padejo
na zemljo.
• Značilnost toče je, da se pojavlja zelo
neenakomerno in nezvezno po
zemeljski površini v toplem delu leta.
• Škoda po toči je lahko zelo velika,
lahko se zavaruje, zavarovanje
sofinansira MKGP.

Kako zmanjšati/preprečiti škodo po toči v kmetijstvu
Postavitev zaščitnih mrež

Zavarovanje kmetijske
proizvodnje:
Zavarovanje sofinansirano s strani
MKGP

Obramba pred točo

Zavarovanje kmetijske pridelave
Trenutno imamo v Sloveniji zavarovanje v kmetijstvu urejeno preko zavarovalnic, ki na
zavarovalnem trgu tržijo kmetijska zavarovanja.
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v Register kmetijskih gospodarstev in nimajo finančnih
težav, lahko uveljavijo tudi sofinanciranje zavarovalne premije s strani države.

Zavarovanje obsega temeljno zavarovanje in dodatno zavarovanje nevarnosti: temeljno zavarovanje posevkov in plodov: toča, požar, strela, živali, poslopja
dodatno zavarovanje posevkov in plodov: spomladanski mraz (pozeba), vihar,
poplave, suša (?).
Zavarovanja sofinansirana s strani države : toča, požar, strela, spomladanski mraz
(pozeba), vihar, poplava, bolezni živali (brez kužnih bolezni).
Višina sofinanciranja za leto 2018:

- posevki, nasadi in plodovi 40 %
- sadje, grozdje, hmelj 50%,
- zavarovanje živali 20%
Pogoj za sofinanciranje zavarovalne premije je vpis KMG v RKG, regres uveljavljajo
zavarovalnice, ki zavarujejo kmetijsko proizvodnjo.
Vir: ARKTRP

Uveljavljanje sofinanciranja zavarovalne premije po letih (površine oz. št. živali)

Podatki o zavarovanih površinah in o zavarovanih živalih po letih, vir MKGP

