METODOLOŠKA POJASNIL A - POVEČANJE UČINKOVITO STI REJE DOMAČIH ŽIV ALI
 Sektor: kmetijstvo
 Časovni okvir: letni
 Enota: kg CO2 ekv/kg mleka
Cilji povzeti po:
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020
(http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/optgp2020.p
df)

Metodologija izračuna
Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

emisije metana iz prebavil krav molznic, emisije metana pri skladiščenju blata in seča, ki ju izločijo molznice,
emisije didušikovega oksida med skladiščenjem blata in seča, ki ju izločijo molznice, emisije didušikovega
oksida, ki se sprosti zaradi paše krav molznic, emisije didušikovega oksida zaradi gnojenja z živinskimi
gnojili, ki so jih prispevale molznice, posredne emisije didušikovega oksida zaradi uhajanja dušikovih spojin
v zrak (NH3 in NOX) in posredne emisije didušikovega oksida zaradi uhajanja dušikovih spojin v vode
(predvsem nitrati) (vse v kt CO2 ekv na leto). Gre za emisije, ki so izračunane kot vmesni podatki pri pripravi
nacionalnih poročil o izpustih toplogrednih plinov1 in jih vodi ARSO, izračuni pa so pripravljeni na KIS. V
nacionalnih poročilih je opisana tudi metodika izračuna.

prireja mleka v Sloveniji (1.000 kg) je skupna količina v Sloveniji prirejenega mleka po podatkih SURS.
Podatki so objavljeni pod rubriko »Prireja mleka in jajc« pod naslovom »Namolzeno kravje mleko - skupaj«.
Objavljeni podatki so podani v tisočih litrov in jih je treba za namene priprave tega kazalca preračunati v kg.
Pri tem se uporabi faktor 1,03.
Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
Zaradi velikih nihanj med leti in številnih dejavnikov (tudi vremenskih razmer), ki vplivajo na kazalec, ga je smiselno
prikazovati kot drseče povprečje ali obravnavati v daljšem časovnem obdobju. V kolikor cilji ne bodo doseženi, bo
treba narediti analizo vzrokov, tako glede izvajanja ukrepov Operativnega programa zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov kot tudi glede morebitnih drugih dejavnikov, na katere nimamo neposrednega vpliva (neugodne vremenske
razmere za pridelovanje krme, pojav rastlinskih in živalskih bolezni, povečanje cene krmnih žit ali oljnih tropin na
svetovnem trgu, idr.).
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Povečanje učinkovitosti reje domačih živali je prikazan v tabeli
(Tabela 1).
Tabela 1:

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec povečanje učinkovitosti reje
domačih živali

Podatek
Emisije CH4, ki nastanejo zaradi reje
krav molznic
Emisije N2O, ki nastanejo zaradi reje
krav molznic
Namolzeno kravje mleko

Vir
ARSO

Razpoložljivost podatka
februarja za predpreteklo leto

Gg

ARSO

februarja za predpreteklo leto

1.000 kg

SURS

decembra za leto preteklo leto

Enota
Gg

Datum zajema podatkov za kazalec: 10. 02. 2019
Podatki za obdobje: 2005−2017
Geografska pokritost: Slovenija
Informacije o kakovosti za ta kazalec:
Slabost kazalca je v pogostem posodabljanju metodike za oceno emisij TGP v kmetijstvu, ki je posledica
posodabljanja metodike na mednarodni ravni, pa tudi posledica pripomb revizorjev na implementacijo metodike v
Sloveniji. Ob spremembah metodike je treba popraviti tudi podatke kazalca za nazaj in po potrebi korigirati cilje. Za
vrednost kazalca je značilno tudi precej veliko nihanje med leti, ki je predvsem posledica razmer za pridelovanje
krme.
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ARSO, Ljubljana, 2014.

