
www.biosistemsko-inzenirstvo.si

EIP projekt: ''Uvedba novih mehanskih in avtonomnih 
avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v 

vinogradih''

dr. Peter Berk

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 

Pivola 10, 2311 Hoče,  peter.berk@um.si

Predstavitev projekta EIP

Kmetijsko živilski sejem AGRA,

Gornja Radgona 22. avgust 2021 ob 12:00 uri, MKGP 

http://www.biosistemsko-inzenirstvo.si/
mailto:peter.berk@um.si


Kaj so projekti EIP 

Projekti EIP so projekti, ki se nanašajo na

iskanje rešitev dejanskega problema, ki

ga kmet zaznava na svoji kmetiji. Je natančno

definiran, strokovno utemeljen, v njem so vse

informacije, kaj in na kakšen način bodo

udeleženci projekta počeli v obdobju trajanja

projekta.



Partnerji v projektu EIP

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Vodja projekta: dr. Peter Berk peter.berk@um.si

Projektni partnerji: Kontaktna oseba Elektronski naslov

Univerza v Ljubljani, FS Marko Hočevar marko.hocevar@fs.uni-lj.si

Kmetijski inštitut Slovenije Viktor Jejčič viktor.jejcic@kis.si

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Simona Hauptman simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Mojca Mavrič mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si

Interexport d.o.o Aleš Jenčič ales.jencic@interexport.si

Vinko Šerbinek Vinko Šerbinek info@vino-kuster.com

DVERI-PAX d.o.o. Danilo Flakus d.flakus@dveri-pax.com

Katarina Puhan Katarina Puhan puhan.olga@gmail.com

Urban Petrič Urban Petrič vino.petric@gmail.com

Marjan Simčič Marjan Simčič info@simcic.si

Miha Toplišek Miha Toplišek miha.toplisek@gmail.com
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Delovni proizvodi, prakse, procesi, tehnologije, ki se trenutno izvajajo v 

projektu EIP

-Učinkovitost delovanja alternativnih sistemov zatiranja plevelov brez uporabe

herbicida glifosat.

-Uporaba sodobne škropilne tehnike opremljene z LIDAR senzorji na uspešnost

zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte

-Proces prakse merjenja dozorevanja grozdja (merjenje primernega časa za trgatev (od

tega odvisen tip vina)

-Ohranjanje biotske raznovrstnosti v vinogradu in njegovi okolici



Učinkovitost delovanja (energetska: poraba goriva) alternativnih sistemov 

zatiranja  plevelov  brez  uporabe herbicida glifosat, različne prakse

Pelargonska

Kislina 

(kemično),

Belouhka

(odsek 1)

Uporaba kisa

(kemično), 

Ocetni kis, 

Ocetna 

kislina

(odsek 2)

Citrusovo

eterično olje 

(kemično),

Oranol, 

Oranol+LDC

(odsek 3)

Mehansko 

zatiranje

(Rollhacke, 

mulčer, 

pletvenik, 

podrahljač

)

(odsek 4)

Ogled praks alternativnih sistemov zatiranja plevelov omogočen:

KG Vinko Šerbinek (PODRAVSKA), KG Dveri-pax (PODRAVKSA), KG

Dora Petrič (GORIŠKA).

Uporaba ognja, 

Butan+

Propan

(odsek 5)



Učinkovitost delovanja alternativnih sistemov zatiranja  plevelov  brez  uporabe 

herbicida glifosat, zasnova poskusa



Učinkovitost delovanja (energetska) alternativnih sistemov zatiranja  

plevelov (mehanskih) brez  uporabe herbicida glifosat, zasnova poskusa

Vso vinogradniško mehanizacijo + traktor Fendt Vario 211 V v projektu

sponzorsko zagotovil partner v projektu INTEREXPORT D.O.O.



Analize rezultatov ''Višina pridelka – podatki za razširjen poskus 2020 –

Petrič, Slap nad Vipavo''  (KG: Urban Petrič), Goriška regija



Analize rezultatov ''Višina pridelka in vrednost izgube zaradi učinka 

plevelov pri različnih obravnavanjih Petrič, 2020 Slap nad Vipavo'' 

(KG: Urban Petrič), Goriška regija



Analize rezultatov ''Primerjava vrednosti izgube pridelka in stroškov za 

zatiranje plevelov pod trtami  Petrič 2020''  (KG: Urban Petrič):, Goriška regija



Sodobna škropilna tehnika opremljena z LIDAR senzorji na uspešnost 

zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte (avtomatiziran modularni sistem).

V projektu na izbranih kmetijskih gospodarstvih izvajamo nanos škropilne brozge s

sodobno škropilno tehniko opremljeno z LIDAR merilno tehnologijo in

avtomatiziranim sistemom za sprotno reguliranje potrebne količine škropilne brozge

glede na stanje zelene stene trte in druge parametre.

Končni produkt!



9. 09. 2021

12Princip izvedbe poskusa digitalne rekonstrukcije krošenj dreves v vinogradih.

Z lasersko LIDAR merilno tehnologijo smo v projektnem delu digitalno zajemali listno površino

na krošnji vinske trte (s tehnologijo lahko spremljamo različne fenološke faze rasti).

Sodobna škropilna tehnika opremljena z LIDAR senzorji na uspešnost 

zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte (izvedba poskusa).



Sodobna škropilna tehnika opremljena z LIDAR senzorji na uspešnost zatiranja bolezni in 

škodljivcev vinske trte (avtomatiziran modularni sistem, odločitveni model).



9. 09. 2021
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Sodobna škropilna tehnika opremljena z LIDAR senzorji na uspešnost zatiranja 

bolezni in škodljivcev vinske trte (avtomatiziran modularni sistem, krmiljenje 

količin odmerkov škropilne brozge).

Delovni cikel: del časovnega obdobja, v katerem

je signal ali krmilni sistem aktiven in vpliva na

količinsko porabo odmerkov



REZULTATI OCENE  BOLEZNI  POSKUS  PRŠILNIK (KONVENCIONALNI 

IN AVTOMATIZIRAN NAČIN DELOVANJA)

STOPNJA NAPADA NA LISTJU IN GROZDJU IZRAŽENA V ODSTOTKIH 

PETRIČ  OCENA   18.6.2021 

PERONOSPORA 

GROZD + CVET

PERONOSPORA 

LISTJE 

OIDIJ 

GROZD 

OIDIJ 

LISTJE 

AVTOMATIZIRAN

NAČIN DELOVANJA

5, 22 % A 10,2 % A 0,0 % A 0,0 % A

KONVENCIONALNI

NAČIN DELOVANJA

5,05 % A 6,9 % A 0,0 %  A 0,0 %  A

PETRIČ  OCENA   17.7.2021 

PERONOSPORA 

GROZD 

PERONOSPORA 

LISTJE 

OIDIJ 

GROZD 

OIDIJ 

LISTJE 

AVTOMATIZIRAN

NAČIN DELOVANJA

0,30 % 0,19 % A 0,18 % A 0,077 % A

KONVENCIONALNI

NAČIN DELOVANJA

0,11 % A 0,16 % a 0,19 %  A 0,05 %  A

Za vsako meritev posebej opravili 600 ocen. 



REZULTATI OCENE  BOLEZNI  POSKUS  PRŠILNIK (KONVENCIONALNI 

IN AVTOMATIZIRAN NAČIN DELOVANJA)

STOPNJA NAPADA NA LISTJU IN GROZDJU IZRAŽENA V ODSTOTKIH 

ŠERBINEK OCENA   24.6.2021 

ŠERBINEK OCENA 26.7.2021 

PERONOSPORA 

GROZD + CVET

PERONOSPORA 

LISTJE 

OIDIJ 

GROZD 

OIDIJ 

LISTJE 

AVTOMATIZIRAN

NAČIN DELOVANJA

0,17 % A 0,22 % A 0,0 % A 0,0 % A

KONVENCIONALNI

NAČIN DELOVANJA

0,14 % A 0,21 % A 0,0 %  A 0,0 %  A

PERONOSPORA 

GROZD 

PERONOSPORA 

LISTJE 

OIDIJ 

GROZD 

OIDIJ 

LISTJE 

AVTOMATIZIRAN

NAČIN DELOVANJA

0,23 % A 0,52 % A 0,28 % A 0,06 % A

KONVENCIONALNI

NAČIN DELOVANJA

0,21 % A 0,41 % A 0,14 %  A 0,04 %  A

Za vsako meritev posebej opravili 600 ocen. 



Prihranek škropilne brozge v primerjavi s konvencionalnim pršenjem 

(AVTOMATIZIRAN NAČIN DELOVANJA)

ŠERBINEK OCENA, maj 2021 

Prihranek v vrsti vinograda je znašal 55 % v primerjavi s konvencionalnim pršenjem (za 
aktivno 1 šobo).



Prihranek škropilne brozge v primerjavi s konvencionalnim pršenjem 

(AVTOMATIZIRAN NAČIN DELOVANJA)

ŠERBINEK OCENA, julij 2021 

Prihranek v vrsti vinograda je znašal 11 % v primerjavi s konvencionalnim pršenjem (za 
aktivno 1 šobo).



Uporaba sodobne škropilne tehnike opremljene z LIDAR senzorji na 

uspešnost zatiranja bolezni in škodljivcev vinske trte:

Konvencionalni način delovanja  

(100 % odprt EMV)

Avtomatiziran način delovanja       

(54 % odprt EMV)

Avtomatiziran način delovanja       

(16 % odprt EMV)



- Ohranjanje biotske raznovrstnosti v vinogradu in njegovi okolici (načrtovanje 

poskusa na terenu) 



- Ohranjanje biotske raznovrstnosti v vinogradu in njegovi okolici (izvedba 

poskusa na terenu) 

Zasaditev samoniklih sadnih vrst, ki so danes tako v kulturi kot tudi v naravi redke. Rastlinske vrste, ki bodo

skozi EIP projekt glavni objekt naših raziskav so: črna in bela murva (Morus alba), rumeni dren (Cornus mas),

skorš (Sorbus domestica), brek (Sorbus torminalis), sivka plus zelišča (vinska rutica, rožmarin, plahtica, sivka,

komarček, bob …). Omenjene divje sadne vrste bodo pripomogle k povečani biološki pestrosti vinogradov. Na

ta način bomo zmanjšali pojavnost bolezni in škodljivcev, dolgoročno zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Murve v špalirju, KG Marjan 

Simčič
Zeliščni otoki sredi vinogradov



- Ohranjanje biotske raznovrstnosti v vinogradu in njegovi okolici (floristični

popis, Bogojina KG Katarina Puhan, popis izvedel dr. Andrej Paušič): 

Združen floristični popis jasno nakazuje na izredno osiromašen, moten antropogeni

habitat. Območje smo v nadaljevanju zasadili z nekaterimi medovitimi zeliščnimi ter

grmovnimi rastlinskimi vrstami, kot so: navadna sivka (Lavandula angustifolia),

rožmarin (Salvia rosmarinus), vinska rutica (Ruta graveolens), kraški šetraj

(Satureja montana), navadni bob (Vicia faba) in z visokostebelnimi kultivarji vrtnic

(Rosa sp.)

V nadaljevanju bomo izvedli entomološki popis (popis opraševalcev, ko bodo

zasajeni taksoni v cvetu) na isti parceli (območju z zasajenimi medovitimi

rastlinskimi vrstami) ter le-tega primerjali s podobnim vinogradniškim območjem,

kjer take medovite vrste niso prisotne.

Kot rezultat bomo dobili nabor za vinogradništvo ključnih vrst opraševalcev,

katere smo z zasaditvijo območja s podobnim naborom in številom medovitih

rastlinskih vrst sposobni privabiti.



- Začetek postopka prakse merjenja dozorevanja grozdja v vinogradu:

Na lokaciji vinograda bomo zastavili začetek postopka prakse merjenja dozorevanja

grozdja (izmerili profil grozdja, napovedali primeren čas trgatve/bandime), ki bo v

bližnji prihodnosti predstavljalo močno orodje pri pridelavi tipičnega grozdja za

pridelavo vrhunske kakovosti vina. Merjenje dozorevanja grozdja na izbrani lokaciji

vinograda izvaja partner v projektu KGZMB.

Merilna naprava (multi-parameter FTIR analyzer Lyza 5000) 

Merilna naprava DYOSTEM

Merilna naprava Multiplexer



HVALA ZA POZORNOST!


