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UVOD UVOD –– opredelitev problemaopredelitev problema

• Podnebje se spreminja
• globalen dvig temperature zraka, spremembe padavinskih vzorcev
• povečana pogostost ekstremnih vremenskih dogodkov (vročinski valovi, 
suše, neurja z nalivi ter močnim vetrom)
• v Sloveniji se je temperatura v obdobju 1950-2000 dvignila za 1,1 °C

• Podnebne razmere vplivajo na kmetijsko proizvodnjo
• temperatura zraka, sončno obsevanje, zračna vlaga, količina in razporeditev
padavin
• vse večja pogostost in intenzivnost vremenskih ujm povečuje regionalno
ranljivost kmetijstva

• Predvidene spremembe podnebja bodo spremenile pridelek

• Prilagajanje na podnebne spremembe v kmetijstvu
• sprememba pridelka, medletna variabilnost
• negotovost



UVOD UVOD –– opredelitev problemaopredelitev problema

• Kako oceniti pridelek v spremenjenih podnebnih razmerah?
• Pridelek

• statističčččni pristop

• dinamiččččni pristop

• Spremenjene podnebne razmere
• podnebni modeli

• stohastični generatorji vremena
• sintetiččččni scenariji sprememb

•Izbira poljščine: koruza (Zea mays L.)
• najbolj razširjena poljščina v Sloveniji
• pridelujemo jo na okoli 40 % vseh njiv
• tretjina posevkov namenjena pridelavi silaže, dve tretjini pridelavi koruze za
zrnje
• v zadnjih desetletjih se je obseg pridelave zmanjševal – posledica opuščanja
pridelave v pridelovalnih območjih z lažjimi tlemi in kjer je večja pogostost
sušnih obdobij



UVOD UVOD –– namen raziskavenamen raziskave

• 1. faza: 
• Izbira dinamičnega modela za simulacijo rasti poljščin
• Analiza občutljivosti simuliranega pridelka na spremembe vrednosti
parametrov
• Prilagoditev izbranega modela na lokalne razmere (kalibracija)

• 2. faza:
• Pridobiti nabor meteoroloških parametrov na dnevni časovni skali
• Izdelava projekcij podnebnih sprememb na lokalnem območju

• 3. faza: 
• Uporaba modela rastlinske produkcije pri vrednotenju vpliva podnebnih
sprememb na višino pridelka
• Ocenjevanje negotovosti v modelskih siulacijah



UVOD UVOD –– hipotezehipoteze

• 1. Predvidevamo, da bomo kalibracijo dinamiččččnega modela lahko izvedli z 

manjšim naborom parametrov, kalibriran model pa bo pojasnil veččččji del 

medletne variabilnosti pridelka

• 2. Predvidevamo, da izbira fenološke metode vpliva na simulirano dolžžžžino

trajanja rastne sezone ter na višino simuliranega pridelka

• 3. Izbira metode odpravljanja sistematičnih odstopanj simulacij RCM bo imela
pomemben vpliv na kakovost končnih rezultatov na izbranih lokacijah

• 4. Izdelani scenariji na podlagi simulacij RCM v projektu ENSEMBLES bodo dali
primerljive temperaturne projekcije z nedavno študijo Berganta (2003), nekoliko
več razlik pa pričakujemo pri simulaciji dnevne intenzitete padavin

• 5. Predvidevamo, da bodo predvidene spremembe podnebja v 21. stoletju

vodile k manjšemu pridelku. Ob tem priččččakujemo, da bo veččččji del medletne

variabilnosti pridelka pripadel naravni medletni variabilnosti.

Bergant K. 2003. Projekcije simulacij globalne klime na lokalni nivo in njihova uporaba a agrometeorologiji. Doktorska disertacija. Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: 170 str.



PODATKI PODATKI –– pridelek koruze in fenolopridelek koruze in fenološški podatkiki podatki

• Lokacije: Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto
• Koruza za zrnje v zrelostnem razredu FAO 300-400
• Hibrid Furio, po letu 1995 se je izkazal kot najbolj stabilen, obdržal se je do leta
2008
• Vpliv pričakovanih podnebnih sprememb na pridelek hibrida, ki se je v sedanjih
podnebnih razmerah obnesel dobro
• Fenološki podatki: datum setve, metličenja in zrelosti
• Vir podatkov: Kmetijski Inštitut Slovenije (2009)



PODATKI PODATKI –– pedolopedološški podatki ki podatki 

• Poljska kapaciteta, točka venenja, nasičena vsebnost vode v tleh, hidravlična
prevodnost

• Jablje – psevdoglej-glej, globok in zmeren, prevladujoča tekstura je meljasta
ilovica
• Novo mesto – rjava tla na pleistocenskem nanosu gline in ilovice, 
prevladujoča tekstura je glinasta ilovica
• Murska Sobota – distrična rjava tla na nekarbonatnih ledenodobnih
prodnatih in peščenih nasutinah rek, prevladujoča tekstura je peščena ilovica

• Vir podatkov: CPVO (Oddelek za argonomijo, Biotehniška fakulteta) (2009)

• Maksimalna dnevna temperatura, minimalna dnevna temperatura, relativna
vlažnost, globalni sončni obsev (trajanje sončnega obseva), hitrost vetra, dnevna
količina padavin
• Vir podatkov: ARSO (2009)



PODATKI PODATKI –– rezultati simulacij podnebnih modelovrezultati simulacij podnebnih modelov

• Rezultati simulacij evropskega projekta ENSEMBLES (van der Linden, 2009)
• Modeli splošne cirkulacije (GCM) 

• zapleten sistem enačb, s katerimi opisujemo dogajanje v ozračju in 
povezave med ozračjem ter drugimi deli podnebnega sistema
• premajhna ločljivost za lokalne študije

• GCM na večji ločljivosti
• uporaba statističnih metod za zmanjševanje skale
• dinamično zmanjševanje skale – gnezdenje regionalnih podnebnih
modelov (RCM) v GCM

Van der Linden P., Mitchell J.F.B. 2009. ENSEMBLES: Climate Change and its Impacts: Summary of research and results 
From the ENSEMBLES project. Exeter, Met. Office Hadley Centre. 160 str.  
Prein A. 2009. Uncertainties in the driving data for regional climate models in the Alpine region. Graduation Thesis. Graz, 
University of Graz, Department of natural sciences. 150 str.

Pri GCM je pomembna realistična simulacija
cirkulacijskih vzorcev

• primerjava kakovosti simulacij nad
območjem Alp (Prein, 2009)

• Modela HadCM3 (Hadley Centre) in 
ECHAM5 (Max Planck Institute)



PODATKI PODATKI –– rezultati simulacij podnebnih modelovrezultati simulacij podnebnih modelov

• Izbira 8 različnih RCM: REMO, CLM, HIRHAM5, HadRM3(Q3, Q16), HIRHAM4, 
PROMES, RACMO 
• Horizontalna ločljivost: 25 km
• Scenarij: IPCC SRES A1B 

• Nagla ekonomska rast
• Globalna populacija – rast do sredine 21. stoletja, nato zmanjšanje
• Hitre uvedbe in razširjanje novih in učinkovitih tehnologij
• Uravnotežena uporaba fosilnih ter alternativnih virov energije



Metode Metode –– simulacija rasti poljsimulacija rasti poljššččččččččinin

• Model WOFOST - World Food Studies (Boogard in sod., 1998)
• dinamični model simulacije fizioloških procesov na dnevni časovni skali:

• Fenologija (setev, cvetenje, zrelost)
• Absorpcija svetlobe
• Respiracija
• Porazdeljevanje asimilatov
• Listna površina
• Staranje
• Evapotranspiracija
• Vodna bilanca v koreninskem območju
• Gibanje hranil v tleh

• Simulacija teče od setve do zrelosti in temelji na odzivu rastline na
vremenske razmere
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Metode Metode –– simulacija rasti poljsimulacija rasti poljššččččččččinin

Model WOFOST



Metode Metode –– simulacija rasti poljsimulacija rasti poljššččččččččinin

• Simulacija temelji na treh skupinah rastnih dejavnikov

Simulacija produkcije z 
dejansko količino vode, 
ob predpostavki optimalne
preskrbljenosti s hranili



Metode Metode –– simulacija rasti poljsimulacija rasti poljššččččččččinin

• Fenološki razvoj: glavna dejavnika sta temperatura in dolžina dneva
• Brezdimenzijska enota DVS (0=setev, 1=cvetenje, 2=zrelost)

• Linearni modeli (GDD, GDD1, GDD2)
• Nelinearna modela (BETA, EXP)

• BETA model (Wang in Engel, 1998): 
• vsebuje bio-fizikalno pomenske koeficiente

•Izračun hitrosti
razvoja

DVS=ΣRdev



Metode Metode –– simulacija rasti poljsimulacija rasti poljššččččččččinin

Odvisnost maksimalne asimilacije od DVSSvetlobna odvisnost fotosinteze

Porazdeljevanje suhe snovi Rast suhe snovi



Metode Metode –– simulacija rasti poljsimulacija rasti poljššččččččččinin

Vodna bilanca



Metode Metode –– analiza obanaliza obččččččččutljivostiutljivosti

• Analiza občutljivosti – vrednotenje variabilnosti modelskega izračuna na
spreminjanje vrednosti parametrov

• simulirana vrednost: višina pridelka koruze
• razpon vrednosti posameznih parametrov: pregled literature, strokovno
mnenje in ocena

• Dekompozicija variance pridelka: Fourierjev amplitudni test občutljivosti

Skupni indeks občutljivostiIndeks občutljivosti 1. reda



Metode Metode –– kalibracijakalibracija modela WOFOSTmodela WOFOST

• Oceniti vrednosti parametrov modela na osnovi podatkovnega vzorca
• Bayesov pristop – integracija predhodnega znanja v izračun modelskih

parametrov:

Priorna porazdelitev parametrov

Uporaba meritev

Posteriorna porazdelitev parametrov
• Kompleksnost dinamičnih modelov -> nemogoča analitična izpeljava posteriorne
porazdelitve

• Alternativa – Metropolis-Hastingsov algoritem
• Monte Carlo Markovske verige – vzorčenje posteriornih porazdelitev



Metode Metode –– primerjava in vrednotenje primerjava in vrednotenje 



Metode Metode –– projekcije podnebnih spremembprojekcije podnebnih sprememb

• Modeli splošne cirkulacije – premajhna loččččljivost za uporabo na lokalni skali

• Modela HadCM3, ECHAM5
• Dinamično-statistični pristop k zmanjševanju skale

• Dinamično zmanjševanje skale – ENSEMBLES (van der Linden in Mitchell, 
2009)

• 8 različnih regionalnih podnebnih modelov, gnezdenih znotraj 2 
modelov splošne cirkulacije

• Statistično zmanjševanje skale – odpravljanje sistematičnega odstopanja
• Statistične lastnosti simuliranih meteoroloških spremenljivk
prilagodimo izmerjenim – prilagajanje porazdelitve

Van der Linden P., Mitchell J.F.B. 2009. ENSEMBLES: Climate Change and its Impacts: Summary of research and results 
From the ENSEMBLES project. Exeter, Met. Office Hadley Centre. 160 str.  

REMO CLM HIRHAM5 HadRM3 HIRHAM4 PROMES RACMO

HadCM3

ECHAM5



Metode Metode –– projekcije podnebnih spremembprojekcije podnebnih sprememb

• Metoda prilagajanja porazdelitve

- Padavine: gama porazdelitev

- Minimalna temperatura, maksimalna
temperatura, delni tlak vodne pare: Gaussova
porazdelitev
- Globalni sončni obsev: beta porazdelitev



Metode Metode –– vrednotenje negotovostivrednotenje negotovosti

• Kaskada negotovosti
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Metode Metode –– vrednotenje negotovostivrednotenje negotovosti



Metode Metode –– vrednotenje negotovostivrednotenje negotovosti

• Primerjava simuliranih vrednosti z izmerjenimi
• Osredotočimo se na primerjavo statističnih lastnosti simuliranih ter
izmerjenih vrednosti
• Primerjava empiričnih gostot verjetnosti (30 – letni časovni niz)
• Preprosta in robustna mera podobnosti dveh porazdelitev: 
Perkinsov indeks

- Površina, ki je skupna obema
gostotama porazdelitve
- Lokacija prekrivanja
(podcenjevanje, precenjevanje)



Rezultati Rezultati –– analiza obanaliza obččččččččutljivostiutljivosti

•Leto 2002 – ugodne razmere za rast •Leto 2003 – sušni in vročinski stres



Rezultati Rezultati –– primerjava fenoloprimerjava fenološških modelovkih modelov

• Setev, vznik, metličenje, zrelost

Ansambel posteriornih simulacij metličenja v Novem mestu (levo) ter Murski Soboti (desno)



Rezultati Rezultati –– primerjava fenoloprimerjava fenološških modelovkih modelov

• Posteriorne porazdelitve parametrov modela BETA (metličenje)

Vrhovi porazdelitev
pri parametru Rdev,max:
- 45 dni (Ljubljana)
- 40 dni (Murska Sobota)
- 39 dni (Novo mesto)



Rezultati Rezultati –– posteriorneposteriorne simulacije pridelkasimulacije pridelka

• Vpliv izbire fenološke metode na simulacijo pridelka z modelom WOFOST
• Bayesov faktor BMiMj (koliko bolj je verjeten i-ti model od j-tega modela ob 
upoštevanju informacije podatkov)

• Zelo šibka podpora metodi BETA, vendar ne prepričljiva
• Študija primerov v zelo suhih in vročih razmerah (leto 2003) ter
optimalnejših razmerah (leto 1997)

1997 2003



Rezultati Rezultati –– posteriorneposteriorne simulacije pridelkasimulacije pridelka

• Simulacije pridelka v preteklih podnebnih razmerah (posteriorne simulacije modela
WOFOST)

• Ocena višine pridelka v spremenjenih
temperaturnih razmerah (sintetični
scenariji dviga temperature)



Rezultati Rezultati –– projekcije podnebnih spremembprojekcije podnebnih sprememb

• Surove simulacije RCM sistematično odstopajo od izmerjenih vrednosti
• Obdobje 1961-2000 smo razdelili na dva dela: 1961-1980 (kalibracijsko obdobje) 
ter 1981-2000 (validacijsko obdobje)
• Primerjava simuliranih vrednosti z RCM z meritvami:

• Odpravljanje sistematičnih odstopanj na mesečni časovni skali
• 24 naborov parametrov porazdelitve (12 izmerjenih in 12 simuliranih
vrednosti) za vsako meteorološko spremenljivko
• 12 transformacijskih funkcij
• Intenziteta dnevnih padavin: prilagajanje porazdelitve + prilagajanje
pogostosti pojavljanja padavinskih dni

• RCM precenijo število dogodkov z nižjo intenziteto padavin, podcenijo
štvevilo dogodkov z višjo intenziteto padavin
• V modelih, kjer je število padavinskih dogodkov precenjeno

Postavimo višjo mejo za padavinski dogodek



Rezultati Rezultati –– projekcije podnebnih spremembprojekcije podnebnih sprememb

• Maksimalna ter minimalna temperatura

Maksimalna temperatura
(validacijsko obdobje)

Prilagajanje
porazdelitve

Prilagajanje
porazdelitve

Minimalna temperatura
(validacijsko obdobje)



Rezultati Rezultati –– projekcije podnebnih spremembprojekcije podnebnih sprememb

• Intenziteta in pogostost pojavljanja dnevnih padavin

Prilagajanje
porazdelitve



Rezultati Rezultati –– projekcije podnebnih spremembprojekcije podnebnih sprememb

• Projekcije sprememb maksimalne ter minimalne temperature v 21. stoletju
(referenčno obdobje 1961-1990)

LJ

MS

NM

! Po letu 2050 je bilo uporabljenih le 6 modelov (podcenjena variabilnost)!



Rezultati Rezultati –– projekcije podnebnih spremembprojekcije podnebnih sprememb

1961-1990

Razlika

2021-2050

Razlika

2061-2090



Rezultati Rezultati –– projekcije podnebnih spremembprojekcije podnebnih sprememb

Intenziteta dnevnih padavin, pogostost pojavljanja padavin



Rezultati Rezultati –– vpliv podnebnih sprememb na pridelekvpliv podnebnih sprememb na pridelek

• Vpliv variabilnosti temperature in padavin na višino pridelka – grafični prikaz
na osnovi meritev

MS

NM



Rezultati Rezultati –– vpliv podnebnih sprememb na pridelekvpliv podnebnih sprememb na pridelek

• Ansambelski pristop k izračunu pridelka

MS:

NM:



11/21/12

Rezultati Rezultati –– vpliv podnebnih sprememb na pridelekvpliv podnebnih sprememb na pridelek

• Ansambelski pristop k izračunu pridelka



Rezultati Rezultati –– vpliv podnebnih sprememb na pridelekvpliv podnebnih sprememb na pridelek

• Vpliv vremenske variabilnosti znotraj rastne sezone na pridelek koruze
• Statistični emulator modela WOFOST – metoda delnih najmanjših

kvadratov
• 10 – dnevna delitev rastne sezone

• povprečna temperatura, količina padavin, deficit vodne pare
• Na končno višino pridelka najbolj vplivajo vremenske razmere v obdobju

metličenja, svilanja in oplodnje (med 9. ter 11. dekado po setvi – druga
polovica julija, začetek avgusta)

visoke temperature, visok deficit vodne pare, majhna količina padavin

MANJŠI PRIDELEK



Rezultati Rezultati –– vpliv izbire tal na kolivpliv izbire tal na količčččččččino pridelkaino pridelka

• Izračun na osnovi izmerjenih meteoroloških spremenljivk v obdobju
1961-2008

Povprečni pridelek koruze v 10-letnih obdobjih v Murski Soboti



Rezultati Rezultati –– ekonomski kazalciekonomski kazalci

• Vrednost pridelka – skupni spremenljivi stroški >= 0

Ycrit=6,7 t/ha

LJ NM MS



Rezultati Rezultati –– vpliv izbire datuma setve na kolivpliv izbire datuma setve na količčččččččino pridelkaino pridelka

• Simulacije pridelka ob različnih datumih setve:
• 1. april, 10. april, 20. april, 30. april, 9. maj
• Primer: Kumulativna porazdelitev ter empirična gostota verjetnosti količine

pridelka v obdobju 1961-1990 ter kumulativna porazdelitev (skupaj z empirično
gostoto verjetnosti spremembe količine pridelka ter trajanja rastne sezone
v treh simuliranih obdobjih v Murski Soboti



Rezultati Rezultati –– vpliv izbire datuma setve na kolivpliv izbire datuma setve na količčččččččino pridelkaino pridelka

• Simulacije pridelka ob različnih datumih setve:
• 1. april, 10. april, 20. april, 30. april, 9. maj



Rezultati Rezultati –– upoupošštevanje direktnega vpliva CO2tevanje direktnega vpliva CO2

• Koruza (C4 rastlina): manjša gostota listnih rež ter krajši čas odprtosti listnih rež
• Alterra (Wageningen) ter JRC (ISPRA) – sprememba transpiracije pri C4 
rastlinah, asimilacija CO2 se ni spremenila ob podvojeni koncentracij

• velike razlike med posameznimi poskusi
• Korekcijski parameter CFET – 0.74 (transpiracija se je ob podvojeni koncentraciji
zmanjšala za 26 %)
• Razlike med posamenimi RCM – spremembe simuliranega pridelka pri tistih
RCM, ki so simulirali manjšo količino padavin



ZakljuZaključččččččček ek 

1. Analiza občutljivosti je pokazala, da določeni parametri dinamilnega modela
ne vplivajo bistveno na končno variabilnost simuliranega pridelka. Ob tem je
pomembno, da v postopek analize zajamemo čim širši spekter vremenskih
situacij. 

Uporaba Bayesovega pristopa pri kalibraciji modela WOFOST je vodila k 
posteriornim simulacijam pridelka, na osnovi katerih smo lahko ocenili
negotovost pridelka, ki je posledica negotovosti parametrov. Z umerjenim
modelom WOFOST smo pojasnili večji del medletne variabilnosti pridelka. 

2. V simulaciji fenološkega razvoja obstajajo pomembne razlike med linearnimi
ter nelinearnimi metodami. Če želimo oceniti pridelek v letih z optimalnimi
vremenskimi razmerami, izbira fenološke metode ne igra bistvene vloge. V topli
in suhi rastni sezoni se je najbolje izkazala metoda BETA, katere parametri
odražajo tudi ekološko relevantne veličine. 



ZakljuZaključččččččček ek 

3. Izdelana ter implementirana je bila metodologija za odpravljanje sistematičnih
odstopanj v surovih simulacijah RCM. Korigirane simulacije z metodo prilagajanja
porazdelitve so zmanjšale med empiričnimi gototami verjetnosti izmerjenih ter
simumiranih meteoroloških spremenljivk z RCM. Uspešnost metod korekcije je
odvisna od kvalitete surovih simulacij RCM, letnega časa ter lokacije.

4. Izdelani so bili scenariji podnebnih sprememb za tri lokacije v Sloveniji. 
Predviden je dvig minimalne ter maksimalne temperature v vseh letnih časih. Pri
padavinah je nekoliko več negotovosti, predvsem pri simulaciji intenzitete
dnevnih padavin v toplejši polovici leta. Sezonska količina padavin bo narasla
pozimi, zmanjšala pa se bo poleti. Pri simulacijah sprememb globalnega
sončnega obseva se pojavljajo, podobno kot pri intenziteti dnevnih padavin, 
velike razlike med posameznimi RCM.  



ZakljuZaključččččččček ek 

5. Predvidene podnebne spremembe na osnovi scenarija A1B bodo zmanjšale
višino pridelka na obravnavanih lokacijah. Ob nespremenjenem načinu pridelave
kaže na zmanjšanje pridelka med 12% ter 16 % v sredini stoletja ter med 27 % ter
34 % ob koncu 21. stoletja (v primerjavi z referenčnim obdobjem 1961-1990). 
Analiza ekonomske upravičenosti je pokazala na naraščanje tveganja pridelave. 

Ob upoštevanju vpliva povečane koncentracije CO2 na dinamiko odpiranja listnih
rež so simulacije vodile k manjšim spremembam višine pridelka (čeprav se je ta
še vedno zmanjšal v primerjavi z referenčnim obdobjem). 

6. Študija je pokazala na številne negotovosti, ki vstopajo na različnih nivojih
modeliranja. Pomembno je, da se ob interpretaciji v tovrstnih študijah zavedamo
predpostavk, na katerih študije temeljijo. Verjetnostni pristop nam omogoča
direktno vrednotenje teh negotovosti in se je izkazal kot primeren v študiji
občutljivosti na podnebne spremembe.



Hvala za pozornost! Hvala za pozornost! 


