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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.  
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Kmetijstvo in varstvo podnebja 

Močna povezava med kmetijstvom in 
podnebnimi spremembami:  

 Segrevanje ozračja ogroža 
kmetijstvo:  

naraščajoče temperature, vse 
več suše, vse pogostejše 

ekstremne padavine in erozija 
povzročajo težave v pridelavi 

hrane po vsem svetu.  

Kmetijstvo prispeva  
10 -15 % vseh izpustov 
TGP. Če upoštevamo izpuste 
agroindustrije (gnojila, 
pesticidi), prevoz in izsekavanje 
gozdov zaradi kmetijstva, pa 

celo do 30 %. 



Položaj kmetijstva v povezavi s podnebnimi spremembami: 
• je vzrok toplogrednih plinov, 
• je prizadeto zaradi spremenjenih razmer, 
• je varuh podnebja. 

Slika: ITR po Flessa, FiBL  



Glavni izpusti v kmetijstvu 

KONVENCIONALNO  

• izdelava sintetičnih 
dušikovih gnojil 

• izdelava kem.-sintetičnih 
pesticidov 

• iz kmetijskih tal (N2O):  

 310-kratni vpliv CO2 

• iz govedoreje (CH4) – 
metan; 21-kratni vpliv CO2 

• transport, stroji 

 

EKOLOŠKO 

 

 

 

• iz kmetijskih tal (N2O) 

- trosenje hlev. gnoja, 

- zaoravanje  detelje/ 
trave, žetvenih preost. 

• iz govedoreje (CH4)  

• transport, stroji 



Ekološko kmetijstvo in varstvo 
podnebja 

 Varstvu podnebja posredno koristijo številne 
zahteve v ekološkem kmetijstvu, npr.: 

• ne uporablja kemično-sintetičnih pesticidov, 

• za gnojenje uporablja žetvene preostanke, 
zeleno gnojenje ter hlevski gnoj in gnojevko iz 
živinoreje (in ne sintetičnega dušika), 

• načrtno izgrajuje humus v tleh – vezava 
ogljika, idr. 



Možnosti prilagajanja na 
podnebne spremembe 

• Shranjevanje ogljika s pomočjo bogatenja tal s 
humusom in strategije za prilagajanje 

 



Učinki podnebnih sprememb 

• ekstremne padavine, 

• suše,  

• povečano pojavljanje škodljivcev in bolezni, 

• nove bolezni in škodljivci? 

 



Strategije za 
prilagajanje – 

ekološko 
kmetijstvo 

  

IZGRADNJA  HUMUSA        

 

• izboljševanje strukture tal  

• tla zadržijo več vode 

• se manj zablatijo 

• rastline bolje prestanejo 
sušna obdobja 

• večja mikrobna biomas tal, 
več deževnikov in krešičev 

• bolj zdrave rastline, bolj 
odporne na škodljivce in 
bolezni 

  

 Ohranjanje in 
izboljševanje 

rodovitnosti tal –  

 višje vsebnosti 
organskega ogljika 

 

 



Prevoz pridelkov in živil 

LOKALNA TRAJNOSTNA OSKRBA (LTO) = 

ekološko pridelano 

+  

lokalno (predelano in) zaužito 
 

 

 “Ogljični odtis hlebca kruha iz pekarne Breadshares je 
v primerjavi z drugimi britanskimi kruhi manjši za 
50% do 66%, kar odraža prihranek ogljika zaradi 
porabe ekološko pridelane pšenice in skrajšanja 
pridelovalne verige” (Stefan Sagrott, 2011) 
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