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Vsebina predstavitve

• Model za oceno emisij v kmetijstvu

• Predpostavke scenarijev zmanjševanja emisij 
TGP v kmetijstvu

• Novi pristopi k oceni toplogrednega učinka 
metana
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Poenostavljena shema modela za oceno emisij
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Kako ocenimo izpuste metana iz prebavil – primer goveda 

Zaužita bruto 

energija (MJ) 

Potrebe po neto energiji (MJ) 

(vzdrževanje, mlečnost, rast, 

brejost, dodatne aktivnosti)

Ym (konverzijski

faktor) / 55,65 

EME

(izpusti metana iz 

prebavil) 

Specifične pretvorbene enačbe 

(za Slovenijo)) 

Ym = 6,5 %

(možnost spremembe v 

primeru ukrepov)

×

Vhodni podatki:

• masa živali

• hitrost rasti

• mlečnost

• sestava mleka

• doba med telitvama

• potrebe za dodatno gibanje
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MCF

(konverzijski faktor) 

Kako ocenimo izpuste metana iz gnojišč - govedo 

Zaužita bruto 

energija (MJ) 

Potrebe po neto energiji (MJ) 

(vzdrževanje, mlečnost, rast, 

brejost, dodatne aktivnosti)

VS (organska snov 

izločkov)

B0

(metanogeni

potencial gnoja) 

Specifične pretvorbene enačbe 

(za Slovenijo)) 

B0 = 0,24 m3/kg VS (molznice)

B0 = 0,18 m3/kg VS (drugo govedo) 

(možnost spremembe majhna in težko 

dokazljiva)

××

MCF (%)

- paša                                             1

- hlevski gnoj                            2

- globoki nastil 20

- gnojevka s skorjo                    13

- gnojevka brez skorje            20

- skladiščenje pod rešetkami   20

- anaerobni digestorji 0

EMŽG

(izpusti metana iz 

skladišč živinskih 

gnojil) 
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Izgube iz hlevov - amonijak:

- paša                         0 %

- hlevski gnoj            8-9 %

- gnojnica                  24 %

- gnojevka                 24 %

Sproščanje ali vezava 

amonijakovega N

Kako ocenimo izpuste amonijaka in didušikovega oksida v živinoreji?

Amonijakov N Vezan N

N v živinskih gnojilih

Rastlinam dostopen N

Izgube N iz hlevov in 

gnojišč: NH3, N2O, NOX, N2

Izgube N iz kmet. zemljišč:

N2O, NOX, NH4
+ (vode), NO3-

(vode), N2

Izgube N pri gnojenju: 

NH3

Beljakovine v 

pridelku

Izločen N

TAN – skupen amonijakov N

Vpliv krmnega obroka
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Izgube iz gnojišč – N2:

- paša    0 %

- hlevski gnoj        30 %

- gnojnica             0,3 %

- gnojevka              0,3 %

Izgube iz gnojišč – NOX:

- paša                          0 %

- hlevski gnoj          1 %

- gnojnica               0,01 %

- gnojevka              0,01 %

Izgube iz gnojišč - amonijak:

- paša                         0 %

- hlevski gnoj            32 %

- gnojnica                  7 %

- gnojevka                 15 %

Izgube iz gnojišč – N2O:

- paša                         0 %

- hlevski gnoj            2 %

- gnojnica                 1 %

- gnojevka                 1 %

Sproščanje ali vezava 

amonijakovega N

Kako ocenimo izpuste amonijaka in didušikovega oksida v 
živinoreji?

Amonijakov N Vezan N

N v živinskih gnojilih

Rastlinam dostopen N

Izgube N iz hlevov in 

gnojišč: NH3, N2O, NOX, N2

Izgube N iz kmet. zemljišč:

N2O, NOX, NH4
+ (vode), NO3-

(vode), N2

Izgube N pri gnojenju: 

NH3

Beljakovine v 

pridelku

Izločen N

TAN – skupen amonijakov N
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Izgube pri gnojenju – povprečje:

- paša                         14 %

- hlevski gnoj            65,3 %

- gnojnica                  50,3 %

- gnojevka                 52,8 %Sproščanje ali vezava 

amonijakovega N

Kako ocenimo izpuste amonijaka in didušikovega oksida v 
živinoreji?

Amonijakov N Vezan N

N v živinskih gnojilih

Rastlinam dostopen N

Izgube N iz hlevov in 

gnojišč: NH3, N2O, NOX, N2

Izgube N iz kmet. zemljišč:

N2O, NOX, NH4
+ (vode), NO3-

(vode), N2

Izgube N pri gnojenju: 

NH3

Beljakovine v 

pridelku

Izločen N

TAN – skupen amonijakov N

Možnost upoštevanja ukrepov 

(zadelava v tla, gnojenje v 

pasovih, vbrizgavanje v tla, …)
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Dolgoročna podnebna strategija – vizija na 
področju kmetijstva

Zmanjšanje emisij TGP ob upoštevanju naravnih 
danosti za kmetovanje, izboljšanju prehranske varnosti 
ter povečanju samooskrbe s hrano in sledenju drugim 
ciljem multifunkcionalnega kmetovanja, kot so 
zmanjševanje negativnih vplivov na vode, tla in zrak, 
varovanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje kulturne 
krajine, zagotavljanje dobrobiti živali in 
ohranjanje/povečevanje zalog ogljika v kmetijskih tleh.
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Dolgoročna podnebna strategija
Glavne usmeritve na področju kmetijstva so: 

• zmanjšanje emisij ob izboljšanju samooskrbe s hrano, kar pomeni zmanjšanje 

emisij na enoto pridelane hrane,

• ukrepanje na vseh področjih s poudarkom na najpomembnejših virih emisij,

• uvajanje rešitev, ki omogočajo tudi doseganje drugih okoljskih in družbeno 

ekonomskih ciljev ali celo prispevajo k njihovemu udejanjanju (konkurenčnost 

kmetijstva, varovanje voda, zraka, tal in biodiverzitete, ohranjanje kmetijske 

krajine, ohranjanje kmetovanja na hribovsko-gorskih območjih in na drugih 

območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje, počutje rejnih živali…),

• izogibanje rešitvam, ki povečujejo emisije v drugih sektorjih, tako lokalno kot 

globalno (emisije povezane z rabo energije v kmetijstvu, emisije povezane z 

rabo zemljišč in spremembo rabe zemljišč, emisije pri proizvodnji mineralnih 

gnojil in sredstev za varstvo rastlin, emisije povezane s transportom živil in 

krme, emisije povezane z gradnjo kmetijskih objektov in proizvodnjo kmetijskih 

strojev in opreme). 
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Dolgoročna podnebna strategija

Prioritetna področja ukrepanja:

o emisije metana iz prebavil rejnih živali, predvsem v govedoreji,

o emisije metana iz skladišč za živinska gnojila,

o učinkovito kroženje dušika v kmetijstvu, vključno z ekološkim 

kmetovanjem, in s tem posredno zmanjšanje neposrednih  

emisij didušikovega oksida iz skladišč za živinska gnojila in iz 

kmetijskih zemljišč ter posrednih emisij zaradi uhajanja 

dušikovih spojin v okolje (predvsem amonijaka v zrak in 

nitratov v vode). 
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Scenariji

Scenariji za kmetijstvo:

o Pripravljeni so bili trije scenariji: a) z obstoječimi ukrepi, b) z dodatnimi ukrepi –

ambiciozno ter c) z dodatnimi ukrepi – zelo ambiciozno

o NEPN (do 2030)

Predvideva scenarij  b) z dodatnimi ukrepi – ambiciozno (- 1 % do 2030 glede na 

2005)

o Dolgoročna podnebna strategija (do 2050)

Do 2030 enak scenarij kot za NEPN (- 1 % do 2030 glede na 2005), od leta 2035 

naprej scenarij c) z dodatnimi ukrepi – zelo ambiciozno, med leti 2030 in 2035 

izravnava glede na oba scenarija (- 22 % do 20530 glede na 2005)
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Izhodišča za projekcije – rastlinska pridelava

o Slovenija po pridelkih kmetijskih rastlin zaostaja za državami s primerljivimi razmerami.
o Predvidevamo, da se bodo hektarski pridelki do leta 2050 pri krompirju povečali za 50 

%, pri drugih poljščinah za 30 % in na travinju za 20 %.
o Glede na povečane pridelke, pretekle trende in potrebe predvidevamo spremembe 

setvene strukture – manj koruze za zrnje, koruze za silažo in pšenice, več oljnic, 
metuljnic in krompirja. 

o Ob upoštevanju zgoraj navedenega se bodo potrebe rastlin po dušiku povečale. Količina 
dušika v pridelku kmetijskih rastlin se bo povečala od 11.750 t v letu 2018 na 12.700 t v 
letu 2030 (+ 8 %) in 15.200 t v letu 2050 (+ 29%).

o Povečane potrebe po dušiku bomo zagotavljali predvsem z izboljšanjem učinkovitosti 
rabe živinskih in mineralnih gnojil.
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Izhodišča za projekcije – živinoreja

o Obseg prireje mleka, mesa in jajc bomo ohranili na dosedanji ravni. Izjema je prašičje 
meso, pri katerem smo izrazito slabo samooskrbni. Letni prirast telesne mase prašičev 
bomo povečali od sedanjih 35.000 ton na 60.000 ton. To je še vedno precej pod 
vrednostjo, ki smo jo dosegali po letu 2000 (približno 90.000 t). 

o Emisije TGP v živinoreji bomo zmanjšali z izboljšanjem učinkovitosti reje. Zgoraj 
navedene cilje bomo dosegli z manjšim številom živali kot jih redimo sedaj.  Z izboljšano 
učinkovitostjo reje bomo zmanjšali tudi količino dušika, ki ga izločijo rejne živali.



Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) 

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga 

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne 

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Ukrepi - učinkovitost reje, govedoreja
Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi -

ambiciozno

Dodatni ukrepi- zelo 

ambiciozno

Število molznic 2030: 109.200

2050: 109.200

2030: 96.600

2050: 81.100

2030: 96.600

2050: 81.100

Mlečnost (kg/leto) 2030: 5.950

2050: 5.950

2030: 6.540

2050: 7.440

2030: 6.540

2050: 7.440

Doba med telitvama - molznice 

(dni)

2030: 420

2050: 420

2030: 408

2050: 390

2030: 408

2050: 390

Število mlade živine 2030: 309.000

2050: 309.000

2030: 293.000

2050: 267.000

2030: 293.000

2050: 267.000

Prirast telesne mase (pitanci) 

(g/dan)

2030: 900

2050: 900

2030: 960

2050: 1050

2030: 960

2050: 1050

Število krav dojilj 2030: 66.000

2050: 70.000

2030: 66.000

2050: 70.000

2030: 66.000

2050: 70.000

Doba med telitvama - dojilje 

(dni)

2030: 420

2050: 420

2030: 409

2050: 380

2030: 409

2050: 380
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Ukrepi – anaerobni fermentorji (bioplin)

Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi -

ambiciozno

Dodatni ukrepi- zelo 

ambiciozno

Govedoreja (% živinskih gnojil na 

bioplinskih napravah)

2030: 0,4 %

2050: 0,4 %

2030: 8 %

2050: 20 %

2030: 17 %

2050: 45 %

Prašičereja (% živinskih gnojil na 

bioplinskih napravah)

2030: 12 %

2050: 12 %

2030: 20 %

2050: 33 %

2030: 26 %

2050: 48 %
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Bioplin – kaj pomenijo scenariji

Scenarij z dodatnimi ukrepi - ambiciozno

590 govedorejskih, 100 prašičerejskih, 0 perutninskih kmetij

Scenarij z dodatnimi ukrepi – zelo ambiciozno

2360 govedorejskih, 320 prašičerejskih, 170 perutninskih kmetij
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Ukrepi – gnojenje z majhnimi izpusti, primer gnojevke

Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi -

ambiciozno

Dodatni ukrepi- zelo 

ambiciozno

Njive- gnojenje ob ugodnem 

vremenu

2030: 20 %

2050: 20 %

2030: 0 %

2050: 0 %

2030: 0 %

2050: 0 %

Njive- zadelava z obdelavo tal 2030: /

2050: /

2030: 60 %

2050: 50 %

2030: 60 %

2050: 50 %

Njive – gnojenje v pasovih in

vbrizgavanjem v tla

2030: 12 %

2050: 12 %

2030: 40 %

2050: 50 %

2030: 40 %

2050: 50 %

Travinje- gnojenje ob ugodnem 

vremenu

2030: 20 %

2050: 20 %

2030: 20 %

2050: 20 %

2030: 20 %

2050: 20 %

Travinje – gnojenje v pasovih in

vbrizgavanjem v tla

2030: 0,2 %

2050: 0,2 %

2030: 20 %

2050: 70 %

2030: 20 %

2050: 70 %
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Ukrepi – pašna reja

Kategorija Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi -

ambiciozno

Dodatni ukrepi- zelo 

ambiciozno

Krave molznice (delež paše, 

korigirano na dolžino pašne 

sezone, %)

2018: 6 %

2030: 8 %

2050: 10 %

2018: 6 %

2030: 8 %

2050: 10 %

2018: 6 %

2030: 8 %

2050: 10 %

Krave dojilje (delež paše, 

korigirano na dolžino pašne 

sezone, %)

2018: 26 %

2030: 31 %

2050: 41 %

2018: 26 %

2030: 31 %

2050: 41 %

2018: 26 %

2030: 31 %

2050: 41 %

Drugo govedo (delež paše, 

korigirano na dolžino pašne 

sezone, %)

2018: 12 %

2030: 15 %

2050: 19 %

2018: 12 %

2030: 15 %

2050: 19 %

2018: 12 %

2030: 15 %

2050: 19 %
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Ukrepi – usmerjanje fermentacije v prebavilih in genomska
selekcija na manjše izpuste

Ukrep Obstoječi 

ukrepi

Dodatni 

ukrepi -

ambiciozno

Dodatni ukrepi- zelo ambiciozno

Nenasičene maščobne kisline v 

obrokih (laneno seme)

/ / po l. 2030 (v 2050 molznice 100 

%, drugo govedo 50 %)

Dodajanje nitratov v obroke / / po l. 2040 (v 2050 molznice 100 

%, drugo govedo 50 %)

Vakcinacija proti metanogenim

arhejam

/ / po l. 2040 (v 2050 molznice 100 

%, drugo govedo 50 %)

Genomska selekcija na majhne

emisije metana

/ / učinek po l. 2040
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Ukrepi – pokrivanje skladišč za gnojevko

Ukrep Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi -

ambiciozno

Dodatni ukrepi- zelo 

ambiciozno

Pokrivanje skladišč za gnojevko 

(delež pokritih skladišč, %)

2018: 65 %

2030: 70 %

2050: 70 %

2018: 65 %

2030: 80 %

2050: 90 %

2018: 65 %

2030: 80 %

2050: 90 %
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Ukrepi – zadelava sečnine na njivah

Ukrep Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi -

ambiciozno

Dodatni ukrepi- zelo 

ambiciozno

Zadelava sečnine v tla (delež od 

sečnine, uporabljene na njivah, %)

2018: 15 %

2030: 50 %

2050: 100 %

2018: 15 %

2030: 50 %*

2050: 100 %

2018: 15 %

2030: 50 %*

2050: 100 %

* V primeru težav pri doseganju ciljev na področju emisij amonijaka prepoved gnojenja brez zadelave po 
letu 2030
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Ukrepi – inhibitorji nitrifikacije

Uporaba inhibitorjev Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi -

ambiciozno

Dodatni ukrepi- zelo 

ambiciozno

Mineralna gnojila / / po 2040:

sečnina 100 %

KAN in NPK 50 %

Živinska gnojila / / /
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Ukrepi – naprednejše metode preciznega gnojenja kmetijskih 
rastlin

Ukrep Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi -

ambiciozno

Dodatni ukrepi- zelo 

ambiciozno

Precizno gnojenje kmetijskih rastlin / / po 2030
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TGP (kt ekv. CO2) NH3 (t)

Leto/Ukrep 2030 2050 2030 2050

Povečanje učinkovitosti reje 55 131 450 1045

Anaerobni digestorji (bioplin) 59 149 39 108

Pokrivanje jam za gnojevko 0 0 113 210

Gnojenje z majhnimi izpusti - živinska gnojila 19 22 2164 2446

Inhibitorji nitrifikacije - mineralna gnojila 0 32 0 3
Usmerjanje fermentacije v prebavilih, vakcinacija, 

neposredna selekcija 0 168 0 0
Naprednejše metode gnojenja (GPS, mehatronske 

rešitve) 0 16 0 108

Ocenjeni učinki izbranih ukrepov 
(zelo ambiciozen scenarij)
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Ali bo na oblikovanje 
ukrepov v kmetijstvu vplivalo 

morebitno re-definiranje 
toplogrednega učinka 

metana?



Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) 

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga 

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne 

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS.

Toplogredni učinek plinov 
(Global warming potential, GWP100)

GWP100

1 t CO2 = 1 t  ekv. CO2 

1 t CH4 = 25 t  ekv. CO2

1 t N2O = 298 t  ekv. CO2

Kritike GWP

• Slab kazalec povečanja 

temperature

• Ne daje jasnega sporočila, da 

je treba zmanjšati 

kumulativne emisije CO2
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Toplogredni učinek plinov 
(Global warming potential, GWP100)

GWP100 Obstojnost

1 t CO2 = 1 t  ekv. CO2 1000 let

1 t CH4 = 25 t  ekv. CO2 12 let

1 t N2O = 298 t  ekv. CO2 114 let
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2012

Kritika uporabnosti 

GWP100 za namene 

oblikovanja 

podnebne politike
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2019

GWP* - alternativna 

rešitev za GWP100

GWP* upošteva 

značilnosti kratko-

obstojnih TGP
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2020

Enačbe za pretvorbo 

GWP100 v  GWP*
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Razlike v oceni toplogrednega učinka metana na podlagi GWP100 in GWP* za 
Slovenijo
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Spremembe ob morebitnem prehodu na poročanje na podlagi 
GWP*

Prispevek kmetijstva k skupnim izpustom TGP v Sloveniji:  9,8% → 5,6 %

Delež toplogrednega učinka metana v kmetijstvu: 70 % → 52 %

Delež toplogrednega učinka didušikovega oksida v kmetijstvu: 30 % → 48 %
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Potrebe po ukrepih za zmanjšanje emisij TGP v luči novih 
spoznanj o toplogrednem učinku metana

• Emisije v kmetijstvu bodo v stroki in javnosti manj izpostavljene – to pa 
ne pomeni, da bo ukrepanje na področju kmetijstva izgubilo na pomenu

• V primeru povečevanja emisij je ocena toplogrednega učinka prek GWP100

ali GWP* podobna, v primeru hitrega povečevanja izkazuje GWP* celo 
večji učinek kot GWP100

• V primeru uspešnega zmanjševanja emisij metana lahko postane 
živinoreja „ponor“ metana – prispeva lahko k zmanjšanju koncentracij v 
atmosferi

• Pri didušikovem oksidu so pomembne kumulativne emisije, zato je treba 
ukrepati hitro. Pri metanu je hitrost ukrepanja manj pomembna.   
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Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050: 

Partnerji projekta LIFE Climate Path 2050: 

www.PodnebnaPot2050.si

http://www.PodnebnaPot2050.si
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Hvala!
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