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 Izvleček
Podana je analiza konvencionalne in ekološke reje prašičev glede porabe energije 
in emisij toplogrednih plinov – TGP iz porabljene energije. V analizi porabe ener-
gije je zajeta direktno porabljena energija - energija za vzdrževanje življenskega 
okolja prašičev ter energija, ki se porabi v procesiranju mesa in trajnih mesnih iz-
delkov. V primeru konvencionalne reje živali se največ energije porabi za gretje ži-
vali in prezračevanje, skupno 65 % od celotne energije, ki se porabi za vzdrževanje 
življenskega okolja. Ekološki način reje je energetsko manj potraten, poraba ener-
gije pri ekološki reji je nižja za 20,3 % v primerjavi s konvencionalno rejo. V eko-
loški reji je nižja poraba energije pri razsvetljavi, prezračevanju in odstranjevanju 
gnoja. Poraba energije (direktna energija) znaša 0,34 kWh/kg mesa pri konvenci-
onalni ter 0,27 kWh/kg mesa pri ekološki reji. Ugotovljene so tudi emisije TGP, ki 
nastanejo iz energije porabljene v reji prašičev (direktna energija). Emisije TGP iz 
energije porabljene v konvencionalni reji (direktna energija) znašajo 0,16 kg CO₂ 
ekv./kg mesa v ekološki reji (direktna energija) pa 0,09 kg CO₂ ekv./kg mesa. Emi-
sijam TGP iz energije porabljene za vzdrževanje življenjskega okolja v reji živali 
(konvencionalna in ekološka reja) so prištete emisije TGP, ki nastanejo v procesi-
ranju mesa (procesi v klavnici in hlajenje mesa). Za konvencionalni način reje ce-
lotne emisije TGP (reja + procesiranje mesa v klavnici) znašajo 1,28 kg CO₂ ekv./
kg mesa oziroma 2,76 kg CO₂ ekv./kg mesa v primeru predelave mesa v trajne me-
sne izdelke. Pri ekološkem načinu reje celotne emisije TGP (reja + procesiranje 
mesa v klavnici) znašajo 1,21 kg CO₂ ekv./kg mesa oziroma 2,7 kg CO₂ ekv./kg 
mesa v primeru predelave mesa v trajne mesne izdelke. Podane so tudi možnosti 
za zmanjševanje porabe energije in zniževanje CO₂ odtisa končnega produkta – 
mesa v konvencionalni in ekološki reji prašičev. 

 Poraba energije 
Energija, ki se porabi v kmetijstvu, je definirana kot neto energija porabljena za pro-
izvodnjo kmetijskega pridelka dokler ni prodan in ne zapusti kmetije oziroma je 
uporabljen kot krma v živinoreji (Dalgaard in sod. 2001). Energija porabljena v kme-
tijstvu se lahko razčleni na direktno in indirektno energijo. Direktna energija (EUdi-

rektna) predstavlja vnos energije v kmetijsko proizvodnjo, ki se lahko direktno pretvo-
ri v energetske enote (porabljeno mineralno dizelsko gorivo, maziva, energija uteko-
činejnega naftnega plina - UNP ali zemeljskega plina za gretje, električna energija za 
različne procese,  predelavo končnega produkta itn.). Indirektna energija (EUindirektna) 
je energija, ki je porabljena v proizvodnji različnih inputov (vnosov), ki so uporablje-
ni v proizvodnji kmetijskega pridelka ali končnega produkta, omenjeni vnosi pa ne 
morejo biti direktno pretvorjeni v energetske enote (stroji, gnojila in fitofarmacevt-
ska sredstva, kmetijski objekti itn.). Celotna energija, angl. kratica EU – energy use 
(Dalgaard in sod. 2001) se lahko predstavi s pomočjo enačbe (1).
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EUcelotna = EUdirektna + EUindirektna (MJ)         (1)

Zgoraj predstavljena enačba se lahko uporabi v primeru različnih kmetijskih pri-
delav. V našem primeru smo jo uporabili za analizo porabe energije v procesu reje 
živali – prašičev. 
Direktno energijo, ki je porabljena v procesu reje prašičev, se lahko dodatno raz-
členi na vse oblike energije porabljene v procesu reje prašičev (cikel reje):

EUdirektna = (EUelektrična + EUdizel + EUplin + EUostala)             (2)  
EUelektrična = električna energija porabljena v procesu reje
EUdizel = energija iz mineralnega dizelskega goriva porabljenega v procesu reje
EUplin = energija iz zemeljskega ali utekočinjenega naftnega plina porabljenega v pro-
cesu reje 
EUostala = ostala energija (iz drugih virov ali alternativnih energetskih virov) 

Indirektna energija v primeru naših izračunov ni upoštevana (težko jo je natanč-
no definirati). V primeru, da se porabi direktne energije prišteje še indirektna ener-
gija je celotna poraba energije v procesu reje živali še višja, kar pomeni tudi višje 
emisije toplogrednih plinov oziroma CO₂ ekvivalenta, ter posledično višji končni 
ogljični odtis končnega produkta. 

 Poraba energije pri vzdrževanju življenjskega okolja prašičev
Zaradi lažjega in bolj organiziranega dela ter večje produktivnosti se v reji praši-
čev uporablja različna mehanizacija. Določena strojna oprema pa je celo nujna, 
npr. zaradi velike gostote naselitve živali je potrebno učinkovito zračenje objektov 
z ventilatorji. 
Za vzdrževanje življenjskega okolja prašičev v objektih se uporabljajo: 

• Sistem za zračenje 
• Sistem za krmljenje
• Sistem za odstranjevanje gnoja 
• Sistem za gretje
• Sistem razsvetljave 

Pri analizi reje prašičev (konvencionalna in ekološka reja) glede porabe energije v 
naših razmerah je upoštevano, da se uporablja električna energija, zemeljski ali 
utekočinjeni naftni plin in mineralno dizelsko gorivo. Možne so tudi drugačne 
kombinacije, v tekstu pa so prikazane najbolj pogoste oblike rabe energije. Elek-
trična energija je namenjena za pripravo in razdeljevanje hrane, gretje mladih ži-
vali, razsvetljavo, prezračevanje, črpanje in mešanje gnojevke, visokotlačno pranje 
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itn. Za gretje se uporablja zemeljski ali utekočinjeni naftni plin, mineralno dizel-
sko gorivo pa se uporablja pri transportu in aplikaciji gnoja oziroma gnojevke (od-
visno od načina reje) na kmetijske površine. Znotraj vsakega omenjenega sistema 
se uporablja različna strojna oprema ali stroji. Za njihovo delovanje je potrebna 
energija (v analizi je upoštevano opravljanje delovnih operacij, kjer se uporablja 
energija iz različnih virov, ročne delovne operacije niso upoštevane). V nekaterih 
sistemih se uporablja samo ena oblika energije npr. električna energija za razsve-
tljavo, v primeru gretja pa se lahko uporablja električna energija, energija fosilnih 
goriv ali alternativni viri energije (biomasa, solarna energija, geotermalna itn.). 

Transport krme v hlev in krmljenje sta lahko rešena na nekaj načinov (odvisno ali 
se živali krmi s suho ali vlažno krmo). Pri suhem krmljenju se uporablja krmljenje 
v korita iz krmilnih vozičkov in krmljenje s transportnimi sistemi, ki so povezani 
z dozatorji za krmila, ki se jih polni ročno ali avtomatsko. V primeru tekočega kr-
mljenja se uporabljajo tudi dozatorji za krmila, ki se jih polni ročno ali avtomat-
sko. Za oba sistema krmljenja se uporablja električna energija. Za odstranjevanje 
gnoja, v primeru reje na rešetkah se gnojevka pretaka po podzemnih kanalih pod 
hlevom v zbiralnik, ki je podzemni ali nadzemni. Gnojevko je potrebno premeša-
ti, črpati in razvažati s cisternami za gnojevko na kmetijske površine. V primeru 
reje z nastilom se za odstranjevanje gnoja uporabljajo pehala in strgala. Poleg gno-
jišča je tudi gnojna jama, tako da se, kot v primeru gnojevke uporablja črpalke, 
mešala in cisterne za razvoz gnojevke. Za črpanje, mešanje in separacijo gnojevke 
se uporablja električna energija, za razvoz gnojevke s cisternami za gnojevko ali 
gnoja pa mineralno dizelsko gorivo. Za vzdrževanje higiene v hlevu se uporablja-
jo visokotlačne naprave za pranje, ki rabijo električno energijo.

Celotna poraba energije predstavlja seštevek porabljene električne energije (za 
mehanizirano krmljenje živali, prezračevanje, razsvetljavo in odstranjevanje gno-
ja), zemeljskega ali utekočinjenega naftnega plina (gretje). Poraba energije (mine-
ralno dizelsko gorivo za pogon traktorskega agregata) za razvoz gnoja ali gnojev-
ke je upoštevana pri pridelavi krme. Poraba energije je določena za čredo nad 100 
živali. Za ekološko rejo pa je predpostavljeno da poteka v hlevu (angl. Indoor) ter 
da imajo hlevi posebne izpuste za živali.

Ugotovljeno je, da v primeru konvencionalne reje živali na energijo za gretje živa-
li (utekočinjeni naftni plin - UNP) odpade (45 %). Električna energija se porabi: za 
mehanizirano krmljenje živali (15 %), prezračevanje (20 %), razsvetljavo (12,1 %) 
in odstranjevanje gnoja ali gnojevke ter drugo (7,8 %). Največ energije se porabi za 
gretje živali in prezračevanje (skupno 65 % od celotne energije, ki se porabi za 
vzdrževanje življenskega okolja). V primeru ekološke reje živali na energijo za gre-
tje živali (utekočinjeni naftni plin - UNP) odpade 56,5 %. Električna energija se 



4  5

porabi: za mehanizirano krmljenje živali 18,8 %, prezračevanje 9,86 %, razsvetlja-
vo 7,1 % in odstranjevanje gnoja ali gnojevke ter drugo 7,62 %.

Preglednica 1: Poraba energije za vzdrževanje življenskega prostora (direktna energija) v reji prašičev  
pri konvencionalnem in ekološkem načinu reje živali, določena na žival (MJ/žival)

Pri ekološkem načinu reje se največ energije porabi za gretje živali in krmljenje. V 
primeru ekološke pridelave je nižja poraba energije pri razsvetljavi, prezračevanju 
in odstranjevanju gnojevke ali gnoja. Vidno je, da je ekološki način reje v celoti 
energetsko manj potraten v primerjavi s konvencionalno rejo. Poraba energije v 
reji prašičev za meso znaša 100,8 MJ/žival pri konvencionalnem načinu reje živa-
li, oziroma 80,28 MJ/žival pri ekološkem načinu reje. Celotna poraba energije je 
pri ekološki reji nižja za 20,3 % v primerjavi s konvencionalno rejo živali. V ekolo-
ški reji (objekti z zunanjimi izpusti) živali porabijo manj energije zaradi naravne 
svetlobe (manjša poraba električne energije za razsvetljavo), poleg tega v zunanjih 
izpustih ni potreb po prezračevanju kot v primeru zaprtih objektov.

Poraba energije je izražena tudi na enoto končnega produkta, končni produkt je 
meso ter energija, ki je porabljena za njegovo pridelavo. Poraba energije v reji pra-
šičev za meso znaša 0,34 kWh/kg mesa pri konvencionalnem načinu reje oziroma 
0,27 kWh/kg mesa pri ekološkem načinu reje živali. Vidno je, da je ekološki način 
reje energetsko manj potraten pri pridelavi prašičjega mesa v primerjavi s konven-
cionalno rejo. V izračunu je predpostavljeno da je masa toplih klavnih polovic 
enaka v primeru konvencionalne in ekološke reje živali. 
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 Emisije toplogrednih plinov 
Toplogredni plini – TGP so plini, ki povzročajo učinek tople grede v Zemljinem 
ozračju. Glavnino TGP predstavljajo vodna para, ogljikov dioksid, metan, amonijak 
in ozon. Emisije TGP v prašičereji, podane v kg CO₂ ekv./kg produkta, nastanejo v 
pridelavi, predelavi in transportu. Največ emisij TGP prispeva proizvodnja krme za 
prašiče in to 60 %, glede deleža sledijo še emisije iz skladiščenja in procesiranja gno-
ja, ki znašajo 27 %, preostanek 13 % pa so emisije iz direktne in indirektne porabe 
energije v reji prašičev, procesiranja v klavnici in živilsko predelovalni industriji in 
transporta mesa ter enterične fermentacije. Od omenjenih (13 %) emisij, na direk-
tno in indirektno porabo energije v reji prašičev odpade 3 % emisij, na procesiranje 
v klavnici in živilsko predelovalni industriji in transportu 6 % in enterično fermen-
tacijo 3 % (MacLeod in sod., 2013). 

Za konvencionalno in ekološko rejo prašičev ter procesiranje mesa in trajnih me-
snih izdelkov so podane emisije, ki nastanejo iz porabe energije (električne in to-
plotne energije – utekočinjeni naftni plin ali zemeljski plin). Emisije TGP so pre-
računane v kg ekvivalent CO₂ glede na način reje prašičev (konvencionalna ali 
ekološka). Emisije TPG (CO₂, CH₄ in N₂O), ki nastanejo z zgorevanjem: mineral-
nega dizelskega goriva znašajo 2,67 kg CO₂ ekv./l goriva, utekočinjenega naftnega 
plina 1,53 kg CO₂ ekv./l goriva in stisnjenega zemeljskega plina 1,23 kg CO₂ ekv./l 
goriva (podatki IPCC, 2012). Električna energija lahko izhaja iz različnih virov 
(hidroelektrarne, termoelektrarne, jedrske, različni drugi viri energije) zato je pri 
izračunih uporabljen podatek o mešanici emisij TGP v kg CO₂ ekv/kWh. Za emi-
sije kg CO₂ ekv./kWh iz proizvodnje električne energije v R. Sloveniji je vzet poda-
tek 0,516 kg CO₂ ekv./kWh (podatek Inštitut Jožef Stefan – Center za energetsko 
učinkovitost, 2012) 

V analizi domače reje prašičev so obdelane emisije TGP, ki nastanejo iz energije 
porabljene v reji prašičev (porabljena direktna energija). Emisije TGP iz energije 
porabljene v konvencionalni reji (direktno porabljena energija) znašajo 0,16 kg 
CO₂ ekv./kg mesa (toplih klavnih polovic). Emisije TGP iz energije porabljene v 
ekološki reji (direktno porabljena energija) znašajo 0,09 kg CO₂ ekv./kg mesa (to-
plih klavnih polovic). Omenjenim emisijam TGP se prištejejo emisije iz energet-
ske porabe (direktna energija) v procesiranju mesa (energija porabljena v klavni-
ci, energija za hlajenje mesa in za predelavo v končne produkte živilsko predelo-
valne industrije). Emisije TGP iz energije porabljene v reji (direktna energija) so 
relativno nizke v primerjavi z ostalimi emisijami TGP, ki nastanejo v življenskem 
ciklu prašičereje.

Emisijam TGP iz energije porabljene za vzdrževanje življenskega okolja v reji živa-
li (konvencionalna in ekološka reja) so prištete tudi emisije TGP, ki nastanejo v 
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procesiranju mesa (različni procesi v klavnici, hlajenje mesa). Ugotovljeno je, da 
pri konvencionalnem načinu reje prašičev celotne emisije TGP (reja + procesira-
nje mesa v klavnici) znašajo 1,28 kg CO₂ ekv./kg mesa oziroma 2,76 kg CO₂ ekv./
kg mesa v primeru predelave mesa v trajne mesne izdelke. Pri ekološkem načinu 
reje prašičev, celotne emisije TGP (reja + procesiranje mesa v klavnici) znašajo 
1,21 kg CO₂ ekv./kg mesa oziroma 2,7 kg CO₂ ekv./kg mesa v primeru predelave 
mesa v trajne mesne izdelke. Emisije TGP iz procesiranja mesa (CO₂ ekv./kg mesa) 
so nižje za 5,4 % pri ekološki reji v primerjavi s konvencionalno rejo, v primeru 
predelave mesa v trajne mesne izdelke pa za 2,1 % pri ekološki reji. Pri predelavi 
mesa je energetsko najbolj potratna proizvodnja trajnih mesnih izdelkov. Če emi-
sijam iz reje in procesiranja mesa prištejemo še vrednosti emisij za transport mesa, 
so celotne emisije še višje.

 Rešitve za zmanjševanje CO₂ odtisa reje prašičev  
in predelave mesa

Emisije TGP iz energetske porabe v vzdrževanju življenskega okolja živali je mo-
žno zmanjšati na nekaj načinov: z učinkovito rabo energije, z nadomeščanjem fo-
silnih goriv z višjimi emisijami TGP z gorivi z nižjimi emisijami TGP, npr. kurilno 
olje se nadomesti z zemeljskim plinom ter uporabo alternativnih virov energije 
(solarna energija, energija vetra, trdna, tekoča in plinasta goriva iz biomase, geo-
termalna energija itn.). Za vzdrževanje življenjskega okolja prašičev se porabi naj-
več toplotne in električne energije. Z zmanjševanjem porabe energije se znižajo 
tudi emisije TGP oziroma CO₂ ekvivalenta, kar pomeni tudi nižji CO₂ odtis konč-
nega produkta – mesa ali trajnega mesnega izdelka. Največji prihranki električne 
energije pri vzdrževanju življenjskega okolja živali se lahko dosegajo pri sistemih 
za prezračevanje, krmljenje in razsvetljavo. Vse tri sisteme je možno optimizirati 
glede porabe energije z uporabo sodobne strojne in regulacijske opreme. 

 Prezračevanje
Ker prašiči bolj občutljivo reagirajo na občutek toplote ali hladu v primerjavi z 
drugimi živali, npr. z govedom, je potrebno posebno pozornost nameniti vzdrže-
vanju pravilne temperature v hlevih. Klima v hlevu je izrednega pomena za dose-
ganje produktivnosti v reji prašičev, ker vpliva tudi na porabo hrane s strani živa-
li, njihov stres in izpostavljenost infekcijam. Za prezračevanje hlevov obstaja na-
ravni in mehanski način prezračevanja. Naravni način prezračevanja je v preteklo-
sti bil edini, z dostopom električne energije in dostopnostjo regulacijske tehnike 
pa je mehanski način prezračevanja z ventilatorji postal prevladujoč. Po mnenju 
načrtovalcev hlevov (predvsem v preteklosti) je mehanski sistem prezračevanja 
predvidljiv, mogoče ga je nadzorovati, in je učinkovit. Naravni način prezračeva-
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nja nima nobene od omenjenih lastnosti. Pozneje opravljene študije so pokazale 
ravno nasprotno. Naravni način prezračevanja ima lahko tako kot mehanski vse 
prej naštete lastnosti, je pa naravni način prezračevanja bistveno cenejši, ker sis-
tem z ventilatorji kontinuirano porablja energijo (Bruce, 1999). Zato je najboljši 
način za zmanjševanje porabe električne energije pri prezračevanju hlevov upora-
ba naravnega načina prezračevanja, kjer je seveda možna. Ker ta način na žalost ni 
možen povsod, moramo za prezračevanje uporabljati različne izvedbe električnih 
ventilatorjev. 

Danes se uporabljajo sistemi za nadtlačno, podtlačno in kombinirano prezračeva-
nje z ventilatorji. Prezračevanje s podtlakom deluje tako, da ventilatorji na hlevu 
vsesavajo zrak iz hleva. Na ta način nastane majhen podtlak, ki potegne sveži zrak 
iz okolice hleva v notranjost hleva skozi posebne odprtine za zračenje. Ventiliranje 
z nadtlakom deluje tako, da ventilatorji potiskajo sveži zrak skozi dovodne kanale 
v hlev. Na ta način nastaja nad tlak, ki potiska izrabljen zrak iz hleva skozi odzra-
čevalne jaške iz hleva. Pri obeh sistemih ventiliranja, s podtlakom in nadtlakom, 
se količina zraka regulira s spreminjanjem števila vrtljajev ventilatorja (frekvenčni 
regulatorji) in odpiranjem loput za vstopni ali izstopni zrak. Pri prezračevanju z 
izenačenim tlakom so ventilatorji v sistemu za dovod svežega zraka in v sistemu za 
odvod rabljenega zraka iz hleva. V tem primeru je sistem za odvod rabljenega zra-
ka urejen kot talno zračenje v hlevih z rešetkastimi tlemi. Oba tipa ventilatorjev 
morata biti sinhronizirana, da je tlak v hlevu ves čas izenačen. Tako so združene 
vse dobre lastnosti obeh sistemov. Talno zračenje deluje pravilno, če je poskrblje-
no da ventilator enakomerno sesa rabljen zrak po celotni dolžini hleva. Zato mora 
biti tudi za odvod zraka iz hleva narejen poseben jašek, na katerem so priključki v 
kanal za gnojevko po celotni dolžini.

Pri nizkih zunanjih temperaturah sistem prezračevanja vnaša hladen zrak v hlev, 
zato omenjeni zrak ne sme dosegati živali preden se zmeša z zrakom, ki je v objek-
tu. Pri visokih temperaturah izven hleva pa je pomembno, da se odvečna toplota 
odstrani od živali. Poleg tega je potrebno ustvariti zračno gibanje okrog živali, da 
se zagotovi hladilni efekt. Omenjene zahteve je možno dosegati s pravilnim načr-

Slika 1: Sistemi prezračevanja z ventilatorji, a – nadtlačno, b – podtlačno, c – kombinirano

a b c
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tovanjem ter dimenzioniranjem sistema za prezračevanje. Ne glede na zunanjo 
temperaturo mora biti vhodni zrak distribuiran enakomerno skozi objekt z dose-
ganjem maksimalnega učinka ob čim nižji porabi energije. Na obstoječih hlevskih 
ventilatorjih je potrebno opravljati redne vzdrževalne posege, kar pomeni da je 
potrebno preverjati stanje ventilatorjev in jih po potrebi tudi občasno očistiti. 
Umazani ventilatorji (umazane lopatice in prezračevalne reže, prekrite z različno 
umazanijo) lahko zmanjšajo izkoristek ventilatorjev za več kot 40 %. Lahko se celo 
zgodi, da so ventilatorji tudi poškodovani (npr. zvite lopatice, odpadle lopatice 
itn.), kar pomeni da ventilator deluje popolnoma neučinkovito. Očiščeni in vzdr-
ževani ventilatorji lahko znižajo stroške električne energije v razponu od 15 do 50 
%. Pri nakupu novih ventilatorjev je potrebno pravilno izbrati ventilatorje glede 
zahtev po prezračevanju hlevskih objektov in porabe moči (energijsko učinkovite 
izvedbe ventilatorjev ter izvedbe opremljene s frekvenčnimi pretvorniki za reguli-
ranje števila vrtljajev elektromotorja ventilatorja). Dimenzioniranje ventilatorjev 
je tudi izrednega pomena, predimenzionirani ventilatorji lahko zapravljajo elek-
trično energijo, premalo dimenzionirani ventilatorji pa ne bodo opravljali učinko-
vitega prezračevanja, poleg tega jih bo potrebno za doseganje pravilne temperatu-
re v hlevu prepogosto dajati v pogon. Samo podatek o moči elektromotorja, ki po-
ganja ventilator, ne pove dosti uporabniku, bolj pomemben je podatek o razmerju 
pretoka zraka v enoti časa in električne moči za ventilator, ki je izražen v l/s/W ali 
m3/h/kW. Konvencionalni način ventiliranja z ventilatorji, ki se vrtijo z visokimi 
vrtljaji, porabi precej električne energije. Zato se v zadnjih letih uvaja tudi novi na-
čin prezračevanja s pomočjo visoko pretočnih, nizko tlačnih ventilatorjev velike-
ga premera. 

 Ostali porabniki energije
Možnosti za zmanjševanje porabe energije obstajajo v vseh fazah reje živali pri 
vzdrževanju življenskega okolja. V prikazu so podane samo najbolj učinkovite re-
šitve za zmanjševanje porabe energije. Pri nabavi nove strojne opreme se morajo 
rejci živali odločati za nabavo takih izvedb strojev, ki imajo energetsko učinkovi-
tejše elektromotorje in krmilne pogonske sisteme, npr. frekvenčne pretvornike za 
reguliranje števila vrtljajev elektromotorjev. Sistem za krmljenje živali po suhem 
postopku porabi manj energije za transport krme kot sistemi za krmljenje po mo-
krem postopku. Pri sodobnih sistemih za krmljenje po suhem in mokrem postop-
ku se uporabljajo elektromotorni pogoni s frekvenčnimi pretvorniki v sistemih 
doziranja krme. 
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Slika 2: Sistem za krmljenje po suhem postopku 
porabi manj energije za transport krme, kot 
sistemi za krmljenje po mokrem postopku  
(vir: Big Dutchman)

Porabo energije pri ogrevanju je možno uspešno zmanjševati, npr. avtomatična re-
gulacija temperature v hlevu lahko značilno zmanjša porabo energije, talno gretje 
je lahko bolj učinkovito kot gretje z infrardečimi grelniki za mlade pujske. Izolaci-
ja hlevov lahko značilno prispeva k zmanjševanju porabe energije za gretje. Starej-
še, energetsko bolj potratne objekte je potrebno sanirati s sodobno izolacijo, da se 
zmanjšajo energetske izgube. Glede zmanjševanja porabe energije za vzdrževanje 
temperature v hlevih je zelo pomembna avtomatična regulacija prezračevanja. Pri 
razsvetljavi je tudi možno zmanjšati porabo električne energije z zamenjavo ener-
getsko bolj potratnih svetlobnih teles s sodobnejšimi, ki bazirajo na npr. LED sve-
tilih. Tudi pri sistemu za odstranjevanje gnoja oziroma gnojnice obstaja možnost 
izbire energijsko učinkovitih črpalk, sistemov za aeracijo gnojevke in separatorjev. 
Poleg vsega omenjenega na področju učinkovite rabe energije obstaja še možnost 
za nadomeščanje porabe energije iz konvencionalnih virov z uporabo energije iz 
obnovljivih virov energije (sonca, vetra, biomase itn.). Na strehah različnih objek-
tov na kmetiji so lahko nameščene fotovoltaične celice ali mikro vetrnica za proi-
zvodnjo električne energije. Iz gnojevke in hlevskega gnoja ter različnih rastlin-
skih ostankov lahko kmetija pridobiva bioplin. S sežiganjem bioplina se v kogene-
ratorski enoti istočasno proizvaja električna in toplotna energija ter eliminira to-
plogredni plin metan - CH₄ (bioplin ga vsebuje od 50 do 70 %).
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Slika 3. Mikro bioplinska 
naprava modularne 
izvedbe,  
1 – digestor, 
2 – kontejner, 
kjer poteka obdelava 
gnojevke, čiščenje 
bioplina in njegova 
kogeneracija,  
3 – plinohram; 
(vir: bioplinska naprava 
razvita v podjetju Omega 
air in Kmetijskem 
inštitutu Slovenije)

Bioplin, ki se v celoti sežiga na gorilniku, se lahko na kmetiji direktno uporabi za 
proizvodnjo toplotne energije za njene procesne potrebe. Na strehe različnih 
objektov na kmetiji se lahko namestijo tudi solarni kolektorji za segrevanje vode 
ali zraka za procesne potrebe. Porabo energije se lahko zmanjša tudi z uporabo 
različnih izvedb toplotnih črpalk. S pridobljeno energijo iz obnovljivih virov 
zmanjšamo CO₂ odtis kmetije oziroma CO₂ odtis končnega kmetijskega produk-
ta npr. svežega mesa, trajnega mesnega izdelka itn.
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