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Koncept izračunavanja zalog ogljika v tleh IPCC kot 
izhodišče 

- Metodologija za izračunavanje zalog ogljika v tleh in opredelitev 
faktorjev je bila povzeta po smernicah IPCC - IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4 – Agriculture, Forestry 
and Other Land Use, 2006. 

- Kot faktorje obdelave tal označujemo tiste dejavnike, ki zmanjšujejo ali 
povečujejo referenčne zaloge ogljika v kmetijskih tleh (gnojenje, raba 
tal, vrsta obdelave itd.). 

 
𝑺𝑶𝑪 =  (𝑺𝑶𝑪𝑹𝑬𝑭𝒄,𝒔,𝒊  x 𝑭𝑳𝑼 𝒙 𝑭𝑴𝑮 𝒙 𝑭𝑰 𝒙 𝑨) 
SOC = zalog C v tleh (t). 
𝑆𝑂𝐶𝑅𝐸𝐹 = referenčna zaloga C v tleh (C/ha). 
𝐹𝐿𝑈 = faktor za rabo tal. 
𝐹𝑀𝐺 = faktor za intenzivnost obdelave. 
𝐹𝐼 = faktor za vnos organske snovi v tla. 
A = površina območja stratuma (ha). 
c,s,i = po vrsti: klimatski tip, talni tip in obdelovalni režim 
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Metodologija za izdelavo kart faktorjev obdelave tal 

- Vrednosti faktorjev povzamemo 
po IPCC tabelah, a jih moramo 
ustrezno vezati na obstoječe 
prostorske podatke rabe tal, 
intenzivnost obdelave in vnos 
gnojil oz. organske snovi v tla 
(metodologija KIS iz  2016). 

- Podroben opis metodologije: 
končno poročilo KIS - Izhodišča za 
izboljšanje metodologije 
poročanja o emisijah toplogrednih 
plinov v povezavi z rabo tal, 
spremembo rabe tal in 
gozdarstvom 
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Flu (raba tal) 

Obdelovalne površine 
1. Dolgoletna obdelava (NJ 

in VRT)  0,48 – 0,8 
2. Riž  1,1 
3. Trajni nasadi  1,00 
4. Zemljišča v prahi  0,82 – 

0,93 

Travniške površine 
Vsi  1,00 
 

Fmg (obdelava) 

Obdelovalne površine 
1. Popolna obdelava (oranje) 

 1,00 
2. Zmanjšana obdelava  

1,02 – 1,15 
3. Ni obdelave  1,10 – 1,22 

Travniške površine 
1. Trajnostno gospodarjenje, 

neznatno izboljšanje (ni 
degradirano)  1,00 

2. Zmerno degradiran (npr. 
prepašeno, zmanjšana 
produktivnost)  0,95 – 0,97 

3. Močno degradiran travnik  
0,7 

4. Izboljšano travinje (prakticirajo 
se ukrepi izboljšanja travinja 
(npr. gnojenje))  1,14 – 1,17 

Fi (vnos) 

Obdelovalne površine 
1. Majhen  0,92 – 0,95 
2. Srednji  1,00 
3. Visok, brez živ. gnojil 

 1,04 – 1,08 
4. Visok, z živ. gnojili  

1,37 – 1,44 

Travniške površine 
1. Srednji  1,0 
2. Visok  1,11 

Faktor Flu 

- Vrednost faktorja (FLU) je odvisna od vrste rabe tal. 

- Koncept: Obdelovalne površine (njive in vrtovi) imajo od 
KZ manjšo sposobnost zadrževanja ogljika v tleh oz. 
večjo stopnjo mineralizacije in zato nižji faktor kot npr. 
travniki in trajni nasadi. 
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Faktor Fmg 

- Vrednost faktorja (FMG) je odvisna od načina obdelave 
in intenzivnosti obdelave KZ. 

- Koncept: Praviloma KZ, ki so manj intenzivno obdelana 
in niso orana, dlje zadržujejo ogljik v tleh in pripomorejo 
k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (v nadaljevanju 
TGP) v atmosfero. Npr. KZ s konzervirajočo obdelavo 
zadržujejo  več ogljika v tleh kot orana KZ. 
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Faktor Fi 

Vrednost faktorja (FI) je odvisna od stopnje vračanja 
organskega ogljika nazaj v tla. 

Koncept: Ta se v največji meri v praksi vrača z gnojenjem z 
organskimi gnojili in vračanjem žetvenih ostankov. Večji 
vnos živinskih gnojil pomeni večje zaloge ogljika v tleh (višji 
faktor). 
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Uporabljeni podatki 

1. Pedološka karta 1:25:000 (MKGP) 

2. Raba tal (Raba tal, MKGP, stanje 30.6.2015) 

3. Vnos dušika iz živinskih gnojil na KZ (bruto vnos N iz 
živinskih gnojil, KIS, 2016) 

4. Zahteve KOPOP in vrsta kmetijskih rastlin iz baze glavnih 
posevkov za leto 2016 (Zahteve GP, ARSKTRP, 2016) 
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Zaključek 

- Zasnovali in izdelali prostorski model za izračun faktorjev 
obdelave tal po IPCC 

- Za izdelavo faktorjev smo KZ Slovenije razdelili v 3 glavna 
območja; območja obdelovalnih površin z mineralnimi tlemi 
(208.465 ha oz. 31,3 % vseh KZ), območja obdelovalnih površin z 
organskimi tlemi (2.260 ha oz. 0,3 % vseh KZ) in območja 
travnikov - vključuje mineralna in organska tla (455.166 ha oz. 
68,4 %) 

- V modelu smo območja KZ dodatno delili na območja »GERK« 
(457.592 ha oz. 69 % KZ) in »izven GERK« (208.299 ha oz. 31 % 
KZ). Pri interpretaciji podatkov je potrebno upoštevati, da je 
opredelitev faktorjev FLU, FMG in FI na območjih GERK 
metodološko bolj dodelana oz. izvedena v celoti, saj imamo na 
območjih GERK dostopne vse potrebne podatke 
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