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Učinek tople grede  

• Brez učnika tople grede na Zemlji ne bi bilo 
življenja, saj bi bila povprečna temperatura -
18 Cº 

 

• Toplogredni plini omogočajo, da ostaja 
temperatura na našem planetu v mejah 
prijetnega. 

 

• Zaradi vse večje količine ogljikovega dioksida 
in drugih toplogrednih plinov pa se ozračje 
segreva 

 

• Zaradi tega narašča temperatura Zemljinega 
ozračja in oceanov. 
 



Načela priprave OPTGP na 
področju kmetijstva 

 

– Obvladovanje emisij ob povečanju samooskrbe s hrano 

(pomeni spoštovanje Resolucije o strateških usmeritvah 

slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 

»Zagotovimo.si hrano za jutri«) 

– Osredotočenje na najpomembnejše vire izpustov TGP v 

kmetijstvu 

– Izkoristiti možnosti v okviru Programa razvoja podeželja 

2014-2020 (PRP 2014-2020) s poudarkom na Kmetijsko 

okoljsko podnebnih plačilih (KOPOP) 



Toplogredni plini 

 1 t CO2 =      1 t  ekv. CO2  

 1 t CH4 =    21 t  ekv. CO2 

 1 t N2O =  310 t  ekv. CO2 

Vir: Verbič 



Struktura izpustov toplogrednih 
plinov v kmetijstvu v letu 2011 

Vir: ARSO, KIS 
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Gibanje letnih izpustov metana in didušikovega 
oksida v kmetijstvu v obdobju 1986-2011 

Vir: ARSO, KIS 



• Slovenija je oktobra 1998 podpisala in julija 2002 ratificirala Kjotski protokol, s katerim 

je prevzela obveznost 8 % zmanjšanja izpustov TGP v prvem ciljnem obdobju 2008 - 

2012 glede na izhodiščno leto. Kjotski protokol je stopil v veljavo 16. februarja 2005. 

 

• Toplogredni plini ali plini tople grede so plini, ki povzročajo učinek tople grede v 

Zemljinem ozračju. Gre za proces, pri katerem toplotno sevanje iz planetove površine 

absorbirajo toplogredni plini, zaradi česar se absorbirana toplota ponovno širi v vse 

smeri. 

 

• Slovenija se je v zadnjih 50 letih segrela za več kot 1°C, opaziti je zmanjšanje padavin v 

prvi polovici leta in naraščanje v drugi polovici. Pogostejše in hujše so tudi ujme, kot so 

neurja, močne padavine, poplave in plazovi… 

Toplogredni plini 



Prispevek kmetijstva k izpustom toplogrednih 
plinov v Sloveniji 

Vir: nacionalne evidence 

Prispevek kmetijstva k skupnim izpustom toplogrednih plinov v Sloveniji je 
9,9 % (v letu 2012)  

Delež kmetijstva v okviru sektorjev, ki jih obravnava OP-TGP-2020, je  
16,5 % (v letu 2011)  



Vpliv kmetijstva na izpuste toplogrednih 
plinov  

• Kmetijstvo v Sloveniji prispeva 10 % v strukturi toplogrednih plinov  (ARSO 2011). 
Na izpuste TPG vplivajo gnojenje, obdelava tal, tehnologija reje domačih žival, 
skladiščenje in razvoz živinskih gnojil.  
 

• Toplogredni plini v kmetijstvu (Verbič 2010): 

 
 

– Didušikov oksid (nastaja pri skladiščenju živinskih gnojil , pri  gnojenju z 
   živinskimi in mineralnimi gnojili, 310 × večji toplogredni 
   učinek kot ogljikov dioksid)  

 
– Metan  (nastaja v prebavilih domačih živali (vamp, debelo črevo) 

   in pri skladiščenju živinskih gnojil, 21× večji toplogredni 
   učinek kot ogljikov dioksid  

 
– Ogljikov dioksid (nastaja pri dihanju domačih živali ne prispeva k učinku 

   tople grede, v kmetijstvu nastaja zaradi rabe fosilnih  
   goriv, pri proizvodnji mineralnih gnojil)  

 



Posebnosti izpustov TGP v kmetijstvu 

Prispevek posameznega 
plina k skupnim 

izpustom toplogrednih 
plinov v Sloveniji 

Prispevek 
kmetijstva k 

izpustom 
posameznega plina 

Ogljikov 
dioksid (CO2) 

82,9 % / 

Metan (CH4) 9,9 % 55,7 % 

Didušikov oksid 
(N2O) 

 

5,9 % 75,1 % 

Vir: KIS 



Ukrepi za zmanjšanje izpustov TGP 

Ukrep 

Povečanje učinkovitosti reje domačih živali 

Uvajanje načinov reje, ki zmanjšujejo 
emisije TGP 

Učinkovitejše kroženje dušika 

Vir: OPTGP, 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolj
a/operativni_programi/optgp2020.pdf 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/optgp2020.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/optgp2020.pdf


Trend izpustov TGP v kmetijstvu 
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Zmanjšanje 1986-2012     -15,4 % 

Vir: KIS, ARSO 



Prispevek nekaterih kmetijskih dejavnosti k 
izpustom toplogrednih plinov v kmetijstvu 

Vir: KIS 

Prispevek govedoreje* k izpustom toplogrednih plinov 
v kmetijstvu 

67,6 % (v letu 2012)  

Prispevek gnojenja z mineralnimi gnojili** k izpustom 
toplogrednih plinov v kmetijstvu 

7,7 % (v letu 2012)  

* Vključno z gnojenjem z govejim gnojem in posrednimi izpusti 
** Vključno s posrednimi izpusti 



Izpusti didušikovega oksida v kmetijstvu 
v letih 1986 in 2011 po virih 

Vir: ARSO, KIS 



Analize krme in računanje obrokov za 
govedo 

Pričakovani učinki: 

– optimalnejše izkoriščanje krmne baze, ki vodi v povečanje 
mlečnosti in dnevnih prirastov in s tem zmanjšanje deleža 
energije za vzdrževanje in zmanjšanje izpustov metana na 
enoto prirejenega mleka in mesa, 

– zmanjšanje presnovnih motenj in s tem povečanje 
dolgoživosti molznic, kar pomeni manjše potrebe po 
plemenski živini za remont in manjše izpuste pri vzreji 
plemenske živine (manjše potrebe po telicah), 

– izboljšanje plodnosti in s tem povečanje mlečnosti na 
krmni dan, kar pomeni manjše izpuste na enoto 
prirejenega mleka 

 



Analize krme in računanje obrokov za 
govedo 

Pričakovani učinki: 

– zmanjšanje deleža živali, ki dobijo v obrokih premalo 
beljakovin in s tem izboljšanje delovanja vampa in 
zmanjšanje izpustov metana, 

– zmanjšanje deleža živali, ki dobijo v obrokih preveč 
beljakovin in s tem zmanjšanje izločanja dušika, 
posledično pa zmanjšanje izpustov didušikovega oksida in 
amonijaka ter spiranja nitratov v vode, 

– optimalnejše izkoriščanje v Sloveniji pridelane krme in s 
tem zmanjšanje emisij zaradi prekomorskega transporta 
krmnih žit in oljnih tropin. 

 



Energija za 

prirejo

46%

Energija za 

vzdrževanje

54%

Energija za 

prirejo

72%

Energija za 

vzdrževanje

28%

Molznica:  
10 kg mleka na dan 

Molznica:  
30 kg mleka na dan 



Analize krme in računanja krmnih obrokov  
- manjši izpust metana 

• optimalnejše izkoriščanje krmne baze - povečanje mlečnosti in dnevnih 
prirastov - posledično zmanjšanje izpustov metana na enoto prirejenega 
mleka in mesa, 

• zmanjšanje presnovnih motenj - poveča dolgoživost molznic - manjše 
potrebe po mladi živini za obnovo črede, 

• izboljšanje plodnosti - povečanje mlečnosti na krmni dan - manjši izpusti 
na enoto prirejenega mleka. 

 



Slabša je kvaliteta osnovne 
krme večji je dokup močne 

krme 

Analiza sečnine v mleku - 
dodatna ocena pravilne oskrbe 
živali z beljakovinami v obroku 



Ogljikov odtis mleka - INTENZIVNOST 

Mlečnost 4000 kg, slaba 
voluminozna krma, malo 
močne krme v obroku* 

Mlečnost 9000 kg, dobra 
voluminozna krma, veliko 
močne krme v obroku** 

Izpusti metana (kg ekv. 
CO2/kg mleka) 

0,93 0,54 

Izpusti didušikovega oksida 
(kg ekv. CO2/kg mleka) 

 

0,48 0,30 

Izpusti ogljikovega dioksida 
(kg ekv. CO2/kg mleka) 

 

0,50 0,40 

Izpusti skupaj (kg ekv. 
CO2/kg mleka) 

1,91 1,24 

* 1020 kg/leto; ** 1990 kg/leto 
Vir: KIS 



 

 
 

Vir: KIS 

Izpusti toplogrednih plinov pri prireji mleka 
v odvisnosti od intenzivnosti reje* 
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Vpliv dolgoživosti krav na izpuste toplogrednih plinov 
pri prireji mleka (za molznice s 6000 kg mleka v 

standardni laktaciji) 
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Ogljikov odtis mleka – KAKOVOST KRME 

Slaba voluminozna krma, 
zmerne količine močne 
krme v obroku (1100 
kg/leto)* 

Dobra voluminozna krma, 
zmerne količine močne 
krme v obroku (1100 
kg/leto)* 

Izpusti metana (kg ekv. 
CO2/kg mleka) 

0,98 0,61 

Izpusti didušikovega oksida 
(kg ekv. CO2/kg mleka) 

 

0,49 0,33 

Izpusti ogljikovega dioksida 
(kg ekv. CO2/kg mleka) 

 

0,50 0,41 

Izpusti skupaj (kg ekv. 
CO2/kg mleka) 

1,96 1,35 

* Mlečnost305 3830 kg; ** Mlečnost305 7360 kg Vir: KIS 



Ogljikov odtis mleka – beljakovine v 
obroku 

Povprečna SLO mlečnost, 
15 mg sečnine na kg mleka 

Povprečna SLO mlečnost, 
30 mg sečnine na kg mleka 

Izločanje dušika (kg/leto) 92 117 

Izpusti didušikovega oksida 
(kg ekv. CO2/kg mesa) 

 

0,36 0,41 

Izpusti skupaj (kg ekv. 
CO2/kg mesa) 

1,50 1,56 

Vir: KIS 



Ogljikov odtis mleka - DOLGOŽIVOST 

Povprečna SLO mlečnost, 1 
tele v življenjski dobi 

Povprečna SLO mlečnost, 5 
telet v življenjski dobi 

Izpusti metana (kg ekv. 
CO2/kg mleka) 

1,04 0,67 

Izpusti didušikovega oksida 
(kg ekv. CO2/kg mleka) 

 

0,56 0,35 

Izpusti ogljikovega dioksida 
(kg ekv. CO2/kg mleka) 

 

0,57 0,43 

Izpusti skupaj (kg ekv. 
CO2/kg mleka) 

2,17 1,45 

Vir: KIS 



Ogljikov odtis govejega mesa*-
INTENZIVNOST 

Prirast 600 g/dan, slaba 
voluminozna krma, 
ekstenzivno pitanje 

Prirast 1300 g/dan, dobra 
voluminozna krma, 
intenzivno pitanje  

Izpusti metana (kg ekv. 
CO2/kg mesa) 

11,4 5,7 

Izpusti didušikovega oksida 
(kg ekv. CO2/kg mesa) 

 

5,7 3,1 

Izpusti ogljikovega dioksida 
(kg ekv. CO2/kg mesa) 

 

4,2 3,1 

Izpusti skupaj (kg ekv. 
CO2/kg mesa) 

21,3 11,9 

* velja za pitance kombiniranih pasem 
Vir: KIS 



Podnebne spremembe in skrb za 
okolje – PRP - KOPOP 

28 

• Ukrep KOPOP prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim 
spremembam ter varovanju okolja prek: 
– izvajanja nadstandardnih tehnologij pridelave, ki zmanjšujejo emisije 

toplogrednih plinov (TGP) in amonijaka; 
– zahtevnejšega kolobarjenja in izbora vrst kmetijskih rastlin; 
– načinov obdelave tal ter oskrbe posevkov in nasadov, ki so usmerjeni 

predvsem v izboljšanje zadrževanja vode v tleh in rodovitnost tal ter 
zmanjševanje izgub ogljika iz tal; 

– reje lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in pridelave sort 
kmetijskih rastlin, ki jim grozi genska erozija; 

– nadzorovane uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev; 
– gnojenja kmetijskih rastlin z dušikom z namenom izboljšati 

učinkovitost kroženja dušika na kmetijskem gospodarstvu in s tem 
zmanjšati potrebe po vnosu dušika iz mineralnih gnojil, posledično pa 
tudi emisije didušikovega oksida. 

Ukrepi za preprečevanje podnebnih sprememb – za zmanjševanje izpustov TPG 



Vpliv kmetijstva na izpuste 
toplogrednih plinov 

 
• Toplogredni plini v kmetijstvu (KIS, 

2008): 

• Didušikov oksid N2O - nastaja pri 
skladiščenju živinskih gnojil , pri  
gnojenju z živinskimi in mineralnimi 
gnojili, 310 × večji toplogredni učinek 
kot ogljikov dioksid.  

• Metan CH4 - nastaja v prebavilih 
domačih živali (vamp, debelo črevo) 
in pri skladiščenju živinskih gnojil, 21× 
večji toplogredni učinek kot ogljikov 
dioksid. 

• Ogljikov dioksid CO2 - nastaja pri 
dihanju domačih živali ne prispeva k 
učinku tople grede, v kmetijstvu 
nastaja zaradi rabe fosilnih goriv, pri 
proizvodnji mineralnih gnojil. 

• Kmetijstvo v Sloveniji prispeva 10 % v 
strukturi toplogrednih plinov  (ARSO 
2011).  

• Na izpuste TPG vplivajo  
– gnojenje,  
– obdelava tal,  
– tehnologija reje domačih živali - 

krmni obroki,  
– skladiščenje in razvoz živinskih 

gnojil.  

Struktura izpustov TGP v kmetijstvu (KIS, Verbič, 2012) 

Izpusti TPG – tehnologija reje domačih živali - krmni obroki 



Didušikov oksid N2O 

• Neuravnoteženo gnojenje,  
– še posebej intenzivno gnojenje z 

živinskimi gnojili in dušikovimi 
gnojili brez zadelave v tla, 
povzroča izhlapevanje dušikovih 
spojin v ozračje, kjer nastaja 
nevaren toplogredni plin 
DIDUŠIKOV OKSID.  

• Priporočila: 
• skladiščenje živinskih gnojil v  

ustreznih  skladiščih, 
• gnojenje na osnovi gnojilnega načrta, 
• takojšnja zadelava živinskih gnojil po 

razvozu  v tla, 
• uporaba vlečenih cevi in vlečenih sani 

pri  razvozu tekočih živinskih gnojil  
• zadelava dušikovih gnojil ob 

dognojevanju koruze, žit (okopavanje, 
česanje), 

• uvrščanje stročnic/metuljnic v 
kolobar, ki vežejo dušik iz zraka, 

• kombinirana rastlinska in živinorejska 
pridelava omogoča kroženje dušika 
na KMG (manjša potreba po 
mineralnem N). 
 

Izpusti TPG - gnojenje 

http://www.rtvslo.si/slike/photo/95551/


Izpusti TPG - gnojenje 

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov  
KOPOP: POZ_NIZI, HML_NIZI, TRZ_NIZI 

• Vlečene cevi   
– gnojevko razdelimo v pasovih na pokrov rastline                       

– tekoča organska gnojila pogosto ostanejo na površini rastline 

– glede na klasičen način razvoza gnojevke se izgube  zmanjšajo 
za 30%.  

 

• Vlečene sani (vlečni čevlji) 
– tekoča organska gnojila se vnašajo pod listje   na zgornjo plast 

tal 

– emisija se zmanjša (na travinju) za slabih 70 % (Lorenz 2010) 

– rastline naj bodo visoke 7-10 cm („tvorijo streho” nad gnojevko) 

 

• Injektorski način vnosa gnojevke (z uvajali) 
– tekoča gnojila se vnašajo v tla v zgornjo plast tal (z rali) na  

globino 5-8 cm ali z deponatorji do 15 cm 

– emisija se glede na klasičen način zmanjša za 89,1% na   travinju  
(Lorenz 2010) na njivah do 90 % (tehnološka navodila 2015). 



Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb 
POZ_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak v 

posevek ali neposredno pred setvijo  

Način gnojenja Uporabnost Zmanjšanje 
izpustov 

Vlečene cevi Travinje/njive 10-50 % 

Vlečene sani Predvsem 
travinje 

40-70 % 

Plitvo 
injeciranje  

Predvsem 
travinje 

o: 50-70 
z: 70-90 

Globoko 
injeciranje 

Njive 70-90 

Zadelava v tla Njive/sejano 
travinje 

20-90 
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Pričakovani učinki pri izpustih amonijaka: 

13,8 kT N→ 12,3 kT N* 
*Predpostavka: Iz ocenjenega obstoječega stanja (na 20 % 
zemljišč blagi ukrepi s 40 % učinkovitostjo) proti ukrepom na 
60 % zemljišč s 60 % učinkovitostjo 



Zmanjševanje izgub N pri gnojenju z mineralnimi gnojili 

 Delitev dušičnih (N) mineralnih gnojil na več odmerkov 

- ob setvi potrosimo 1/3 potrebnega N,  

  tega vnesemo v tla že z NPK ali z živinskimi gnojili  

- ostali 2/3 dodamo v obliki N mineralnih gnojil  

  ob dognojevanju 

- na lažjih propustnih tleh je potrebno gnojenje  

  z N razdeliti na eno ali dve dognojevanji.  

 Ciljno gnojenje – Nmin analiza tal pred 

dognojevanjem glavnih poljščin in vrtnin                  Vsa dušična gnojila je pri  

                                                                                    okopavinah potrebno vdelati v tla.  

 Kultura Čas vzorčenja 
tal 

Ciljna vrednost  
(kg N/ha) 

Pšenica (Žita) 1. dognojevanje 120 

Koruza 4. do 8. list 160 - 240 
(lahka - težka tla) 

Krompir Sajene, 
dognojevanje 

110-170 

Izpusti TPG - gnojenje 



Ukrepi za zmanjšanje potreb po gnojenju z 
lahkotopnimi mineralnimi gnojili 

• Bilanca hranil in N na kmetiji: hlev – 
dvorišče – njiva 

• Povečanje  simbiotske vezave dušika 
vključevanje detelj in debelozrnatih 
stročnic v kolobar. 

• Ohranjanje in povečanje vsebnosti 
humusa – bilanca humusa gnojenje z 
organskimi gnojili setev rastlin za 
ozelenitev in podor . 

• Ohranjanje in povečanje rodovitnosti 
tal: apnjenje kislih tal, preprečevanje 
zbitosti tal. 

• Ciljno gnojenje z živinskimi gnojili pred 
setvijo (inkorporacija) ob dognojevanju 
( vlečne sani ali cevi) po žetvi na 
žetvene ostanke (inkorporacija) 

• Zmanjševanje izgub N pri skladiščenju 
in  razvozu. 

Zagotavljanje krogotoka 
dušika v sistemu:  

živali – tla – rastline 

Vir:Leskošek,M.: Gnojila in gnojenje 

Izpusti TPG - gnojenje 



Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih 
sprememb  

POZ-KONZ: Konzervirajoča obdelava tal  

zmanjšanje izpustov N in C iz tal  konzerviranje vlage in hranil (N) 
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Prilagoditev obdelave tal  
POZ_KONZ, POZ_MEHZ 

• Prednost dajemo načinom obdelave, ki omogočajo: 
– zmanjšanje izpustov N in C iz tal 

– konzerviranje vlage in hranil (N) 

• Konzervirajoča obdelava tal - brez oranja - POZ_KONZ. 

• Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov - 
POZ_MEHZ. 

Izpusti TPG – obdelava tal 



Konzervacijska - ohranitvena obdelava tal 

• Tla le plitvo obdelamo, ne orjemo in da po obdelavi in setvi ostane 
več kot 30% površine pokrite z rastlinskimi ostanki (mulčem) 
predhodne kulture.  

• Primerna orodja za konzervacijsko obdelavo tal so plitvi rahljalniki z 
nogačami v obliki lastovice, da spodrežejo korenine prezimnega 
dosevka, v kombinaciji s krožnimi ali z diskastimi branami.  

• Na hladnih in težkih tleh  je s plitvo obdelavo spomladi potrebno 
vnesti nekaj zraka, da se tla hitreje segrejejo, zato je koristno 
uporabiti rahljalnik (gruber) v agregatu z branami ali posebej.  

Izpusti TPG – obdelava tal 



Ogljikov dioksid CO2 

• OGLJIKOV DIOKSID, ki izhaja v 
ozračje zaradi kmetijstva, 
nastaja zaradi:  
– rabe fosilnih goriv pri 

pogonskih strojih,  
– pri proizvodnji mineralnih 

gnojil,  
– pridelave poljščin v ozkih 

kolobarjih,  
– neobdelanih strniščih,  
– pri preoravanju travinja in 

klasičnem oranju. 

• Ukrepi za zmanjšanje ponorov 
ogljika v zrak: 
– raba drugih vrst energij v 

proizvodnji gnojil in raba drugih 
vrst pogonskih goriv za pogon 
kmetijskih strojev (el. energija), 

– obdelava tal brez klasičnega 
oranja, POZ_KONZ 

– minimalna obdelava tal po žetvi 
in  takojšnja setev dosevkov 
POZ_NEP, POZ_POD, POZ_ZEL 

– pridelava poljščin in vrtnin v 
kolobarju POZ_KOL 

– trajna zatravitev njiv, 
– obnova travne ruše z direktno 

setvijo semena trav v rušo. 

Izpusti TPG – ponor ogljika v zrak 



Povečane izgube dušika iz tal 

• Izgube amoniaka lahko 
zmanjšamo z naslednjimi 
ukrepi: 
– Gnojenje  pri nižjih 

temperaturah, 
– V oblačnem vremenu  
– redčenje z vodo, 
– Z uporabo vlečnih cevi 
– Z zadelavo v tla 
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Povečane izgube ogljika iz tal 

Ponori/izpusti ogljikovega dioksida iz 
kmetijskih zemljišč 

Povečevanje/ohranjanje zalog 
ogljika v tleh – pomembna 
ohranitev in enakomerna 
porazdelitev živinoreje  (KIS, Verbič) 
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• niso predmet OPTGP 2020 

• Zaloge ogljika v tleh so 
pomembne z vidika 
prilagajanja podnebnim 
spremembam. 

 

• Bilanca humusa!!! 

• Konzervacijska obdelava, 

• Sladkorna pesa porabi 
največ CO2 in da največ O. 

• Zaloge CO2 v njivskih tleh: 

– Kmetije brez živine   269 t/ha 

– Kmetije z 1 GVŽ/ha   303 t/ha 


