POROČILO
o terenskem ogledu za namen bonitiranja zemljišč
Datum: 25. 9. 2014
Območje izvajanja bonitiranja zemljišč: Med naseljema Lipa in Beltinci
Katastrska občina: Beltinci 131
Parcelne številke: 486
Površina (m2): 11062
Staro stanje bonitete: 64
Deleži površin parcele z boniteto: 1/1
Pri ogledu opravljenem dne 25.9.2014 s pričetkom ob 16.30 uri in ob prisotnosti: članov
PDS in Sic Kmet je bilo ugotovljeno naslednje:
1. TLA (sistematska enota, globina, zloženost in prepustnost, primernost za
obdelavo,…):
Ranker, distričen, globok. Gre za tla na globokih plasteh kremenovega peska. Geneza tal ni
povsem pojasnjena. Nekateri strokovnjaki izvor materiala pripisujejo eolskim nanosom.
Dobro prepustna tla, dobro založen s hranili v gornjem obdelovalnem horizontu. Površina v
njivski rabi, primerna za obdelavo.
2. KLIMA (temperatura, padavine, mikroklimatske razmere,…):
Območje spada v Panonsko makroregijo - panonske ravnine. Najbližja meteorološka postaja
z ustreznim naborom podatkov je postaja Murska Sobota. Povprečna letna temperatura za
obdobje 2000 - 2010 znaša 10,7 ˚C. Povprečna letna količina padavin za isto obdobje (2000 2010) znaša 767 mm.

3. RELIEF (oblikovitost, nagib, ekspozicija, razgibanost, dostopnost…):
Površina je rahlo nagnjena proti SV. Nagib do 3 %. Dobro dostopna. V makroreliefu je
območje ravno. Ni omejitev za uporabo kmetijske mehanizacije.
4. POSEBNI VPLIVI: (skalovitost, poplavnost, sušnost, ekspozicija zasenčenost,
odprtost in zaprtost zemljišč, ocenjeni v deležih - odstotkih):
Ni posebnih vplivov.

5. OPOMBE: /
Bonitiranje izvedel: Udeleženci strokovne ekskurzije.
Podpis:
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geološka podlaga: kremenov pesek
sistematska enota: ranker, distričen, globok

1. podatki lastnosti tal

Opis pedološkega profila
horizont

globina (cm)

barva

tekstura

skelet ( %)

struktura

org. snov

konsistenca

pH

vlaga

novotvorbe

opombe

slabo
humozen
mineralen

sipek

4,5

svež

-

-

sipek

4,5

svež

-

-

Ap

0-25

10YR 3/4

IP

-

brezstrukturen

C

25-70+

7,5YR 4/6

IP

-

brezstrukturen

povprečna letna količina padavin: 767 mm

2. podatki lastnosti klime za merilno postajo:

povprečna letna temperatura: 10,7˚C
geografsko področje: panonska makroregija
nadmorska višina (m): 176 m n.v.
nagib (%): 3

3. podatki lastnosti reliefa

ekspozicija: SV
razgibanost: 4. posebni vplivi (%): ni
5. IZRAČUN BONITETE ZEMLJIŠČ
Točke lastnosti tal, klime
in reliefa

T L A (T)

O z n a k a
geološka podlaga

Č

tekstura

IP

razvojna stopnja

5

Boniteta zemljišč

Σ % posebnih vplivov

Korigirana boniteta zemljišč

54
(36-30) - 36 = 36

KLIMA (K)

8

RELIEF (R)

10

-
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