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1. Вовед 

АФОЛУ Секторoт има одредени специфики во однос на методите со кои се врши инвентаризација на 
стакленичките гасови. Во овој сектор се случуваат огромен број на процеси кои доведуваат до 
емисии и понори на стакленички гасови, кои што процеси се широко распространети и силно 
променливи, во просторот и времето. Факторите кои влијаат врз интензитетот на врз емисиите и 
понорите, можат да бидат природни или предизвикани од човекот (директно и индиректно 
влијание). Овие фактори, многу тешко можат да бидат јасно издвоени едни од други. Сепак, имајќи 
ја во обзир комплексноста, методите за инвентаризација на стакленичките фактори, потребно е да 
бидат практични и оперативни. 

Во АФОЛУ секторот, како емисиите на стаклнички гасови од антропогено потекло, се дефинирани 
оние кои се јавуваат на “обработувана почва“. Како обработуваната (менаџирана почва) се смета 
онаа, почва на која се спроведуваат одредени итервенции и практики од страна на човекот со цел да 
се постигнат одредени: прозиводни, еколошки или социјални цели. Емисиите/понорите на 
стакленичките гасови не треба да бидат пресметувани за почвите на кои не се спроведуваат никакви 
активности од човекот (не-менаџирани почви). Во секој случај, како добра пракса се смета доколку 
земјите водат податок за површините кои не се користат (менаџираат). 

Објаснувањето за тоа зошто обработуваната (менаџирана) почва се користи како индикатор за 
ефектите од влијанието на човекот е тоа што, по дефиниција, сите емисии и понори на стакленички 
гасови причинети со директно влијание на човекот, се јавуваат исклучиво на обработуваните почви. 

1.1. Стакленички гасови во АФОЛУ секторот 

Основните гасови кои се инвентаризираат се CO2, N2O and CH4. Флуксовите на СО2 меѓу атмосферата 
и екосистемите се примарно контролирани (предизвикани) со примањето на СО2 од растенијата 
преку фотосинтеза и негово испуштање при респирација, декомпозиција (разложување), и 
распаѓање на органската материја. N2O во најголема мера се емитира од страна на екосистемот, како 
спореден продукт на процесот на нитрификација и денитрификација, додека метанот (CH4) се 
емитира по пат на метаногенеза во анаеробни услови  во почвата и при чување на шталското ѓубре, 
при т.н. ентерична ферментација кај домашните животни, как и при некомплетно разложување на 
органската материја при нејзино палење. 
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Главите извори на емсиија/понори и процеси кај менаџираните екосистеми 

 

 

1.2. Процеси на понори и емисии 

Флуксовите на стакленички гасови во АФОЛУ секторот можат да се проценат на два начина и тоа: 1) 
како нето промени на содржината на С во тек на времето (се користи за оценка на за најголемито 
број на флуксови на СО2) и 2) директно како стапки на емисија кон и од атмоссферата (се користи за 
оценка на не-СО2 емисиите и некои СО2 понори). Употреба на промента на содржината на С во тек 
на одреден временски период (метод 1) за оценка на емисиите и понорит ена СО2 се базира на 
фактот што промените во содржините на С во екосистемот се најчесто (но не и исклучително) преку 
размена на СО2 помеѓу површината на почвата и атмосферата. 

Зголемувањето на вкупните содржини на С во тек на времето се изразуваат како нето понори на СО2 
од атмосферата, додека пак намалувањето на вкупните содржини на С се изразуваат како нето 
емисии на СО2. Не-СО2 емисите во најголема мера се продукт на микробиолошките процеси (пр. во 
почвите, дигестивниот тракт на животните, и шталското ѓубре) како и со разложување на органската 
материја. 

Процесите на емисиите и понорите во АФОЛУ секторот се опишани за главните ексоситемски 
процеси и содржатели на СО2, организирани во вид на екосистемски компоненти и тоа: 1) биомаса 
(надземна и подземна, 2) мртва органска материја ц) почва, 4) домашни животни 

1.3. Биомаса 

Растителната биомаса, која ги вклучува надземната и подземната биомаса, е главен канал за понор 
на СО2 од атмосферата, воглавно по пат на фотосинтеза, како и негова емисија по пат на респирација. 
Примањето на СО2 по пат на фотосинтеза се однесува на бруто примарната продукција (GPP). Околу 
половина од оваа бруто примарна продукција се троши по пат на респирација од страна на 
растенијата, и се врака во атмосферата, додека преостанатиот дел се означува како нето примарна 
продукција  (NPP) кој всушност е вкупната продукција на биомаса и мртва органска материја во текот 
на една година. NPP минус загубите од хетеротрофната респирација (разложување на органската 
материја од лисникот, мртвото дрво и органската материја во почвата) е еднакава на нето промента 
на содржината на јаглерод во екосистемот. Во услови кога не постојат загуби како резултат на 
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пореметувања (disturbances), оваа содржина на биомаса и јаглерод во неа се нарекува нето 
продукција на екосиситемот (NEP). 

Нето Прод. на Екосистемот (NEP) = Нето Примарна Прод. (NPP) - Хетеротрофна респ. 

NEP минус додатните загуби на С поради пореметувања (пр. пожари), сеча или чистење на 
површините поради промена на начинот на искористување (land use), se означува како нето 
продукција на биомот (NBP). Промената на содржината на јаглерод која се репортира во 
националните извештаи, а која се оденесува на категориите на land use (искористување на 
земјиштето) е еднаква на NBP.  

Нето Продукција на Биомот (NBP) = NEP – Загуба на јаглерод поради пореметувања 

Треба да се потенцира дека нето примарната продукција NPP е под влијание на искористувањето на 
земјиштето и управувањето во вид на голем број антропогени активности како на пример: 
уништувањето на шумите, пошумувањето, сечата, бербата, ѓубрењето, наводнувањето и изборот на 
видовите. 

Сечата на шумите, ја редуцира содржината на биомасата на земјата. Во секој случај, на сечата на дрво 
треба да се даде посебен пристап затао што дел од јаглеродот може да остане врзан во т.н. 
производи од дрво кои понатаму се користат во тек на долг временски период (години, столетија). 
Кај не-дрвенестите екосистеми (пр. Обработенои земјиште, Пасишта), биомаста во најголем дел е во 
облик на не-дрвенеста повекегодишна или едногодишна вегетација, Недрвенестата (зељастата) 
биомаса има едногодишен циклус на образување и распаѓање а само во некои случани овој циклус 
е неколкугодишен, па поради тоа, содржинта на јаглерод кај овој облик на биомаса генерално е 
земен како константна вредност, иако содржините на јаглерод постепено можат да се намалат како 
резултат на појава на деградација на почвата. 

1.4. Мртва органска материја (DOM) 

Нето продукцијата на органска маса (NPP) која е содржана во растителниот материјал на живите 
организми, во одреден момент се претвора во резервоарот (базенот), наречен мртва органска 
материја (DOM). Одреден дел од DOM брзо се разложува и го врака јаглеродот во атмосферата, но 
одреден дел останува со месеци, години или декади, нераспаднат. Искористувањето на почвата и 
начинот и управување (менаџирање), имаат влијае врз содржината на јаглерод во мртвата органска 
материја, на тој начин што директно влијаат врз брзината на разложување на мртвата органска 
материја како и со внесовите на свеж органски отпад. 

1.5. Пoчвена органска материја (SOC) 

Као што органската материја се дефрагментира и се распаѓа, така таа понатаму се трансформира во 
почвена органска материја (SOM). Почвената органска материја во себе вклучува широк група на 
материи кои во голема мера се разликуваат во однос на нивната отпорност на распаѓање. Дел од 
почвената органска материја е составена од лабилни компоненти кои лесно се распаѓаат со помош 
на микроорганизмите, при што се враќа јаглеродот во атмосферата. Дел од почвениот органски 
јаглерод е претворен во тешко растворливи компоненти (органо-минерални комплекси) кои многу 
споро се распаѓаат и на тој начин може да останат во почват долг низ години, децени и векови. 
Внесовите на мртва органска материја, примарно се контролирани со постапките при управувањето, 
кои влијаат врз нето примарната продукција  (NPP) и/или ретенцијата на мртва органска материја, 
како на пример, колкава количина на биомаса се прибира (сеча, жетва) или е изнесена во вид на 
производи и колку органска маса е оставена во вид на остатоци. Крајните резултати исто така, 
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најмногу зависат и од одредени одлуки во однос на управувањето, а кои влијаат врз 
микробиолошката активност како и физичкото распаѓање на почвената органска материја, како на 
пр. начинот и интензитетот на обработка на почвата. Промените во содржината на јаглерод, кои се 
резултат на промената на начинот на управување, се манифестираат во тек на временски период од 
неколку години до неколку декади, додека не се постигне нова рамнотежа. 

Во услови на вишок од влага во почвата (анаеробни услови), како што се мочуриштата, или 
оризиштата, значителен дел од јаглеродот од разложената органска материја и почвена органска 
материја се враќа во атмосферата во вид на CH4 (метан). Почвите исто така содржат и неоргански 
јаглерод, или во облик на примарни минерали  наследени од матичниот супстрат од кој е формирана 
почвата (пр. варовник), или во облик на секундарни минерали кои се образуваат во текот на 
педогенезата. 

Одредени практики во управувањето на почвите влијаат врз емисијата на стакленички гасови, над 
едноставната и вообичаена промена на содржините на јаглерод. Така на пример, калцификацијата 
се користи како мелиоративна мерка за намалување на киселоста на почвата, а со тоа и да се 
подобри продуктивноста на растенијата, но оваа практика исто така представува и директен извор 
на емисијана СО2. 

1.6. Сточарство 

Системите на одгледување во сточарството, посебно оние на преживарите, можат да бидат 
значителен извор на стакленички гасови. Емисијата на стакленички гасови од сточарството 
потекнуваат директно при процесот на дишење и хранење на животните и индиректно преку емисии 
на гасови од екскретите (фецес и урина) изразено преку управување со шталското ѓубре. 
Дополнително, со аплицирање на шталското ѓубре на почвите во зависност од начинот на 
управувањето со шталското ѓубре зависи и индиректната емисија на агрегатни извори не-СО2 гасови 
од почвата. Стакленички гасови кои се емитираат до процесите поврзани со сточарското 
производство се метан (СН4), азотен оксид (N2O) и амонијак (NH3). Волуменот на емисиите на овие 
гасови се директно поврзани со физиолошката активност на грлата специфична за типот на 
производство, начинот на исхрана, системите и технологиите на држење (системите на 
изѓубрување), како и начинот на чување на шталското ѓубре и негова апликација на почвите. 
При инвентаризација на емисиите на гасови ентеричната ферментација кај преживните животни 
бара посебен осврт, пред се заради големи количини на емисии на метан. Кај преживните животни 
дигестивниот тракт е сложен, составен од пред-желудници и главен желудник. Во пред-желудниците 
се одвиваат ферментативни процеси при што всушност се ослободуваат гасови. Како последица на 
насобраните гасови животните се ослободуваат од нив (орално – ructus и анално -flatulencia). Во 
составот на гасовите кои се ослободуваат од ентеричната ферментација доминира метанот. Кај 
непреживните животни емисиите од ентерична ферментација се незначителни.  
Гасовите од индиректната емисија преку управувањето со шталското ѓубре се азотни оксиди (N2O, 
NOx) и други испарливи органски материи од не метанска природа (NMVOC-Non-methane volatile 
organic compounds).  
При апликација на шталското ѓубре емисиите настануваат гасови како резултат на распаѓање на 
органската материја, при што испаруваат (волатизација) NH3 и NOx при управувањето 
(менаџирањето) со шталското ѓубре како и од самата почва.  
Емисијата на стакленичките гасови се проценува преку равенки во кои се користат коефициенти и 
емисиони фактори специфични за секое географско подрачје, вид, категорија, тип и систем на 
производство, начин на исхрана, применета технологија на изѓубрување и управување со шталското 
ѓубре. Заради стандардизирање на методите со кои се врши процената на стакленички гасови 
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воведени се 3 главни методи Тиер 1, 2 и 3, од кои првата е најпроста, додека Тиер 3 предвидува 
употреба ан специфични емисиони фактори базирани на сопствени лабораториски истражувања. Во 
досегашните инвентари се користеше напредни Тиер 1 методи, но во наредниот национален 
извештај (4-ти по ред) за млечните говеда и свињите ќе се користи Тиер2 методата, а за останатите 
видови и категории како и до сега Тиер1. Исто така, во инвентаризација на гасовите се користи IPCC 
софтвер (https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html), а сите детали поврзани со емисијата 
на стакленички гасови во сточарството се елаборирани во нивното упатство 2019 Refinement to the 
2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 10. Emissions from Livestock and 
Manure Management (https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html). Во ова упатство ќе се 
образложи постапката на инвентаризација со употреба на софтверот. 
1.6.1. Методологија 
Во сточарството се пред дефинирани главните видови на домашни животни. Во зависност од тоа со 
какви податоци се располага се одредува кој метод ќе се примени Тиер 1 или Тиер 2. Препораките 
се секогаш да се применува повисока методологија, посебно кај оние видови и типови на 
производство, кои се доминантни во државата. Тиер 1 методологијата се базира на унифицирани 
коефициенти за географските региони, при што се претпоставува унифициран производен систем кај 
видовите и категориите на домашни животни. За таа цел потребно е да се добијат релевантни 
податоци за бројот на грла по категории за секој тип на производство. Доколку се располага со 
дополнителни информации за застапеноста на одделните раси расните специфики и живата маса. 
Воедно потребни се и информации за производниот систем, т.е. начинот на исхрана и системот на  
изѓубрување. 
 
1.6.2. Говеда 
Заради специфичноста на производството и емисијата на гасовите говедата се поделени во 2 групи: 

млечните и гојните говеда.  

Млечни говеда 

Влезни параметри во анализата се: број на грла по раси, просечна жива маса по раса, системите за 

исхрана за секоја раса, просечна дневна млечност и масленост, годишен % на телење, % за 

сварливост на крмата, број на грла по раси според системот на држење, додека за останатите 

параметри се избираат најсоодветните прикажани во табели во упатството Refinement to the 2006 

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 10. Emissions from Livestock and 

Manure Management. 

За млечните говеда се предвидува користење на Тиер 2 методологија. За да се примени оваа 

методологија потребно е да се користи понапредна верзија на софтверот (верзија 2.69). При 

отворање на базата се следат следниве чекори: 

• се избира менито 3.А.1.а.i -Livestock, Enteric Fermentation, Dairy Cow 

• се избира Тиер 2 (Прилог 1, слика 1) 

• се избира географски регион – Macedonia -temperate 

• се избира Time Series data entry (Прилог 1, слика 2). 

Потоа се креира за секоја раса и производен систем посебен ред каде што се заведуваат годишните 

податоци за големина на популацијата (Прилог 1, слика 3) и просечна жива маса (Прилог 1, слика 4). 

Со затворање на прозорецот се враќа на главното мени каде што се избираат за секоја комбинација 

треба да се внесат следниве параметри: коефициенти за системот на исхрана (Прилог 1, слика 5); 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
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коефициенти за пресметка на нето одржлива енергија (Прилог 1, слика 6); просечна дневна 

млечност; % на масленост на млекото; годишен % на телење (Прилог 1, слика 7); коефициент за нето 

енергија во тек на стелност (Прилог 1, слика 8) и % за сварливост на крмата (Прилог 1, слика 9). 

Понатаму софтверот ја пресметува вкупната дневна енергија (Прилог 1, слика 10), емисионите 

фактори во зависност од факторот на конверзија на метан (Прилог 1, слика 11) и вкупната емисија 

поединечно за секоја група и за сите групи заедно (Прилог 1, слика 12).  

Откако ќе се внесат параметрите за ентерична ферментација, потребно е да се внесат и податоци за 

млечните крави за управувањето со шталското ѓубре (3.А.2.а.i. Manure management, Cattle, Dairy 

cows). Податоците кои веќе се внесени автоматски се појавуваат, при што дополнително треба да се 

внесат податоци за дневни испарливи цврсти ексреции, каде што се внесуваат податоци за уринарна 

енергетска фракција (Прилог 1, слика 13) и застапеност на пепел во ѓубрето (деталите се наведени во 

Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 10. Emissions 

from Livestock and Manure Management). 

Потоа се избираат коефициентите за конверзија на метан, соодветно на географската зона и системот 

на одгледување, како и процентуална застапеност на секоја раса по производен систем (Прилог 1, 

слика 14).  

За факторите на емисија за метан од управување со ѓубрето се избира од зададената единствена 

вредност (Прилог 1, слика 15), а емисии на метан се пресметани автоматски (Прилог 1, слика 16).  

Азотни соединенија кои се присутни во шталското ѓубре зависат од застапеноста на азот во крмата 

(Прилог 1, слика 17), и факторите на емисии за N2O-N при управувањето со ѓубрето (Прилог 1, слика 

18). Со внес на соодветни податоци софтверот автоматски ги пресметува директните поединечни и 

вкупни емисии на N2O-N од управувањето со ѓубрето -Прилог 1, слика 19. 

За одредување на емисиите што настануваат при апликација на шталското ѓубре од млечни крави на 

почвите потребно е да се избере менито 3.С.6. (Aggregate sources and non-CO2 emissions sources on 

land - Indirect N2O Emissions form manure management). Кај категоријата се избира Dairy Cows (Прилог 

1, слика 20). Сите претходно внесени параметри се појавуваат автоматски, но треба да се внесат 

податоци за испарлив дел од ѓубрето (Прилог 1, слика 21), како и % на азот што се испира од ѓубрето 

(Прилог 1, слика 22, деталите се наведени во Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories, Chapter 10. Emissions from Livestock and Manure Management). 

Други говеда 

Влезни параметри во анализата се: број на грла по раси и категории, просечна жива маса по раса, 

системите за исхрана за секоја раса, број на грла по раси според системот на држење, додека за 

останатите параметри се избираат најсоодветните прикажани во табели во упатството Refinement to 

the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 10. Emissions from Livestock 

and Manure Management. 

За „Други говеда“, со оглед на отсуство на детални релевантни податоци, како и фактот дека нивното 

учество во вкупната емисија на гасови е далеку помала се применува Тиер 1 методата по следнава 

постапка: 

• се избира менито 3.А.1.а.ii -Livestock, Enteric Fermentation, Other Cattle 
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• се избира Тиер 1  

• се избира географски регион – Macedonia -temperate 

• се внесуваат податоци за големина на популација (број на грла) (Прилог 1, слика 23)и  

• се избираат зададени вредности за емисионите фактори (Прилог 1, слика 24). 

Постапката за шталското ѓубре од другите говеда е малку посложена каде што избираат зададени 

вредности за просечна живата маса по категории (Прилог 1, слика 25). Потоа потребно е да се 

изберат опции од зададените вредности за фактор на емисии на метан за управување со шталското 

ѓубре (Прилог 1, слика 26); стапка на екскреција на азот (Прилог 1, слика 27) и фактор за емисија на 

директен N2О – N од управување со шталско ѓубре (Прилог 1, слика 28).  

За одредување на емисиите што настануваат при апликација на шталското ѓубре од други говеда на 

почвите потребно е да се избере менито 3.С.6. (Aggregate sources and non-CO2 emissions sources on 

land - Indirect N2O Emissions form manure management). Кај категоријата се избира Other cattle. Сите 

претходно внесени параметри се појавуваат автоматски, но треба да се внесат податоци за испарлив 

дел од ѓубрето, како и % на азот што се испира од ѓубрето (Прилог 1, слика 29, деталите се наведени 

во Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 10. Emissions 

from Livestock and Manure Management), идентично на постапката кај млечните крави. 

 

1.6.3. Овци и кози 
Влезни параметри во анализата се: број на грла и категории, просечна жива маса кај возрасни грла и 

грла до 1 година по раса, процентуален период од годината кој го поминуваат на паша, во штала и 

на испуст. Останатите параметри се избираат најсоодветните прикажани во табели во упатството 

Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 10. Emissions 

from Livestock and Manure Management. 

За овие 2 вида постапката е идентична  каде што се внесуваат податоци за број на возрасни грла и 

подмладок до 1 година, како и нивната просечна жива маса. Во системот на одгледување, главно 

80% на паша, 10% во затворени штали и 10% на испусти. Живата маса кај возрасни овци типично 

изнесува околу 40 кг, додека просечната маса на подмладок до 1 година е 28 кг. За козите засега не 

се располага со подетални статистички податоци, па затоа се користи само податокот за големина на 

популација и зададена просечна жива маса од 30 кг. Одгледувањето е слично како и кај овците, т.е. 

80% на паша и 20% од годината во затворени штали. Податоците за емисии на гасови од ентеричната 

ферментација, управувањето со шталското ѓубре и негова апликација на почвите се изведуваат 

автоматски.  

 

1.6.3. Копитари (коњи и магариња) 

Влезни параметри во анализата се: број на грла, процентуален период од годината кој го поминуваат 

на паша и во затворени штали. Останатите параметри се избираат најсоодветните прикажани во 

табели во упатството Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 

Chapter 10. Emissions from Livestock and Manure Management. 
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Според ДЗС во групата коњи се вклучени сите копитари - коњи и магариња, па оттаму и неможност 

за раздвојување на овие 2 вида при процена на емисиите на стакленички гасови. Со оглед на 

релативно малата популација, како и нивното незначително учество во емисијата на стакленички 

гасови постапката за нивно евидентирање е многу едноставна. Во пресметката се земени зададени 

вредности за регионот за жива маса (238 кг), систем на држење главно на паша (80%) и  20% од 

годината во затворени штали.  

 

1.6.4. Свињи 

Влезни параметри во анализата се: број на возрасни грла број на гоеници, просечна дневна количина 

на храна по категорија и нејзина енергетска вредност, големина на популација според систем на 

изѓубрување (за возрасни грла и гоеници, а останатите параметри се избираат најсоодветните 

прикажани во табели во упатството Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories, Chapter 10. Emissions from Livestock and Manure Management. 

Кај свињите процената на стакленички гасови се одвива според Тиер 2 методата, пред се заради 

спецификите во системот на управување со шталското ѓубре. Околу ½ од активната популација во 

свињарството потекнува од големи индустриски фарми, каде што се применува многу слична 

технологија на одгледување, исхрана и изѓубрување. Остатокот од популацијата се одгледува на 

помали фарми каде што, заради спецификата на производството одгледувањето и исхраната се 

слични како кај големите фарми но системот на изѓубрување е различен. Активната популација е 

составена од возрасни грла (маторици и нерези) и гоеници.  

Постапката на внесување на податоците е соодветна на онаа како кај млечни крави. Заради 

разграничување на популациите кои се одгледуваат на големите и малите фарми се препорачува да 

се внесат посебно како возрасни грла и гоеници од малите фарми и возрасни грла и гоеници од 

големи фарми (Прилог 1, слика 30). Пота се внесуваат податоци за просечна дневна количина на 

храна по категорија и нејзина енергетска вредност (Прилог 1, слика 31). Преостанатите вредности се 

превземени од зададените.  

Кај управување со шталското ѓубре од свињи (3.А.2.h), поголем дел од податоците се веќе зададени, 

а за оние полиња каде што треба да се доделат вредности треба да се консултира упатството 

Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 10. Emissions 

from Livestock and Manure Management. Овде значајно е да се внесат вредности за начинот со 

управување со ѓубрето за конверзија во метан (Прилог 1, слика 32). За да се изведе целата пресметка 

на емисии потребно е во сите прозорчиња натаму да се заведат вредности кои се избираат од 

зададените или се бараат во табелите од упатството.  

За одредување на емисиите што настануваат при апликација на шталското ѓубре од други говеда на 

почвите потребно е да се избере менито 3.С.6. (Aggregate sources and non-CO2 emissions sources on 

land - Indirect N2O Emissions form manure management). Кај категоријата се избира Swine. Сите 

претходно внесени параметри се појавуваат автоматски, но треба да се внесат податоци за % на азот 

што се испира од ѓубрето соодветен за системот на изѓубрување (Прилог 1, слика 33) додека за сите 

останати параметри се избираат зададените. 
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1.6.5. Живина 

Влезни параметри во анализата се: број на птици. Останатите параметри се избираат најсоодветните 

прикажани во табели во упатството Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories, Chapter 10. Emissions from Livestock and Manure Management. 

Кај живината со оглед на податоците со кои располага ДЗС, се пополнуваат податоци за несилки, 

бројлери, мисирки и друга живина. Ентерична ферментација кај живината нема, па затоа податоците 

се заведуваат под менито за управување со шталското ѓубре, живина (3.А.2.i). Овде е важно да се 

напомене дека бројот на бројлерите и мисирките треба да се сведат на вкупна годишна популација, 

односно да се преведат во број на турнуси годишно. Сите податоци се избираат од зададените со 

исклучок на податоците за големина на популација. Факторите на емисиите и вкупната емисија на 

стакленички гасови од живината се генерираат автоматски, како за оние од управување со ѓубрето 

така и за апликација на живинското ѓубре на почви. 

 

1.6.6. Извештаи за емисијата на стакленички гасови поврзани со активностите во сточарското 

производство 

Софтверот генерира 2 основни типови на извештаи и тоа на извештај за годишните податоци на 

активностите и емисија на стакленички гасови по видови домашни животни и поединечни гасови. 

Во извештај за годишните податоци на активностите се прикажани и основните емисии на метан и 

азотни оксиди (Прилог 1, слика 34). Овие податоци може лесно да експортираат во ексел табела и 

подоцна да се користа во други табеларни форми и прикази. 

Соодветно на извештајот на активностите, извештајот за емисија на стакленички гасови по видови 

домашни животни и поединечни гасови (Прилог 1, слика 35) се испишуваат на екрани и доколку е 

потребно може да се преведат во форма на ексел фајл.  

Сите внесени годишни податоци во софтверот може да се сочуваат како посебна дата база (фајл со 

екстензија .mdb – Microsoft Data Base), кои подоцна може да се вчитаат на други платформи.  

 

1.7. Категории на на искористување и управување (менаџмент) со почвата  

Шесте категории на искористување на земјиштето (land use) според упатствата на IPCC од 2006 

година, се: 

• Земјиште под шума 

• Обработено земјиште 

• Тревни површини 

• Мочурливо земјиште 

• Населени места 

• Друго земјиште 

Секоја категорија на искористување на земјиштето, понатаму е поделена на земјиште кое останува 

во иста категорија на користење (пр. Земјиште под шума кое останува во категорија Земјиште под 
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шума)  и земјиште кое по пат на конверзија преминува во друга категорија на користење (пр. 

Земјиште под шума конвертирано во Обработливо земјиште). Некои земји може да одлучат (доколку 

имаат податоци) за понатамошна поделба (стратификација) на земјиштето во однос на климатсктие 

услови или други еколошки параметри, во зависност од тоа која метода ке биде употребена и кои се 

нејзините барања. Емисиите и понорите на настакленички гасови кои се пресметуваат за секоја од 

овие категории и подкатегории се однесуваат на СО2 од следните резервоари на јаглерод: биомаса, 

мртва органска материја и почви, како и не-СО2 емисии од горење на оганска материја, како и емисии 

кај одредени специфични категории на користење на земјиштете (пр. емисиина СН4 од оризиштата). 

CH4 и N2O емисиите во сточарството се пресметуваат за најзастапените (главните) видови на 

домашни животни . Системите за управување со отпадоците од домашните животни ги вклучуваат: 

анаеробните лагуни, течни сиситеми (ваљда резервоари за осока???), дневно расфрлање на 

остатоците, складирање на зврсти остатоци, суви-складишта (dry-lot???), оградени лоакции на 

пасиштата (трла???) и други не толку значајни системи на чување. 

Емисиите на азотен оксид од менадзираните почви обично се проценуваат преку агрегирантие 

податоци (национално-ниво) за азотот внесен во почвта, вклучително и употребата на минералните 

азотни ѓубрива, управувањето со остатоците од растенијата, органските додатоци како и 

конверзиите во однос на искоритувањето на земјиштето кои доведуваат до интензивна 

минерализација на азот од почвената органска материја. Принраните производи од дрво (harvested 

wood products) представуваат посебна компонента во циклусот на јаглеродот кај која промените во 

одно на содржинат анајаглерод можат да се проценат врз основа на податоци на национално ниво 

(IPCC Упатство бр. 12). 

1.8. Идентификација на клучните категории 

Анализата на емисиите од клучните категории и овозможува на земјата да постигне 
најверодостојна инвентаризација на емисиите и понорите, согласно на условите и достапните 
податоци. Анализата на клучните категории е потребна за да се постигне следното: 

• Кои категории на искористување на земјиштето (land –use) и начини на управување 
(менаџмент активности) се значајни, 

• Кои категории на искористување на земјиштето или сточарски категории се значајни 

• Кои емисии или понори на СО2 кај различните резервоари (базени) на јаглерод се значајни, 

• Кои не-СО2 гасови и од кои категории се најзначајни  

• Кој Тиер е потребен за известување 

1.9. Определување на Тиер кај одредени методи во АФОЛУ 

Приодот кој се заснива на концептот на три Тиер нивоа, се однесуваат на методите кои се користат 
во АФОЛУ секторот, и тоа: 

Тиер 1 методите се дизајнирани на начин кој овозможува нивна лесна употреба, кои во своите 
пресметки користат предефинирани (дифолтни) податоци. Во идеални услови, потребни се 
специфични податоци за земјата, но исто така постојат и глобални активациони податоци. 

Тиер 2 методата, го има иститот методолошки пристап како и Тиер 1 но во овој случај се применуваат 
емисини фактори како и фактори за промена на содржината на јаглерод, кои се национални или 
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карактеристични за регионот, кај најважните категории на искрористување на земјиштето (land-use) 
и сточарство. 

Кај Тиер 3 методот или повисоките степени, се употребуваат  модели како и системи за 
инвентаризација кои се однесуват за националните состојби, временски повторливи, и поткрепени 
со податоци за активностите со висока резолуција кои се дисагрегирани на суб-национално ниво 
(региони, општини и сл.) 

Анализите треба да се извршени на ниво на IPCC  категориите на извори и понори на стакленички 
гасови. Анализите треба да бидат извршени користејќи ги СО2 еквивалентите, кои се пресметуваат 
врз основа на глобалниот потенцијал за затоплување за секој гас посебно. 

Нивото на агрегација и дисагрегација на различни начини на искористување (land use) и сточарски 
категории зависи од учеството на секоја од овие категории во националниот инвентар за стакленички 
гасови, како и од нивото на достапни ресурси на национално ниво за изработка на инвентарите.  

1.10. Чекори при изработка на инвентарот  

1. Потребно е да се изврши поделба на менаџирани и неменаџирани површини 
2. Потребно е да се развие национален систем за класификација на земјиштето, при што врз основа 

на таа класификација, територијата ке се подели според прифатените  шест категории на 
искористување на земјиштето (Земјиште под шума, Обработено земјиште, Тревни површини, 
Мочурливо земјиште, Населнеи места, Друго земјиште) и негова понатамошна поделба согласно 
климатиските и почвените типови во т.н. секции  “strata”. 

3. Да се обезбедата податоци за површините за секоја категорија на искористување на почвата (land 
use) како и промените по пат на конверзија од една коатегорија на користење во друга, доколку 
е возможно. Да се категоризира секоја површина, добиена по  извршената класификација, 
според специфичниот систем на управување со неа (менаџмент практики). Ваквата 
категоризација дава основа да во следната фаза, за секоја категорија да се зададат соодветни 
емисиони фактори како и фактори за промента на содржинита на материја. Овие фактори кај 
повисоките Тиер се орпеделуваат на нацинално ниво со претходни истражувања. 

4. Да се обезбедат статистички податоци на национално ниво за сточарството, за системита на 
управување со шталското ѓубре системите за управување со почвата, калсификација, и 
аплиакција на уреа, 

5. Да се процената емисиите и понорите на СО2 и на не-СО2 емисиите за соодветно ниво на Тиер 
кое соодвествува кај секоја од клучните категории. 

6. Одново да се проценат емисиите и понорите на СО2 како и на не-СО2 емисиите доколку врз 
основа на анализата на клучните категории,  е препорачано повисоко ниво на Тиер,  

7. Да се процени нивот на несигурност и да се комплетираат QА/QC процедурите. 
8. Да се сумираат емисиите и понорите на СО2 и не-СО2 емисиите за пеиродот на кој се однесува 

инвентарот за секој извор на стакленички гасови и тоа, за секоја категорија и подкатегорија 
(stratum), како и емисиите од сточарството, шталското ѓубре. 

9. Да се пренесат сумарните информации во соодветни табели за известување, при што, потребно 
е да се изврши конверзија на промените на содржината на јаглерод кај одредени резервоари 
(базени) во емисии или понори на СО2 и внес на податоци за не-СО2 емисиите на стакленички 
гасови, за секоја категорија на искористување на земјиштето ( land use), доколку се достапни. 

10. Да се документираат и архивират сите информации кои се коритени за да се изработи 
инвентарот, 
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11. Да се дефинираат приоритети за идните инвентари во АФОЛУ секторот базирани на утврдениот 
степен на несигурност при изработката на инвентарот, како и прашања кои се поставиле при 
изработката на QA/QC 

 

1.11. Методолгии применливи кај повеке категории на користење на земјиштето 

(land use) 

Методите за проценка на емисиите и понорите на стакленички гасови во секторот Земјоделство, 
Шумарство и друг начин на користење на земјиштето (АФОЛУ) може да се поделат во генерално две 
категории 1) методи кои можат да се применат на сличен начин кај било која од категориите на 
искористување на земјиштето (генерички методи за Земјиште под шума, Обработливо земиште, 
Тревни површини, Мочурливо земјиште, Населени места и Друго земјиште, и 2) методи кои се 
применливи само за една категорија на користење на земјиштето или кои се применливи за 
агрегирани податоци на национално ниво, кои не се специфицирани во однос на искористувањето 
на земјиштето. 

Емисиите и понорите на СО2 во АФОЛУ секторот, кои се резултат на промените на содржините на 
јаглерод во различни резервоари во екосистемот, се проценуваат за секоја категорија на 
искористување на земјиштето (land use) која ги вклучува и категории кои остануваат во ист начин на 
искористување како и оние на конверзиите на земјиште од една категорија во друга. Севкупната 
промените на содржината на јаглерод е сумирана во следната равенка. 

 

РАВЕНКА 1 

ГОДИШНИ ПРОМЕНИ НА СОДРЖИНАТА НА ЈАГЛЕРОД ВО ЦЕЛИОТ АФОЛУ СЕКТОР, КАКО СУМА НА 
ПРОМЕНИТЕ ВО СИТЕ КАТЕГОРИИ НА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

 

ΔCAFOLU = ΔCFL + ΔCCL + ΔCGL + ΔCWL + ΔCSL + ΔCOL 

Каде: 
ΔC = промена во содржината на јаглерод 
АФОЛУ ги подразбира следните категории на искористување на земјиштето: 
FL = Земјиште под шума 
CL = Обработливо земјиште 
GL = Тревни површини 
WL = Мочурливо земјиште 
SL = Населени места 
OL = Друго земјиште 

 

Секоја категорија (горе наведена) може да има/има свои подкатегории (суб-категории- strata) во 
зависност од повеќе фактори (климатска зона, екотип, почвен тип, менаџмент и др.).  

Сумата на годишната промена на содржината на С кај секоја категорија се пресметува по равенката 
2, според промените во секоја подкатегорија. CLU i 

 

РАВЕНКА 2 
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ГОДИШНА ПРОМЕНА НА СОРЖИНАТА НА ЈАГЕРОД ЗА ОДРЕДЕНА КАТЕГОРИЈА НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО,КАКО СУМА НА ПРОМЕНИТЕ ВО СЕКОЈА СЕКЦИЈА (stratum) ВО ТАА КАТЕГОРИЈА 

 

Δ𝐂𝐋𝐔 =  ∑ Δ𝐂𝐋𝐔 𝐢

𝑖

 

Каде: 

ΔCLU – промена на содржината на С кај категоријата (според искористеноста на 
земјиштето дефинирана во равенката) 

i    број на секции (stratum) . Овој број може да биде 1 до n. 

Сумата од годишните промени на С за секоја подкатегорија (strata) се пресметува според 
промените во сите т.н резервоари (базени) по Равенката 3: 

 

РАВЕНКА 3 

ПРОМЕНИ НА СКЛАДИРАНИОТ С ЗА ПОДКАТЕГОРИЈАТА КАКО ЗБИР ОД ПРОМЕНИТЕ ВО СИТЕ БАЗЕНИ 

 

𝐶𝐿𝑈𝑖 = 𝐶𝐴𝐵 + 𝐶𝐵𝐵 + 𝐶𝐷𝑊 + 𝐶𝐿𝐼 + 𝐶𝑆𝑂 +  CHWP 

Каде: 
ΔCLUi = променана содржината на јаглерод за одредена секција (stratum) 

CAB- надземна биомаса 

CBB – подземна биомаса 

CDW – мртво дрво 

CLI- лисник 

CSO- почви 

CHWP- производи од дрво 

Сите проценки на промената на содржината на јаглерод, пр. порастот, внатрешните 

трасфери и емисиите, се изразени во количина на јаглерод (С) за да се овозможи 

конзистентост во пресметките. 

1.12  Не-СО2 емисии 

Не-CO2 (емисии без CO2) се производ од разни извори, вклучувајќи ги и емисите од почвата, 

домашните животни, согорувањето на биомасата, изумреното дрво и лисник. Содржината на овие 

емисии се пресметува според Равенката 4: 

Равенка 4 

Не-СО2 емисии во атмосферата 
 

Emmision = A ∗ EF 

Каде: 

Emmision - емисии без CO2, изразено во тони ,,без CO2,,гасови 

A = база на активациони податоци од изворот на емисијата на гасови (површина, број на животни или 
нивна тежина и сл. во зависност од типот на изворот) 
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EF = фактор на емисија, за секој гас одделно (CН4, N2O и сл.) и категорија на извор, тони/А (ha, бр. 

домашни животни и сл) 

 

2. Промена кај соржината на јаглерод во биомасата (надземна и подземна 

биомаса) 

Растителната биомаса е значаен резервоар (базен) на јаглерод во многу екосистеми. Биомасата е 
присутна и во надземните и во подземаните делови на едно и повекегодишните растенија. 
Биомасата која се содржи во едно и повеќегодишните зељести растенија (не дрвенести) растенија е 
релативно по динамична, односно се распаѓа и обновува секоја години или во циклус од неколку 
години. Емисиите како резултат на нејзиното распаѓање се избалансирани со понорите кои се 
резултат на нејзиното повторно формирање, поради што целокупната содржина на јаглерод во оваа 
биомаса е прилично стабилен во долг временски период.  

Методите за пресметка, се однесуваат на промента на биомасата која е поврзана со дрвенестите 
растенија и дрвата, кои можат да акумулираат големи количини на јаглерод (неколку стотини тони 
годишно) во тек на нивниот животен век. Покрај тоа, конверзиите во однос на начинот на 
искористување, од Земјиште под шума во друг начин на користење често пати резултира со 
значителна загуба на јаглерод од резервоарот (базенот) – биомаса. Дрвата и дрвенестите растенија, 
може да бидат присутни во сите шест категории на искористување на земјиштето (land use) 
содржината на биомаса е најголема во Земјиштето под шума. За потребите на инвентарот, 
промените во содржината на С во биомасата се пресмтува кај а) земјиште кое останува во истата 
категорија на користење, б) земјиште конвертирано во друга категорија на користење. 

Во оваа поглавие се представени методи за пресметка на приходите, загубите и нето промената на 

јаглерод во биомасата. Како проходи се сметаат: порастот на биомасата кај надземните (листови, 

гранки, стебла) и подземните (корен) компоненти. Загубите се однесуваат на: сечата на дрва, жетва, 

прибирање на огревно дрво, како и загуби поради природни појави кај управуваните (менаџираните) 

површини, како што се: пожари, напад од инсекти и болести, екстремни временски појави (бури, 

урагани и сл.). Два метода се користат за пресметка на промените на јаглерод во биомасата. 

➢ Начин 1. – “process-based approach,, - приод базиран на процеси или т.н. Gain-Loss Method 

Според овој метод, загубите на јаглерод во биомасата се одзема од приходите на јаглерод  во 

биомаста. Годишните промени на содржината на С кај базенот (подземна или надземна биомаса, 

изумрено дрво и сл.) се пресметуваат според Равенката 5. 

 
Равенка 5 

ГОДИШНА ПРОМЕНА НА СОДРЖИНАТА НА ЈАГЛЕРОД ВО ДАДЕН РЕЗЕРВОАР (БАЗЕН) КАКО 

ФУНКЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ И ЗАГУБИТЕ (gain-loss metod) 

 

∆𝐶 =  ∆𝐶𝐺 − ∆𝐶𝐿 

 

CG - годишни приходи на C/год. 

CL - годишни загуби на C /год. 
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➢ Начин 2. – ,, stock based approach,, - приод базиран на промена на количината или т.н. 
Stock Difference Method 

Овој метод се користи во случај кога содржината на С, во одредени ,,базени“ се мери во две 
временски точки, а се пресметува според Равенката 6. Според овој метод, потребно е да се изврши 
инвентар на содржината на јаглерод во биомаста  за одредна површина во две времеснки точки t1 
и t2 . Годишните промени на биомаста е разликата на  содржините на биомаса во t1 и t2 поделена 
со бројот на години меѓу двата инвентари.  

 

Равенка 6 

СОДРЖИНА НА ЈАГЛЕРОД ВО ДАДЕН РЕЗЕРВОАР (БАЗЕН) КАКО ГОДИШЕН ПРОСЕК ОД ПРЕСМЕТАКА НА 
СОДРЖИНИТЕ ВО ДВА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДА 

(Stock – Difference method)  

 

∆C =
(Ct2 − Ct1)

(t2 − t1)
 

 

каде 

𝐶 =  ∑{A i, j ∗ 𝑉𝑖, 𝑗 ∗ 𝐵𝐶𝐸𝑆𝑖𝑗 ∗ (1 + 𝑅 𝑖, 𝑗) ∗ 𝐶𝐹 𝑖, 𝑗}

𝑖,𝑗

 

ΔC –годишни промени на содржината на С во ,,надземната и подземната биомаса“ изразени во тони C 
годишно -1 

Ct1–содржина на С во биомасата во секоја ,,субкатегорија“ измерена во време t1, изразена во тони C 
Ct2- содржина на С во биомасата во ,,субкатегорија“ измерена во t2, изразена во тони C 
t1 – временска точка 1 
t2– временска точка 2 

C – вкупен јаглерод во биомасата од време t1 до време t2 

A-  Површина на земјиште кое останува во иста категорија на кристење 

V – пораст на биомаса во волумен со продажна вредност м3/ха 

i – еколошка зона i (i = 1 до n) 

j – климатска ознака ј (ј = 1 до n) 

R - однос на подземанта со надземната биомаа, тони на сува материја (d.m) 

CF - фракција на јаглерод во сува материја , тони С (tonne d.m)-1
 

BCEF – фактор за конверзија и експанзија на волуменот на биомаса со продажна вредност.  

 

Овој метод (Stock – Difference method) е применлив во земји кои имаат систем за 
инвентаризација на шумите и другите категории на искористување на земјиштето (land use). 
Овој метод е погоден за земји кои го имаат прифатено нивото Тиер 3. 

2.1. Земјиште кое останува во иста категорија на користење 

Во оваа поглавие се представени методи на пресметка на содржината на биомаса кај земјиште кај 

кое не е извршена промена во начинот на користење во минуму последните 20 години. 
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Кога се користи Tier 1 нивото на пресметка, во тој случај се употребува т.н Gain-Loss метода, според 

Равенката 7. 

Равенка 7 

ГОДИШНИ ПРОМЕНИ ВО СОДРЖИНАТА НА ЈАГЛЕРОД ВО БИОМАСТА КАЈ ЗЕМЈИШТЕ КОЕ ОСТАНУВА 

ВО ИСТА КАТЕГОРИЈА НА ИСКОРИСТУВАНЈЕ (land use)  (GAIN-LOSS METHOD) 

 

∆ CB = CG - CL 

ΔCB = годишна промена на складираниот С во биомасата (збир од надземната и подземната 
биомаса – означени во Равенка 3) за секоја подкатегорија, пресметана за вкупната 
површина, изразена во тони С годишно -1 

ΔCG = годишно зголемување на складираниот С како резултат на растечката биомаса за 
секоја подкатегорија, пресметана за вкупната површина, изразена во тони С годишно -1 

ΔCL = годишно намалување на складираниот С како резултат на загубите од биомаса за 
секоја подкатегорија, пресметана за вкупната површина, изразена во тони С годишно -1 

 

Промената на содржината на С во биомасата кај  земјиште кое останува во иста категорија на 
користење (land remaining in the same land use category) е резултат на годишниот пораст (gain) и 
загуба (loss) на содржината на биомаса. 

 

2.1.1. Оценка на годишната загуба на јаглерод од биомасата - ΔCG 

 

Кај овој метод (Gain-Loss) прво се пресметува порастот (ΔCG), Равенка 8. 

 
Равенка 8 

ГОДИШНО НАГОЛЕМУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ЈАГЛЕРОДОТ ВО БИОМАСАТА, КАКО РЕЗУЛТАТ НА 

НЕЈЗИНО НАГОЛЕМУВАЊЕ, КАЈ ЗЕМЈИШТЕ КОЕ ОСТАНУВА ВО ИСТА КАТЕГОРИЈА НА ИСКОРИСТУВАЊЕ 

(LAND-USE) 

 

∆𝐶𝐺 =  ∑(𝐴𝑖, 𝑗 ∗ GTOTAL i, j 

𝑖,𝑗

∗ CF i, j) 

 

ΔCG - годишно зголемување на складираниот С во биомаса, како резултат на растечката 
биомаса кај земјиште кое останува во иста категорија на користење, според типот на 
вегетација и климатската зона, изразено во тони С/у -1 

A - земјиште кое останува во иста категорија на користење, ha 

GTOTAL - годишна растечка биомаса, изразена во тони сува материја ha-1 годишно-1 

i - еколошка зона (i = 1 до n) 

j - климатска зона - област (j = 1 до n) 

CF - фракција на С во сува материја, изразена во тони C (тони сува материја)-1 

Преку параметарот GTOTOAL се изразува вкупниот прираст на надземната и подземната биомаса (GW).  
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Подземната биомаса кај Tier 1 методологијата се пресметува на тој начин, што се земаат дифолтни 
вредности (ако не постојат национални фредности) за надземната биомаса (GW) кај 
повеќегодишните дрвенести видови кои сами се регенерираат, и плантажи со дрвенести видови, и 
се множат со вредноста  R  која представува однос на надземната и подземната биомаса кај 
одреден дрвенест вид. На тој начин, се поределува вредноста GTOTOAL. (Равенка 9). 

 

Равенка 9 

ПРОСЕЧЕН ГОДИШЕН ПРИРАСТ НА БИОМАСА 

 

GTOTAL =  ∑{GW ∗ (1 + R)} 

 

Податоците за годишниот прираст (сува материја) се користат директно 

GTOTAL = средно годишен пораст на биомаса (надземна и подземна), изразена во тони 
сува материја ha-1 годишно-1 

GW = средно годишна пораст на надземна биомаса за одреден дрвенест вид, 
изразена во тони сува материја ha-1 годишно-1 

R = однос помеѓу подземната и надземната биомаса кај одреден дрвенест вид, 
изразен во тони сува материја. R мора да биде 0 ако не се утврдени промени во 
подземната биомаса (Tier 1). 

2.1.2. Оценка на годишната загуба на јаглерод од биомасата (Gain-Loss Metod) – ΔCL 

Пресметката на загубите е потребна за да се пресмета промената на содржината на јаглерод во 
биомасата, со употреба на т.н. Gain-Loss метода. Годишната загуба на биомаса е сума на загубите од: 
загуба на дрвена маса со сеча, огревно дрво (тука не се пресметуваат количините на огревно дрво 
од дрвени остатоци) и други загуби кои се резултат на пореметувања, како што се: пожарите, бурите, 
нападите од инсекти и болести. Оваа поврзаност е прикажана во Равенката 10. 

 

Равенка 10 

ГОДИШНО НАМАЛУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ЈАГЛЕРОД ВО БИОМАСТА КАЈ ЗЕМЈИШТЕ КОЕ 

ОСТАНУВА ВО ИСТА КАТЕГОРИЈА НА ИСКОРИСТУВАЊЕ 

 

Δ𝐶𝐿 =  𝐿𝑤𝑜𝑜𝑑 − 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙𝑠 +  𝐿𝑓𝑢𝑒𝑙𝑤𝑜𝑜𝑑 +  𝐿𝑑𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑒 

 

Равенката  9 како и следните равенки 10. до 12 се директно применливи за Шумско земјиште. Овие 
равенки исто така може да се користат и при проценката на загубите кај површините под Обработено 
земјиште (Cropland)  и Пасиштата (Grassland), доколку постојат количини на дрвенест материјал кој 
се прибира (губи) за сеча, огрев,  или со ископачување на некои дрвенести растенија. Кај интензивно 
обработуваното  како и  кај силно деградираните површини под Обработено земјиште и Пасишта, 
загубата на дрвенест материјал од повекегодишни видови, се смета дека би бил мал. 
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2.1.3. Загуба на биомаса и јаглерод заради сеча, Lwood –removals 

Методот за проценка на годишната загуба на јаглерод заради сеча на шумата се проценува според 
две Равенки, 11 и 12. Првата равенка се однесува на сеча на шумите за производство на техничко 
дрво (трупци), кои потоа се користат за производство на одредени предмети кои не емитираат СО2 
(прозорци, паркет, мебел....), додека втората равенка се однесува на сеча за добивање на огревно 
дрво кое веднаш со горењето емитува СО2 во атмосферата. 

 

Равенка 11 

Lwood −removals = {H • BCEFR • (1+ R) •CF} 

 Lwood –removals – годишна загуба на јаглерод заради сеча на шуми, Т С годишно 

 H – годишна сеча на техничко дрво, м3 

R – Однос на подзмен и надземен дел на биомаса, во t/сува материја. R треба да е 0 ако се 
претпостави дека нема промена на подземната биомаса 

CF – јаглероден дел на сувата материја, tС (тони сува материја)-1 

BCEFR – Фактор на конверзија и експанзија на претварањето на трговски волумен на дрвото од 
целата пресечена биомаса (вклучувајќи ја и кората), тони пресечена биомаса (м3 на сеча)-1 (види 
табела 4.5 за шумско земјиште). Ако не постојат вредности за BCEFR и ако факторот на експанзија на 
биомасата за сечите (BEFR)  и густината на дрвото (D) се посебно одредени, тогаш се користи 
следната равенка 

BCEFrR= BEFR*D 

Ако специфичните податоци за сеча на техничко дрво за секоја држава не се достапни, експертите за 
инвентаризација може да ги користат податоците од FAO за користење на шумите. Овие податоци се 
за количини на дрво без кора. За да се претворат во трговски вредности (со кора), се множи 
податокот со 1,15. 

 

2.1.4. Загубата на биомаса и јаглерод заради сеча на огревно дрво Lfuelwood 

Загубата на биомаса за добивање на огревно дрво се состои од две компоненти: 

- Загуба на биомаса со сечење на живи стебла и нивни делови (кастрење на гранки и 
формирање на крошна), и 

- Собирање на мртво дрво и отпадоци по сеча. 

За одредување на загубата на биомаса и емисијата на јаглерод со сечење на живи стебла и нивни 
делови се користи Рравенката 11 

 

Равенка 12 

Lfuelwood = [{FGtrees • BCEFR • (1+ R)}+ FGpart • D] •CF 

 

 Lfuelwood – Годишна загуба на биомаса заради сеча на огревно дрво, tC годишно 

 FGtrees – Годишна загуба на волумен од сеча на огревно дрво, м3 годишно 
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BCEFR - – Фактор на конверзија и експанзија на претварањето на трговски волумен на дрвото од 
целата пресечена биомаса (вклучувајќи ја и кората), тони пресечена биомаса (м3 на сеча)-1 (види 
табела 4.5 за шумско земјиште). 

R – Однос на подзмен и надземен дел на биомаса, во t/сува материја. R треба да е 0 ако се 
претпостави дека нема промена на подземната биомаса 

FGpart – годишна загуба на волумен од делови на стебло, м3 годишно 

CF – јаглероден дел на сувата материја, tС (тони сува материја)-1 

D – Основна густина на дрвото, (тони сува материја за м3) 

 

Загубата на биомасата може да се одредува заедно за техничко и огревно дрво со равенката 11, 
меѓутоа, за да се избегне двојно пресметување, се препорачува посебно пресметување на загубите, 
користејќи ги равенките 11 и 12. 

 

2.1.5.  Загуба на биомаса и јаглерод заради пореметувања, Ldisturbances 

За да се пресметаат загубите на биомаса и јаглерод заради пореметувања, се користи генерички 
пристап. Во одредени случаи на загуби од пожари на обработливо земјиште, вклучувајќи и природни 
и цонтролирани пожари, оваа метода може да обезбеди податоци за проценка на CO2 и не CO2 
емисии од пожари. 

Равенка 13 

Ldisturbance = {Adisturbance • BW • (1+ R) •CF • fd} 

 

 Ldisturbance – Годишна загуба на јаглерод од други причини, t годишно. (Забелешка: се 
однесува на загуба од вкупната биомаса. Објаснувањето за поделба на биомасата во мртва 
органска материја и оксидирана биомаса испуштена во атмосферата е објаснето во равенките 2.15 
и 2.16) 

 Adisturbance – површина зафатена со пореметување, ha годишно 

 BW – просечна надземна биомаса на површината зафатена со пореметување, t сува материја 
на ha 

 R – однос на надземна и подземна биомаса, t сува материја 

 CF – фракција на јаглерод на сувата материја, t C (t сува материја) 

 fd – фракција на биомаса изгубена со пореметувањето, 

2.1.6. Пресметка на ΔCL на земјоделски површини (лозја и овоштарници) 

Пресметката се врши според Равенката . Дифолтните вредности за загуба на јаглерод од биомаста 

кај дрвенестите видови се дадаени за Тиер 1 методологијата (Табла 5.1. Поглавје 5).  

Според оваа метода загубата на јаблерод од дрвенестата био маса , претставува производ од 
површината под повеќегодишни дрвенести видови во категоријата Cropland со проценетата нето 
акумулација на биомаса од порастот на растенијата, намалена со загубите кои се јавуваат како 
резултат на: ископачување (harvesting),  или кроење .  

Загубите претставуваат производ од вредноста на содржината на С/ha и површината на која се врши 
отстранувањето на вегетацијата (пр. ископачување на дрвната маса). 
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Забелешка: 

• една (основна) претпоставка според Tier 1 методологијата, е дека целиот С од повеќегодишната  
дрвнеста вегетација која е ископачена, а на нејзино место е засадена нова  е емитиран истата година 
кога е и извршено ископачувањето. 

• другата претпоставка е дека повеќегодишните дрвенести видови акумулираат С во временски период 
кој е еднаков на номиналниот циклус на ископачување/полн развој. Според оваа претпоставка 
повеќегодишните видови акумулираат биомаса одреден временски период,се додека не бидат 
ископачени или до периодот на т.н полн развој кога се достигнува рамнотежа, помеѓу интензитетот на 
акумулација на С во биомасата кој се намалува и згаубите на С, кои се резултат на природното 
изумирање, кроење и сл. 

 

2.2. Земјиште кое се конвертира во друга категорија на користење 

Емисиите и понорите на СО2 на земјиште кое е конвертирано во друга категорија на користење, ги 
вклучуваат годишните промени во содржината на јаглерод во надземната и подземната биомаса. 
Можни конверзии се на пример и од не-шумско земјипте во Земјиште  под шума, или Обработени 
површини во Зејиште под шума или Тревни површини 

Доколку нема податок за површините кои се конвертирале од една категориај во друга, тогаш се 
применува Tier 1 ниво на пресметка. Доколку предходниот начин на искористување на 
конвертираното земјиште е познат, тогаш се применува Tier 2 или Tier 3 методот. 

Кај Тиер 2 методата Равенката 5 се заменува со Равенката 14 каде што промените на содржината на 
јаглерод се пресметуваат како сума од зголемувањето на јаглеродот поради порастот на биомаса, 
промени кои се резултата на конверзии (разлика меѓу содржината на биомаса, пред и по 
конверзијата) и намалување на содржината на јаглерод како резултат на загубите. 

Методот треба да ја прикаже промената на С во биомасата пред и по конверзијата и се базира на 

проценката на површините кои се конвертирале. 

Кај Tier 1 методот, се смета дека при конверзијата целата биомаса е уништена (BAFTER) и истата 

изнесува ,,нула“. Доколку, подоцна се започне со одгледување на нова култура, истовремно ќе се 

започне и со акумулација на нова биомаса. 

Разликата помеѓу почетната и крајната количина на биомаса, се смета дека е всушност промената на 

количините на С при конверзија. 

Кај конверзијата НЕ се пресметува мртвата органска материја (DOM), бидејќи нема доволно 

податоци, а исто така се смета дека кога се конвертира во Cropland, количината на DOM е значајна 

само првата година. Истото се однесува и за С од подземната биомаса. 

 

Равенка 14 

ГОДИШНА ПРОМЕНА НА СОДРЖИНАТА НА ЈАГЛЕРОД ВО БИОМАСАТА КАЈ ЗЕМЈИШТЕ  

КОНВЕРТИРАНО ВО ДРУГ НАЧИН НА ИСКОРИСТУВАЊЕ (TIER 2) 

 

ΔCB = ΔCG + ΔCCONVERSION− ΔCL 



24 
 

 

ΔCB = годишни промени на складираниот С во биомасата кај земјиште кое е конвертирано во друга 
категорија на land-use, изразно во тони C/годишно-1 

ΔCG = годишно зголемување на складиран С во биомасата за време на вегетацијата кај земјиште 
кое е конвертирано во друга категорија на land-use, изразно во тони C/годишно-1.  

 

ЗАБЕЛЕШКА: Во Tier 1, параметарот ΔCG се зема за ,,0,, во првата година или ако е едногодишна култура. Доколку е лозје 
или овоштарник се пресметува ,,стандардно,, како Cropland Remaining Cropland 

 

ΔCCONVERSION = иницијални (почетни) промени на складираниот С во биомасата кај земјиште кое е 
конвертирано во друга категорија на land-use, изразно во тони C годишно-1.  

ΔCL = годишно намалување на складираниот С во биомасата како резултат на загубите од 
жетва/берба, прибирање на огревно дрво и нарушувања (disturbances) кај земјиште кое е 
конвертирано во друга категорија на land-use, изразно во тони C годишно-1.  

 

Равенка 15 

ПОЧЕТНА ПРОМЕНА НА СОДРЖИНАТА НА ЈАГЛЕРОД ВО ЗЕМЈИШТЕ КОНВЕРТИРАНО  

ВО ДРУГА КАТЕГОРИЈА НА ИСКОРИСТУВАЊЕ  

𝚫𝑪𝑪𝑶𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵 =  ∑{(𝑩𝑨𝑭𝑻𝑬𝑹, 𝒊 –  𝑩𝑩𝑬𝑭𝑶𝑹𝑬, 𝒊) • 𝚫𝑨𝑻𝑶𝑶𝑻𝑯𝑬𝑹𝑺, 𝒊} ∗ 𝑪𝑭

𝒊

 

ΔCCONVERSION =иницијални (почетни) промени на сладираниот С во биомасата кај површини 
конвертираи во друга категорија на искористуванје (land use), изразно во тони C/годишно-1. 

BAFTERi= складирана биомаса кај почвен тип i ВЕДНАШ ПО конверзијата, изразено во тони сува 
материја/ha-1 

BBEFOREi= складирана биомаса кај почвен тип i ПРЕД конверзијата, изразено во тони сува материја/ha-

1 

ΔATO_OTHERSi= површина на користено земјиште iконвертирано во друга категорија на користење во 
одредена година, изразено во ha/годишно-1 

CF = фракција на С од сува материја, изразено во тони С (тони сува материја)-1 

i= тип на користење на земјиштето променето во друга категорија  

 

3. Мртва органска материја DOM(Dead Organic Matter) 

Мртвата органска материја, како втор извор на промени кај С, при Tier 1 не се пресметува, освен ако 

се работи за конверзија каде што шума преминува во Растително производство (Сropland) со сечење 

и палење на шумата или ако се работи за агрошумарство (agroforestry.) проценката на јаглеродната 

динамика на мртва органска материја, овозможува зголемена точност при известувањето од каде и 

колку настануваат емисијата и абсорбцијата на CO2. Како пример, при пожари, само дел од 

јаглеродот кој се содржи во биомасата се емитира во атмосферата во годината кога се појавил 

пожарот. Најголем дел од биомасата оди во категоријата мртво дрво, отпад и почва, од каде што 

јаглеродот ќе се емитира во наредните години или децении, како што ќе се распаѓа мртвата органска 
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материја. Овие отпади варирата значително во различни региони, од високи во топлите и влажни 

региони, до ниски во ладните и суви подрачја. 

Во шумските екосистеми, мртвата органска материја е најзастапена веднаш по настанати 

пореметувања на месторастењата, заради зголемување на надземната и подземната биомаса. Во 

годините по појава на пореметувањата, мртвата органска материја се намалува, како резултат на тоа 

што загубата на јаглерод преку гниење го надминува зголемувањето на јаглеродна емисија преку 

отпад, смрт и пораст на биомасата. Подоцна во развојот на месторастењето, мртвата органска 

материја повторно се зголемува. Заради тоа, неопходни се посебни пресметки на влез и излез во 

зависност од возраста, кои се однесуваат со динамиката на месторастењето и пореметувањата. 

3.1. Земјиште кое останува во иста категорија на користење 

Tier1 методологијата за мртво дрво и отпад за сите категории на користење на земјиштето, 

претпоставува дека нивните количини не се менуваат во тек на време, ако категоријата на користење 

на земјиштето останува иста. Но, количината на биомаса која се губи за време на пореметувањата 

или начинот на стопанисување (помалку отстранување при сеча на дрвни производи) се 

претпоставува дека се испушта директно и целосно во атмосферата во годината на настанување. Тоа 

е еквивалентно на претпоставката дека јаглеродот во деловите на некомерцијалните компоненти кој 

се трансферира во мртвата органска материја е еднаков на количината на јаглерод емитирана од 

мртвата органска материја во атмосферата преку распаѓањето и оксидацијата. 

Државите кои користат tier1 методологија за да ја одредат емисијата од мртва органска материја од 

земјиште кое останува во иста категорија на користење, известуваат за О (нула) промени во 

јаглеродната резерва или емисија од овие категории. Заради тоа, емисиите од горење на мртвата 

органска материја при пожари не се пресметуваат, како што не се пресметуваат ни зголемувањата 

на јаглеродната резерва во мртвата органска материја наредните години по пожарот. 

За повисоките методологии (Tier2, Tier3) постојат посебни постапки  за пресметување на емисиите 

од оваа категорија, но истите бараат детални инвентаризации кои вклучуваат повторливи мерења на 

мртво дрво и отпад, или модели кои ја симулираат нивната динамика. Се препорачува секој модел 

да се спореди со теренски мерења и да се документира. 

3.2. Учество на биомасата во мртвата органска материја 

Со секое пресекување на дрво, некомерцијалните делови од стеблото (крошна, гранки, лисја, корен 

и цели некомерцијални стебла) остануваат на земја и се префрлаат во категоријата мртва органска 

материја. Дополнително, годишниот природен морталитет на стеблата може значително да ја 

зголеми мртвата органска материја. За Tier1 методологијата, претпоставките се дека јаглеродот кој 

се содржи во сите компоненти на биомаса кои се префрлаат во мртва органска материја ќе се 

емитираат во истата година, без разлика дали процесите се едногодишни (отпад или смртвност на 

дрвото), активности при стопанисување на земјиштето, собирање на огревно дрво или 

пореметувања. За пресметки со повисоките методологии (Tier2, Tier3), неопходно е да се направи 

проценка на количината на јаглерод од биомаса кој се трансферира во мртва органска материја. 

3.3. Промена на категоријата на користење на земјиштето 

Правило при известувањето е дека секоја промена на јаглеродната резерва и емисија на не СО2 

гасови со промена на користењето на земјиштето се прикажува во новата категорија на користење. 

На пример, при промена на шумско во земјоделско земјиште, промените од отстранувањето на 
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стеблата и други соодветни промени кои произлегуваат од конверзијата, ќе бидат прикажани во 

категоријата земјоделско земјиште. 

При користење на Tier1 методологијата, сите нешумски категории на земјиште имаат 0 мртва 

органска материја, односно, не содржат јаглерод. При промена на шумско земјиште во друга 

категорија на користење, загубите на јеглерод од мртва органска материја се евидентираат во првата 

година на трансформација на земјиштето. При промена на друго земјиште во шумско земјиште, 

количината на јаглерод во мртва органска материја линеарно расте (транзитен период 20 год), од 

нула. Земјите кои ја користат оваа методологија може да ги користат и дадените (дифолт) проценки 

на јаглеродна резерва за отпад и мртво дрво.  

Земјите кои користат повисоко ниво на методологија (Tier2, Tier3), може да ја пролагодат равенката 

2.23. 

 

4. Почвен органски јаглерод  (SОС)  

Иако јаглеродот во почвата е прсутен и во органска и во еорганска форма, методите кои се користат 

во оваа упатство се однесуваат на органскиот почвен јаглерод (Ssoil Organic Carbon-SOC) 

Минерални почви 

Минералните почви се резервоар (базен) за јаглерод кој е под влијание на начинот на искористување 
и начинот на управување (менаџмент практики). Начинот на искористување, може да има силен 
ефект врз големината на овој резервоар, со активности од типот на конверзија на површини  
природни Тревни површини и Земјиште под шума во Обработливо земјиште, каде 20-40% од 
органски врзаниот јаглерод во почвата може да биде изгубен. Во рамките на одреден начин на 
искористување, постојат голем број на практики на управување кои можат да имаат силно влијание 
врз почвениот органски јаглерод, посебно кај Обработеното земјиште и Тревните површини.   Во 
принцип, содржината на почвениот органски јаглерод може да се промени со промена на 
управувањето или одредени пореметувања кои доведуваат до промена на нето балансот помеѓу 
внесовите и загубата на јаглерод. Менаџмент активностите влијаат врз внесовите на органски 
јаглерод поради промена на продуктивноста на растенијата (како на пример: ѓубрење, наводнување 
и сл, со кои се зоглемува порастот на растенијата), потоа, директни внесови на органски материи 
како и одредена количина на јаглерод која останува на површината после завршувањето на 
одредени активности , како што се: жетва на растенијата, сеча на дрва, пожари или напасување, 
Декомпозицијата (расложувањето) зависи од внесот на јаглерод, а нејзиниот интензитет во голема 
мера зависи од промените на влажноста и температурниот режим на почвата, како и од интензитетот 
на превртување и растресување на почвата при обработката и други менаџмент активности. Други 
фактори исто така влијаат врз интензитетот на расложување, како што се климатските и едафските 
фактори на локалитетот. 

И кај почви кои остануваат во иста категорија на користење и кај почви кои се конверираат во нов 
начин на користење (land use), се користи генералната Равенка 16. 

 

РАВЕНКА 16 

ГОДИШНА ПРОМЕНА НА СОДРЖИНАТА НА ЈАГЛЕРОД ВО ПОЧВАТА 

ΔCSoils = ΔCMineral − LOrganic + ΔCInorganic 
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ΔCSoils = годишни промени на складиран органски С во почвата, изразен во тони C/годишно-1 

ΔCMineral = годишни промени на складиран органски С во минерални почви, изразен во тони 

C/годишно-1 

LOrganic = годишни загуби на С од дренирани органски почви, изразен во тони C/годишно-1 

ΔCInorganic =годишни промени на неоргански складиран С од почвите, изразен во тони C/годишно-

1 

(се претпоставува дека е ,,0,, освен ако не се користи пристап Tier 3) 

Напомена: ПРЕСМЕТКИТЕ СЕ ОДНЕСУВААТ ЗА ДЛАБОЧИНА ДО 30 cm.  

 

Минерални почви 

Кај минералните почви предефинираниот метод (Тиер 1) се базира на пресметка на промена на С во 

почвата за одреден временски период. 

Промените на С во почвата се вршат по промената на менаџментот на почвите, кој доведува до 

промена на референтната состојба на С во почвата (SOCREF -дифолтните вредности за него се дадени 

во CH 2, Таб.2.3, стр.30), односно почви под природна вегетација, кај кои не се применети мерки кои 

би влијаеле врз подобрувањето или влошувањето (деградација) на почвените својства. Во тој случај 

се земаат две претпоставки: 

1. Со текот на времето почвениот органски С достигнува просторно упросечени стабилни 

вредности при одредени почвени, климатски услови, начини на искористување и управување 

со земјиштето 

2. Почвениот органски С во периодот на т.н. транзитирање по промената на условите (начин на 

искористување, менаџирање, внесови и сл.) постигнува рамнотежа по линеарен пат 

(рамномерно секоја година) 

За секој период на инвентаризација SOC се одредува за првата (SOC0-T) и последната година (SOC0), 

која што пресметка претставува производ од SOCREF и факторите кои доведуваат до промена на SOC 

(начин на искористување, менаџирање, внесови). Годишните промени се добиваат врз основа на 

пресметката на разликата помеѓу тие две временски точки со бројот на годините, за што се користи 

Равенката 17. 

Во основа кај Tier 1 методата, се пресметува иницијалната (pre-conversion) содржина на C (SOC(0-T)),  

Значи, конверзијата е направена и се пресметува С пред и по конверзијата. И двете содржини се 
пресметуваат со помош на референтна содржина на SOC (SOCREF) и презададените (дифолтните) 
вредности за факторите кои доведуваат до промена на SOC (default stock change factors – FLU, FMG, FI). 

Годишните стапки на промената се пресметуваат на тој начин што разликите помеѓу почетните 
содржини на C (SOC(0-T) и крајните (SOC0) се делат со временскиот период  (D). 

Напомена: дифолтната временска рамка е 20 години 

 

РАВЕНКА 17 

ГОДИШНА ПРОМЕНА НА СОДРЖИНАТА НА ОРГАНСКИ ЈАГЛЕРОД ВО ПОЧВАТА 
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 C Mineral =  
𝑆𝑂𝐶(0) −  𝑆𝑂𝐶(0 − 𝑇)) 

𝐷
    

 

𝑆𝑂𝐶 =  ∑(

𝑐,𝑠,𝑖

  SOCREF, c, s,∗  FLU c, s, i ∗ FMG c, s, i   ∗  FI c, s, i i ∗  Ac, s, i) 

 

Забелешка: Т се користи наместo D во оваа равенка доколку Т е ≥ 20 години 

 

ΔCMineral - годишни промени на складиран С во менарални почви, изразено во тони С годишно-1 

SOC0 - почвен складиран органски С во последната година за временскиот период на инвентаризација, 
изразено во тони С 

SOC(0-T) - почвен складиран органски С на почетокот одинвентаризација, изразено во тони С 

SOC0 и SOC(0-T) - се пресметани користејќи ја равенката за SOC, каде што референтен складиран С и 
факторите за промена на складирање се означени според начинот на искористување, менџмент 
активностите за соодветната површина, за скоја од временските точки   

T - број на години помеѓу два инвентари, години 

D - временски период на делување на факторите за промена, кое е потребнито временски период за 
транзиција и постигнување на рамнотежа на почвениот оргаснки јаглерод (SOC), години  

(вообичаено 20 години но зависи од претпоставките при пресметка на гакторите на промена FLU, FMG 
and FI ), доколку е Т поголемо до D, Т за да се пресмета годината промена за периодот на кој се однесува 
инвентарот.  

c - репрезентативна климатска зона 

s - почвен тип 

i - сет од системи на управување во земјата 

SOCREF - рефернтен складиран С, изразен во тони C ha-1 (Таб. 2.3) 

FLU - фактор на промена на содржината  за одредена категоријана искористување, 

FMG - фактор на промена на содржинта  за одреден режимот на управување 

FI - фактор на промена на содржинта   во однос на внесовите на оргаснак материја 

A - слој од површината кај кој се врши проценката, изразен во ha. 

 

5. Не_CO2 емисии на стакленички гасови ослободени со горење на биомаса 

Ваков тип на GHG, при конверзија на Non-cropland (особено шуми и пасишта) во Cropland, во некои 
земји претставува значаен извор на емисија на GHG. CO2емисиите се пресметуваат на сметка на 
новата категорија на land-use (Land Converted во Сropland). Најзначајниот извор на non-CO2 емисии 
настанува со конверзија на шумите во Cropland, но може и при конверизија на пасиштата. Дел од 
надземната шумска маса може да биде изнесена при процесот на конверизија во форма на огревно 
дрво или дрвени производи, додека остатокот се пали на самото место. 

 

5.1. Емисија на метан од оризови полиња 

Анаеробното разложување на органската материја во поплавените оризови полиња доведува до 

емисија на метан (CH4). 
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Основната пресметка на CH4 емисиите од оризовите полиња е прикажана преку равенката 18. 

 

 

Каде: 

CH4Rice =   годишна количина на метан од оризови полиња, изразена во Gg CH4годишно-1 

EFijk= дневен фактор на емисија при i, j, и k услови, изразен во kg CH4 ha-1ден-1 

tijk= вегетационен период на оризот при i, j, и k услови, ден 

Aijk = годишна ожнеана површина со ориз при i, j, иk услови, изразена во ha годишно-1 

i, j и k =  репрезентативни карактеристични екосистеми, водни режими, тип и количина на органски 
додатоци и други услови под чие што влијание количината на CH4 од оризовите 
полиња може да се менува 

 

Tиер 1 методата се применува во случај кога производството на ориз нема големо значење во 

државата  или државата не располага со национални емисиони фактори. Распределбата на 

ожнеаните површини во една година, треба да се изврши врз основа на основниот воден режим кој 

се однесува на: наводнувани, не-наводнувани површини или комбиниран начин. 

Се препорачува да се внесат што е можно повеќе информации кои се однесуваат на условите на 

одгледување (I, j k и др.) кои имаат влијание врз емисијата на CH4. 

Емисиите за секоја подкатегорија претставуваат производ на базичните дифолтни вредности на 

емисионите фактори (за оризишта кои немаат пред сезонско плавење, најмалку 180 дена пред да 

започне одгледувањето на ориз, како и постојано поплавување на оризиштата во теке на целата 

вегетација, без додавање на органска материја (EFc) со различни вредности за факторите (scaling 

factors) како што е прикажано во равенката 19.  

Пресметките се вршат за секој воден режим одделно (во нашиот случај се смета само еден воден 

режим - наводнување), како и дали се врши додавање на органска материја или не (доколку постојат 

точно утврдени податоци), како што е претставено во Равенката 19. 

 

Равенка 19 

Прилагоден дневен фактор на емисија 

 

EFi  = EFc * SFw * SFp * SFo * SFs,r 

 

EFi = прилагоден  дневен фактор на емисија за одредена ожнеана површина 

EFc = основен фактор на емисија за континурано (постојано) поплавени полиња без органски 
подобрувачи 

SFw = фактор за рангирање одговорен за разликите во водниот режим за време на периодот  на 
одгледување 

SFp = фактор за рангирање одговорен за разликите во водниот режим во периодот пред 
одгледување (вегетација) 

Равенка 18 

CH4 EMISSIONS FROM RICE CULTIVATION 
 

CH 4Rice=     (EFi,j,k•ti, j,k •Ai, j,k •10−6) 

i, j,k 
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SFo = фактор за рангирање кој варира за двата типа и количината на аплицирани органски 
подобрувачи 

SFs,r = фактор за рангирање за почвен тип, сорта и др. (ако за нив постојат податоци)  

 

5.2. Менаџирани почви 

5.2.1. Директни емисии на N2O 

Основни емисии на овие извори се:  

- Минерални (синтетнички) ѓубрива (Fsn);  
- Органски N аплициран како ѓубриво (шталско, компост, отпад од прочистителни 

станици) – (Fon), 
- Уреа и екскременти на пасиштата при испашата (Fprp) 
- N во растителни остатоци (надземни и подземни) вклучително и N азотофиксаторите и 

фуражните култури при обнова на пасиштата (Fcr) 
- Минерализација нa N кој потекнува од загубата на органската материја заради измена 

на начинот на искористување на земјиштето или начинот на управување со 
минералните почви  (Fsom)  

- Дренажа/управување со органски почви (Хистосоли – кои ги нема во нашата држава) - 
(Fos) 

А) Аплицирано минерални (синтетички) ѓубриво (FSN) 

Овој активационен податок се однесува на вкупните количини на минерални ѓубрива кои се 

внесуваат годишно. Се препорачува да се користат податоци од национална статистика, а во случај 

на нивен недостаток да се користат податоци за Tier 1 ниво од FAO или IFIA. 

Б) Органски N аплициран како ѓубриво (FON)  

Овој термин се однесува на количината на органски азот кој е внесен во почвата (во форма на 

ѓубриво), а која не е однесува на онаа количина која се внесува при испаша (уреа и измет) и се 

пресметува по равенката 20. 

Во оваа категорија спаѓаат: аплицирано органско ѓубриво, отпад од прочистителни станици, 

компост и други органски додатоци кои се од значење (пр.сидерација - зеленото ѓубрење). 

 

Равенка 20 

АЗОТ ОД АПЛИЦИРАНИТЕ ОРГАNSKI ДОДАТОЦИ ВО ПОЧВАТА 

 

𝐹𝑂𝑁 =  𝐹𝐴𝑀 +  𝐹𝑆𝐸𝑊 +  𝐹𝐶𝑂𝑀𝑃 +  𝐹𝑂𝑂𝐴 

 

FON - вкупна годишна количина на аплициран N од органски ѓубрива во почвите,  kg N 

годишно-1 

FAM - годишна количина на N од шталско ѓубриво во почвите, kg N годишно-1 

FSEW - годишна количина на вкупен N од отпадоци кој се аплицира во почвите, kg N 

годишно-1 
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FCOMP - годишна количина на вкупен N од компост аплициран во почвите (провери дали N 

од компостот е  

Fooa -  годишна количина на други органски додатоци кои се користат како ѓубрива 
(заостанат оргаснки отпад, измет од птици, отпадок од пиварска индустрија и др.) кг N 
годишно -1  

 

В) Урина и екскременти од добиток на испашата (FPRP) 

Терминот FPRP се однесува на годишната количина на N која се депонира во почвата на пасиштата, 

ливадите, природните пасишта и сл. Овој азот исклучиво се однесува на урината и екскрементите од 

животните при испаша, додека азотот од шталското ѓубриво се пресметува по равенката дадена 

погоре, како FAM, дел од FON). 

FPRP се пресметува со равенката 21  

 

Равенка 21 

АЗОТ ВО УРИНАТА И ИЗМЕТОТ ОД ЖИВОТНИТЕ НА ПАША 

FPRP = ∑[(N(T) ∗ Nex(T)) ∗ MS(T, PRP)]

т

  

Каде: 

FPRP - годишна количина на азот во урина и измет кој се депонира на поасиштата, kg N 

годишно-1 

N(T) - број на грла домашни животни, по раса/категорија  T  во земјата 

Nex(T) - годишен просек на екскреција на  N по грло по раса/категорија T во земјата , kg N 

по грло -1 годишно-1  

MS(T,PRP) - фракција од вкупниот годишен азот исфрлен со екскреција, за секоја 

раса/категорија на домашни животни  T која е депонирана на пасиштето. 

Г) Азот (N) кој се враќа во почвата преку:растителни остатоци, азотофиксаторите како и заради 

обнова на фуражни посеви или пасишта (FCR) 

Терминот FCR се однесува за количината на N која се наоѓа во растителните остатоци (надземни и 

подземни) вклучително и азотот од активноста на азотофиксаторите. Тука спаѓа и азотот од некои 

фуражни култури (кои не се азотофиксатори) и се користат за обнова на фуражни посеви или 

пасишта. 

Овој параметар се пресметува врз основа на статистичките податоци за површините и дифолтните 

фактори за надземна/подземна маса на остатоци, преку односот на принос/растителни остатоци и 

содржината на азот (N) во растителните остатоци.  

Со овој метод се зема во предвид и ефектот од согорување на растителните остатоци како и други 

форми на загуба (“removal”). 

Равенката 22 се користи за пресметка на N од растителни остатоци и обнова на фуражни насади и 

пасишта за Tier 1 методата. 
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Равенка 22 

АЗОТ ОД РАСТИТЕЛНИТЕ ОСТАТОЦИ И ОВНОВУВАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ 

 ПОД ПАСИШТА И ФУРАЖНИ КУЛТУРИ 

FCR =  ∑ {
Crop (T) ∗ Frac Renew(T) ∗

[((Area(T) − Areaburnt (T) ∗ Cf) ∗ RAG(T) ∗ NAG(T) ∗ (1 − Frac Remove(T)) + Area(T) ∗ RBG(T) ∗ NBG(T)]} 
𝑇

 

Каде: 

FCR = годишна количина на N кој се враќа во почвата, од растителни остатоци (надземни и подземни), фиксиран азот 
(азотобактерии) и од обнова на фуражни посеви/пасишта, kg N годишно-1 

Crop(T) = годишна количина на сува материја принос од културата T, kg сува материја ha-1 

Area(T) = годишна вкупна ожнеана/обрана површина  од културата  T, ha годишно-1 

Area burnt (T) = годишна површина  од културата T која е сogorena, ha годишно-1 

Cf = фактор на согорување,  

FracRenew (T) = фракција од вкупна површина под културата Т која се обновува секоја година 

RAG(T) = однос помеѓу сува материја од надземни-подземни растителни остатоци (AGDM(T)) и ожнеан/обран принос 
од културата T (Crop(T)), kg сува материја (kg сува материја)-1,  

= AGDM(T) ● 1000 / култура (T) (пресметан AGDM(T) 

NAG(T) = содржина на N од надземни и подземни растителни остатоци од културата, kg N (kg сува материја)-1,  

FracRemove(T) = фракција од надземни и подземни растителни остатоци од културата Т кои годишно се прибираат за 
добиточна храна, простирка и градба, kg N (kg култура-N)-1.  

RBG(T) = однос помеѓу растителни остатоци (надземни и подземни) и ожнеан/обран принос од културата Т , kg d.m. 
(kg d.m.)-1.  

NBG(T) = содржина на N од растителни остатоци (надземни и подземни) од културата Т,  kg N (kg сува материја)-1 

T = култура или фуражен тип 

Извор на податоците за принос е националната статистика или FAOSTAT. 

Д) Минерализиран N кој е резултат на загубите на резервите на почвен органски јаглерод (C) со 

промена на начинот на искористување на земјиштето или начинот на менаџирање (FSOM) 

Овие промени настануваат заради минерализација на органската материја во почвата како резултат 

на  промената на начинот на искористување на земјиштето или начинот на негово менаџирање. 

Органскиот N и C се составен дел од органската материја во почвата. Додека С се губи по пат на 

оксидација како резултат на настанатите промени кај земјиштето, доаѓа и до симулантна 

минерализација на N. 

Во сите случаеви, каде што се јавува загуба на С (според пресметките во равенка 14) Tier 1 и 2 

методите за пресметка на ослободениот N се прикажани подолу: 

Чекор 1. Се пресметува просечната годишна загуба на C од почвата (ΔCMineral, LU) за бараната 

површина и за перидот на инвентаризација (идентична пресметка со пресметката за почвитe.  

• Кај Tier 1 методата вредноста за (ΔCMineral, LU) ќе има иста вредност кај сите начини на 

користење на земјиштето и менаџмент системи.  

• Кај Tier 2 вредностите за (ΔCMineral, LU) ќе бидат дисагрегирани за одредени начини на 

користење и менаџирање на земјиштето. 

Чекор 2.  Пресметка на количината на минерализиран N како резултат на загубата на C (FSOM) со 

користење на равенката 23. 
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Равенка 23 

МИНЕРАЛИЗИРАН N ВО МИНЕРАЛНИТЕ ПОЧВИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА ЗАГУБАТА НА ПОЧВЕН С ПОРАДИ 

ПРОМЕНАТА ВО ИСОРИСТАЊЕТО НА ЗЕМЈИШТЕТО И НЕГОВОТО УПРАВУВАЊЕ (ТИЕР 1 И 2) 

FSOM =  ∑[(CMineral, LU ∗  
1

𝑅
𝐿𝑈

) ∗ 1000] 

Каде: 

FSOM = годишна нето количина на минерализиран N во минералните почви како резултат на загубите на 
почвен С заради промените во начинот на искористување и менаџирање на земјиштето, изразен во kg N 

ΔCMineral, LU = просечна годишна загуба на почвен С за секој начин на искористување на земјиштето (LU ), тони 
C  

R = однос на C:N во органската материја во почвата.  

 

Ѓ) Површина на дренирана/менаџирана почва (FOS) 

Терминот FOS се однесува на вкупната годишна површина (ha) н а органски/менаџирани почви.  

Оваа дефиниција важи и за Tier 1 и Tier 2 методологијата. Дали некои почви се органски зависи од 
односот на C:N.  

5.2.2. Индиректни емисии на N2O 

Покрај директните емисии на N2O од почвите, постојат и два индиректни начини за нивна емисија, 
и тоа: 

- испарување од почвата 
- измивање (испирање) низ почвата 

И кај индиректните емисии на N2O, како и кај директните, изворите се исти: минерални ѓубрива, 
органски ѓубрива, урина и екскременти од домашни животни на испаша, азот од растителни 
остатоци (надземни и подземни) и азот од минерализација на органска материја ослободен заради 
промената во начинот на искористување и менаџирање на земјиштето. 

А) Испарување (Volatisation), N2O (ATD) 

Емисиите на N2O со испарување од обработените (менаџирани) почви се определува според 
равенката 24 

 
Равенка 24 

N2O ОД АТМОСФЕРСКО ТАЛОЖЕЊЕ НА N ИСПАРЕН ОД МЕНЏИРАНИТЕ ПОЧВИ 
 

N2O (ATD) − N = [(𝐹𝑆𝑁  
∗

 
𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝐹) + ((

 
𝐹𝑂𝑁   

+
 
𝐹𝑃𝑅𝑃)

 
∗

 
𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝑀)]

 
*EF4   

 

Каде: 

N2O(ATD)–N = годишна количина на произведен N2O–N од атмосферското таложење на N како резултат на 
испарувањето од менџираните почви, kg N2O–N годишно-1 

FSN = годишна количина на минералн N ѓубриво аплицирано во почвите, kg N годишно-1 

FracGASF = фракција на N од минерални ѓубрива кој испарува во форма на NH3 and NOx, kg N испарен (kg од 
аплициран N)-1 (Taб. 11.3) 
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FON = годишна количина на менаџирано шталско ѓубриво, компост, отпад од прочистителни станици и други 
додатоци на органски N, аплициран во почвата, kg N годишно-1 

FPRP = годишна количина на N од урина и измет, при испаша, kg N годишно-1 

FracGASM = фракција на аплициран органски N од ѓубрива (FON) и Nод урина и измет, од испаша (FPRP) кој 
испарува како NH3 и NOx, kg N испарен (kg N)-1 (Taб. 11.3) 

EF4 = емисионен фактор за N2O емисии од атмосферски депониран N во почвите и водните површини, 

[kg N–N2O (kg NH3–N + NOx–N испарен)-1] 

N2O(L) 

Б.) Испирање/измивање (Leaching/Runoff), N2O(L) 

Емисиите на N2O испирање и измивање се определуваат со помош на равенката 25. 

 

Равенка 25 
N2O ОД ИСПИРАЊЕ И ИСТЕКУВАЊЕ НА АЗОТ ОД МЕНАЏИРАНТИЕ ПОЧВИ 

НА ПОВРШИНИ КАДЕ ОВИЕ ПОЈАВИ СЕ ПРИСУТНИ  

N2O(L) − N = (FSN + FON  + FPRP  +  FCR   +  FSOM  )  ∗ Frac LEACH – (H)   ∗  EF5 

Каде: 

N2O(L)–N -  годишна количина на N2O–N добиен од измивање и испирање на N додатоци во Управувани 
(менаџирани почви), во региони каде што се јавува измивање/испирање, kg N2O–N годишно-1 

FSN - годишна количина на N синтетички ѓубрива, аплицирани во почвата во региони каде каде што се јавува 
измивање/испирање, kg N годишно-1 

FON - годишна количина на менаџирано шталско ѓубриво, компост, отпад од прочистителни станици и други 
органски N додатоци аплицирани во почвата во региони каде каде што се јавува измивање/испирање, kg N 
годишно-1 

FPRP - годишна количина на Nод урина и измет од испаша во региони каде каде што се јавува 
измивање/испирање, kg N годишно-1 (равенка 11.5) 

FCR - количина N вратена во почвите, од растителни остатоци (надземни и подземни), вклучувајќи ги и 
легуминозните растенија, обновените пасишта, во региони каде каде што се јавува измивање/испирање, kg N 
годишно-1 

FSOM - годишна количина минерализиран N во минералните почви со загуба на почвен С од органската материја 
како резултат на промените во начинот на искористување и менаџирање, во региони каде каде што се јавува 
измивање/испирање, kg N годишно-1 (равенка 23) 

FracLEACH-(H) - фракција од целиот N додаден/минерализиран во менаџираните почви во региони каде што се 
јавува измивање/испирање кој се губи преку процесот на измивање/испирање, kg N (kg N додаден)-1 

EF5 - емисионен фактор за N2O емисии од N кој е измиен/испран, kg N2O–N (kg N измиен и испран)-1 

5.3. CO2 емисии од аплицирање на уреа ѓубрива 

Додавањето на уреа како ѓубриво, резултира со ослободување на CO2 кој бил фиксиран во тек на 
индустрискиот процес на производство. Во присуство на вода и ензимот уреаза, уреата (CO(NH2)2) 
се разложува до амоњак (NH4) и бикарбонати (NCO3

-), кој понатака се разложуваат на CO2 и вода. 

CО2 емисиите од ѓубрење со уреа се пресметуваат со помош на равенката 26.  

 

Равенка 26 

ГОДИШНА ЕМИСИЈА НА СО2 ОД АПЛИКАЦИЈА НА УРЕА 

СО2 − СEmmision = M ∗ EF 
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Каде: 

CO2–C емисија =  годишни емисии на C од аплицирана уреа, тони C годишно-1 
M = годишна количина на ѓубриво уреа, тони уреа годишно-1 
EF = емисионен фактор, тони C (тони уреа)-1 

Прилог 1. Илустрирани постапки за пресемтка на емисија на стакленички гасови од 

сточарството 
 

 

Слика 1. Избор на млечни крави и Тиер. 

 

 

Слика 2. Избор географска зона и популациски податоци. 
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Слика 3. Креирање на посебен ред за секоја раса и производен систем и внес на годишните 

податоци за големина на популацијата. 

 

 

Слика 4. Избор и внес за секоја комбинација жива маса. 
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Слика 5. Избор и внес на коефициенти за системот на исхрана. 

 

 

Слика 6. Избор и внес на коефициенти за пресметка на нето одржлива енергија. 
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Слика 7. Внес на просечна дневна млечност; % на масленост на млекото; годишен % на телење. 

 

 

Слика 8. Избор и внес на коефициент за нето енергија за време на стелност. 
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Слика 9. Внес на коефициент за % за сварливост на крмата.  

 

Слика 10. Пресметка на вкупната дневна енергија. 
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Слика 11. Избор на коефициентите за конверзија на метан. 

 

 

Слика 12. Вкупна емисија поединечно за секоја група и за сите групи заедно. 
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Слика 13. Избор на уринарна енергетска фракција и застапеност на пепел. 

 

 

Слика 14. Избор на коефициентите за конверзија на метан и процентуална застапеност на секоја 

раса по производен систем. 
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Слика 15. Избор на факторите на емисија за метан од управување со ѓубрето. 

 

 

Слика 16. Пресметка на емисиите на метан од управување со ѓубрето. 
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Слика 17. Внес на застапеноста на протеини во крмата  

 

 

Слика 18. Изборна соодветни коефициенти за типот на изѓубрување  
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Слика 19. Пресметка на вкупните годишни емисии на азотни оксиди од управување со ѓубрето. 

 

 

Слика 20. Избор на менијата за внесување на индиректните емисии од млечни крави. 
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Слика 21. Внес на податоци за испарлив дел од ѓубрето 

 

 

Слика 22. Внес на податоци за % на азот што се испира од ѓубрето 
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Слика 23. Избор на Тиер 1 за други говеда, во соодветна географска зона и внес на годишен 

просечен број на грла. 

 

 

Слика 24. Избор на зададени вредности за емисионите фактори.  
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Слика 25. Избор на зададени вредности за просечна живата маса по категории. 

 

 

Слика 26. Избор на опции од зададените вредности за фактор на емисии на метан за управување со 

шталското ѓубре. 
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Слика 27. Избор на опции од зададените вредности за стапка на екскреција на азот. 

 

 

Слика 28. Избор на фактор за емисија на директен N2О – N од управување со шталско ѓубре. 
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Слика 29. Избор на % на испарлив азот и пресметка на индиректна емисија на азотни оксиди при 

апликација на шталското ѓубре од други говеда . 

 

 

Слика 30. Внес на возрасни грла и гоеници од малите фарми и возрасни грла и гоеници од големи 

фарми 
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Слика 31. Внес на податоци за просечна дневна количина на храна по категорија и нејзина 

енергетска вредност 

 

 

Слика 32. Внес на вредности за начинот со управување со ѓубрето за конверзија во метан 
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Слика 33. Внес на податоци за % на азот што се испира од ѓубрето соодветен за системот на 

изѓубрување 
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Слика 34. Испис на годишните податоци на активности. 

 

 

Слика 35. Испис на извештајот за емисија на стакленички гасови по видови домашни животни и 

поединечни гасови. 

 

 


