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Definiranje procesov – kmetijstvo 

• Pridelava
• Transport
• Predelava
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Analiza življenskega cikla - LCA

• LCA (angl. Life Cycle Assesment, slov. analiza 
življenskega cikla) se tradicionalno uporablja 
za analizo industrijskih proizvodnih sistemov v 
zadnjih letih pa tudi za oceno okoljskega vpliva 
kmetijstva 

• LCA je računski sistem, ki opisuje in kvantificira 
indikatorje okoljske sprejemljivosti in 
merljivosti 
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Prašičereja 

• Konvencionalna
• Ekološka
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Analiza življenjskega cikla - prašičerja
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Toplogredni plini 

• CO2

• N2O
• CH4

• itn. 
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Emisije toplogrednih plinov in odpadnih snovi v 
pridelavi, predelavi in transportu 

NI z
a r

az
pe
če

va
nje



Poraba energije pri vzdrževanju življenskega
okolja prašičev

• Za vzdrževanje življenskega okolja prašičev v 
objektih se uporabljajo različni sistemi:   

• Sistem za zračenje  
• Sistem za krmljenje
• Sistem za odstranjevanje gnoja 
• Sistem za gretje
• Sistem razsvetljave itn. 
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Poraba energije (direktne in indirektne) 

• Eupridelka = Eudirektna + Euindirektna (MJ)                 

• Eudirektna = (Euelektrična + Eudizel + Euplin + Euostala)   

• Euelektrična =  električna energija porabljena v procesu 
• Eudizel = energija iz dizelskega goriva porabljenega v procesu
• Euplin = energija iz zemeljskega ali utekočinjenega naftnega 

plina porabljenega v procesu
• Euostala = ostala energija iz drugih virov ali alternativnih 

energetskih virov 
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Vzdrževanje življenskega okolja – poraba energije na 
prašičerejski kmetiji (konvencionalna reja)

Poraba energije - povprečna
(MJ/žival )

Krmljenje – električna energija 15,12

Prezračevanje – električna energija 20,16

Razsvetljava – električna energija 12,24

Gretje – utekočinjeni naftni plin 45,36

Odstranjevanje gnojevke ali gnoja in drugo –
električna energija ali dizelsko gorivo

7,92

Celotna poraba energije 100,8
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Poraba energije (konvencionalna reja) – prevladuje 
poraba energije za gretje in prezračevanje

Poraba energije/žival – povprečna (%)

Krmljenje – električna energija 15

Prezračevanje – električna energija 20

Razsvetljava – električna energija 12,1

Gretje – utekočinjeni naftni plin 45

Odstranjevanje gnojevke ali gnoja in 
drugo – električna energija ali dizelsko 
gorivo

7,8
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Vzdrževanje življenskega okolja – poraba energije na 
prašičerejski kmetiji (ekološka reja)

Poraba energije - povprečna
(MJ/žival )

Krmljenje – električna energija 15,12

Prezračevanje – električna energija 7,92

Razsvetljava – električna energija 5,76

Gretje – utekočinjeni naftni plin 45,36

Odstranjevanje gnojevke ali gnoja in drugo –
električna energija ali dizelsko gorivo

6,12

Celotna poraba energije 80,28
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Poraba energije (ekološka reja)  – prevladuje poraba 
energije za gretje in krmljenje

Poraba energije/žival – povprečna (%)

Krmljenje – električna energija 18,83

Prezračevanje – električna energija 9,86

Razsvetljava – električna energija 7,17

Gretje – utekočinjeni naftni plin 56,5

Odstranjevanje gnojevke ali gnoja in 
drugo – električna energija ali dizelsko 
gorivo

7,62
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Primerjava porabe energije pri vzdrževanju življenskega 
okolja pri konvencionalni in ekološki reji 

• Pri ekološki reji je poraba energije pri vzdrževanju
življenskega okolja živali (direktna energija) nižja 20,3
% v primerjavi s porabo energije pri vzdrževanju
življenskega okolja živali (direktna poraba energije)
pri konvencionalni reji prašičev.

• Za ekološko rejo je predpostavljeno da poteka v
hlevu (angl. indoor) ter da hlevi imajo izpuste za živali
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Procesiranje – končni produkti

Poraba energije  (MJ/kg mesa)

Procesi v klavnici el. energija 0,216

Procesi v klavnici toplotna energija 0,215

Hlajenje mesa 0,3 – 7,6

Predelava v trajne mesne izdelke 
(toplotna + električna energija)

3,9 - 36

Konzervirano meso 5,2 - 25
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Emisije toplogrednih plinov - TGP (kg CO2 ekv./kg 
produkta) 

• Emisije TGP nastanejo v pridelavi, predelavi in transportu
• Emisije (povprečne) TGP iz energije porabljene v konvencionalni reji

(direktna energija) znašajo 0,16 kg CO2 ekv./kg mesa (toplih klavnih
polovic)

• Emisije (povprečne) TGP iz energije porabljene v ekološki reji (direktna
energija) znašajo 0,09 kg CO2 ekv./kg mesa (toplih klavnih polovic)

• Omenjenim emisijam TGP se prištejejo emisije iz energetske porabe
(direktna energija) v procesiranju mesa (energija porabljena v klavnici,
energija za hlajenje mesa in za predelavo v končne produkte živilsko
predelovalne 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
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Emisijski faktorji za toplogredne pline TGP – fosilna goriva (vir: IPCC 
2012)

Primerjava fosilna goriva 
in el. energija kg CO2ekv./l kg CO2ekv./kWh

Mineralno dizelsko 
gorivo

2,676 0,253

Utekočinjeni naftni plin 
(UNP – LPG)

1,532 0,214

Stisnjen zemeljski plin 
(CNG) 1,232 0,185

Električna energija 
(podatek za RS)

- 0,516
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Emisije TGP – končnih produktov (kg CO2 ekv./kg 
produkta)  

kg CO2ekv./kg mesa

Sveže meso 0,16

Hlajenje 1,08

Trajni mesni izdelki 5,16

Konzervirano meso 3,5
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Celotne emisije TGP (kg CO2 ekv./kg mesa), primer konvencionalne pridelave – industrijske, 
emisije iz vzdrževanja življenskega okolja (direktna energija) so označene rumeno   (vir: FAO 
Greenhouse gas emissions from pig and chickens supply chain, A global lyfe cycle assessment, 
2013)
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Celotne emisije TGP (kg CO2 ekv./kg mesa), primer pridelave, ki je vmesni člen med
konvencionalno - industrijsko in ekstenzivno pridelavo, emisije iz vzdrževanja življenskega okolja
(direktna energija) so označene rumeno (vir: FAO Greenhouse gas emissions from pig and
chickens supply chain, A global lyfe cycle assessment, 2013)

NI z
a r

az
pe
če

va
nje



Celotne emisije TGP (kg CO2 ekv./kg mesa), primer ekstenzivne pridelave, emisije iz vzdrževanja
življenskega okolja (direktna energija) so označene rumeno (vir: FAO Greenhouse gas emissions
from pig and chickens supply chain, A global lyfe cycle assessment, 2013)
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Problematika

• Kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz 
energije, ki se rabi v prašičereji?
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Rešitve

• Zamenjava fosilnih goriv z biogorivi

• Bioplin (kogeneracija, gretje)
• Biometan (pogon traktorjev, kogeneracija)
• Lesni plin (kogeneracija)
• Rastlinsko olje (pogon traktorjev, kogeneracija, 

dosuševanje)
• Biodizel (pogon traktorjev, kogeneracija) 
• Itn. 
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Mikro bioplinska naprava – nazivna moč 10 kWe – 50 kWe (skupni razvoj Omega
air in Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko)
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Učinkovita raba energije 

• Izboljšave izolacije objektov 
• Izboljšave prezračevanja 
• Uporaba frekvenčnih 

regulatorjev na 
elektromotorjih

• Avtomatska regulacija 
temp. prostorov

• Učinkoviti sistemi za 
krmljenje 

• Razsvetljava (zamenjava 
svetil z LED svetili)

• Odstranjevanje gnojevke ali 
gnoja NI z
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Možnosti za zmanjševanje poraba energije v različnih fazah reje prašičev – primeri
dobre prakse porabe energije (vir: Energy use in Agriculture, Teagasc 2011)

Faza v reji Namen porabe energije Dobra praksa porabe

energije / žival

Najpomembnejši vpliv

Prasitev, Gretje, razsvetljava,

Ventilacija

4 kWh Avtomatična regulacija 
temperature , talno gretje je 
lahko bolj učinkovito, kot 
gretje z infrardečimi grelniki

Odstavitev Gretje, razsvetljava,

Ventilacija

3 kWh Izolacija hlevov, avtomatična 
regulacija prezračevanja,  
učinkovit sistem razsvetljave

Zaključna faza razsvetljava,

ventilacija

6 kWh Učinkoviti ventilatorji ter deli 
prezračevalnega sistema, 
učinkovit sistem razsvetljave

Sistem krmljenja Mehanski pogoni, črpanje, 
transport 

1 kWh Sistemi za krmljenje hrane 
po suhem postopku porabijo 
manj energije za transport, 
kot sistemi za krmljenje po 
mokrem postopku

Odstranjevanje gnoja Mehanski pogoni strgal, 
črpanje, 

2 kWh Izbira energijsko učinkovitih 
črpalk, sistemov za aeracijo, 
separatorjev
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Analiza porabe energije 

• Električna energija
• Fosilna goriva
• Alternativna goriva
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Meritve porabe električne energije posameznih električnih 
porabnikov skozi daljše časovno obdobje 
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Spremljanje porabe mineralnega dizelskega goriva za delovne
operacije, kjer se uporabljajo traktorji s priključnimi stroji
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Hvala na pozornosti!
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