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• Raziskave na področju kmetijstva zajemajo več znanstvenih področij, 
od bazičnih raziskav na molekularni ravni do aplikativnih raziskav, 
demonstracijskih poskusov in programov žlahtnjenja.  

• Izvajanje raziskav glede alternativnih tehnik pridelave, prilagajanja 
klimatskim spremembam, izvajanje demonstracijskih in introdukcijskih 
poskusov, žlahtnjenja ter prenos znanja v prakso imajo v Sloveniji velik 
pomen. KIS je vodilna raziskovalna organizacija na tem področju. 

• Čeprav vprašanja, na katerih temeljijo raziskave v kmetijstvu, ostajajo v 
glavnem enaka, se instrumenti in prakse za odgovarjanje nanje 
nenehno spreminjajo ter posodabljajo.  
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• Poglobljeno razumevanje interakcij med produktivnostjo, različnimi 

okoljskimi razmerami in tehnologijami pridelave je možno dobiti 
samo s preiskušanjem odzivov v dejanskih razmerah, s poskusi na 
poljih. 

• Statistično pravilno zasnovani poljski poskusi zahtevajo specialno in 
namensko raziskovalno opremo za njihovo vrednotenje. 

• Napredek in digitalizacija v sodobni raziskovalni opremi omogoča 
ob žetvi poskusov tudi natančno tehtanje in analiziranje pridelkov, 
avtomatsko vzorčenje ter preko brezžične povezave prenos 
rezultatov (REAL TIME) v podatkovne baze. 
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• Sledenje tehnološkemu napredku pri raziskovalni opremi za uporabo v 
poljskih poskusih je pogosto oteženo zaradi omejenih sredstev. 

• Posledično smo bili na tem področju v Sloveniji slabo opremljeni. Za 
vrednotenje poljskih poskusov pri poljščinah smo imeli do letos na 
voljo le dva parcelna kombajna znamke Wintersteiger, ki sta stara in 
izrabljena.  

• Starejši je bil letnik 1988, »mlajši« pa letnik 2000. Oprema je bila 
zastarela, manj natančna, drugačni postopki pri delovanju zahtevajo 
več upravljavcev, prav tako je potrebnih več ločenih analitskih korakov 
do končnih rezultatov.  

Problematika opreme za vrednotenje poljskih poskusov 
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• Pomembnost raziskovalne opreme izkazuje tudi dejstvo, da obstoječo 
opremo za svoje raziskave in projekte koristijo Fakulteta za kmetijstvo 
in biosistemske vede, Biotehniška fakulteta, Inštitut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, nekatere srednje kmetijske šole, semenarska podjetja, 
žlahtnitelji itd.  

• Vsi navedeni uporabniki so poudarili pomen posodobitve predlagane 
opreme za njihovo delo v obliki pisnih izjav o nujnosti nabave: 
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• Kmetijski inštitut Slovenije se je v letu 2018 odločil posodobiti 
raziskovalno opremo za vrednotenje poljskih poskusov in je uspešno 
kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje nakupov raziskovalne 
opreme (Paket 17) s predlagano raziskovalno opremo “Terenski 
laboratorij za žita, stročnice in oljnice“. 

• V letu 2019 smo nato uspešno izvedli mednarodni javni razpis in v 
avgustu tudi pridobili Parcelni kombajn WINTERSTEIGER 
QUANTUM. 

Prijava na Javni razpis za sofinanciranje nakupov 
raziskovalne opreme  
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• Parcelni kombajn WINTERSTEIGER QUANTUM je vrhunska 

raziskovalna oprema, namenjena natančnemu ovrednotenju poljskih 
mikro/makro poskusov ter odgovarja zahtevam žlahtniteljskih 
programov. 

• Širok nabor specifičnih delovnih elementov omogoča natančno 
spravilo žit, debelo in drobno zrnatih stročnic, nekaterih oljnic, tudi 
nekaterih trav itd. 
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• Napredek v tehnološkem razvoju je omogočil integracijo sodobnih 
merilnih naprav na parcelni kombajn, digitalizacijo in delno 
avtomatizacijo meritev.  

• Parcelni kombajn Quantum ima integrirane merilne naprave za 
tehtanje pridelkov (standardna napaka +/- 10 g), merjenje HL mase 
(standardna napaka +/- 1.00 kg/HL) in merjenje vlage (standardna 
napaka 0,5 %). 

• Omogoča meritev celotnih parcelic »on-site« in bistveno poveča 
zmogljivost, natančnost ter zmanjša napor za tehnično osebje. 
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• Zbiranje, upravljanje, natančnost, zaščita podatkov in hitrost dostopa 
do informacij so postali osrednja točka tudi pri raziskavah na poljih.  

• Nameščen računalniški sistem z ustrezno programsko opremo 
omogoča shranjevanje, obdelavo in enostaven prenos zbranih 
podatkov preko USB ali brezžične povezave.  

• Programska oprema »Easy Harvest«, ki se na parcelnem kombajnu 
uporablja v povezavi s sistemom shranjevanja in prenosa podatkov, 
omogoča visoko natančnost, enostavnost ter zanesljivost delovanja. 
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• Vzorčenje se izvaja v zaprti kabini, kjer klima, filtri prahu in dušenje 
hrupa ustvarjajo primernejše pogoje za dolgotrajno delo. 

• Omogočeno je homogeno vzorčenje velikih vzorcev (nastavljivo od 
700-2000 mL), majhnih vzorcev (nastavljivo od 200-700 mL) ali obeh 
hkrati.  

• S pomočjo časovno kontrolirane vzorčne lopute se lahko vzorčijo tudi 
vzorci do 20 L. 

• Za shranjevanje vzorcev je na voljo skladiščni prostor znotraj kabine.  
• Odvečno zrnje se zbira v zalogovniku s 1100 L prostornine in se s 

transportnim polžem enostavno presipa na prikolico.  
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• Pridobitev parcelnega kombajna predstavlja velik napredek pri 
vrednotenju poljskih poskusov v Sloveniji. 

• Pri izboru Terenskega laboratorija za žita, stročnice in oljnice sta 
Kmetijski inštitut Slovenije vodili široka uporabnost ter sodobnost in 
učinkovitost predlagane raziskovalne opreme. 

• Zaradi vključitve v številne raziskovalne projekte, ki jih že financira 
ARRS, strokovne naloge, ki jih financira MKGP, evropske projekte v 
okviru programa OBZORJE 2020, EIP projekte in raziskovalno-razvojne 
projekte sorodnih raziskovalnih inštitucij lahko rečemo, da so dane 
vse možnosti za eksploatacijo omenjene opreme.  
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Izbor raziskovalne opreme in uspešno izvedbo postopka javnega 
naročila je vodil dr. Aleš Kolmanič. 
 
Za morebitna vprašanja glede možnosti uporabe raziskovalne opreme 
se obrnite na skrbnika opreme na ales.kolmanic@kis.si ali na 01 560 
7512 
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