
 

 

A GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE

A mezőgazdaságból származó ÜHG kibocsátás az EU
A mezőgazdaságból származó 

üvegházhatású gázok elsősorban 

(~99%) a földterületekhez, a 

trágyagazdálkodáshoz és a 

bendőerjedéshez köthetők. Az 

említett kibocsátások mind a 

LULUCF
1
-ágazaton kívül esnek.  

A tíz infolap a mezőgazdaságból 

származó ÜHG kibocsátás 

csökkentésére irányuló 

intézkedéseket tartalmazza. Az 

intézkedésekkel kapcsolatos 

potenciális kibocsátáscsökkentést 
(CO2- egyenértékben), a 

költségeket, a 

hátrányokat/kompromisszumoka
t és az előnyöket szakirodalmi 

kutatásokra alapozza; az 

akadályok részt az érdekeltek 

részvételével zajló fórumokon 

töltik ki.  

 

10 csökkentési lehetőség
A lista a teljesség igénye nélkül, átfogóan 

fórumához vitaindítóval szolgálni. 

 

Trágyakezelés & tárolás 

Anaerob trágyalebontás 

Állategészségügy 

A talaj széntartalmának megőrzése és 
megkötése 

Műtrágyázás 

Szervestrágyázás 

Mezőgazdasági termékváltás 

Állattenyésztés 

Agrár-erdészeti rendszerek 

Természetközeli területté visszaalakítás

*A csillaggal jelölt lehetőségeknél a kereslet változatlanságának esetén fennáll a szénszivárgás lehetősége. 

 

LULUCF: földhasználati, a földhasználat
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A mezőgazdaságból származó ÜHG kibocsátás az EU
Az EU mezőgazdaságából származó ÜHG kibocsátás

mértéke 

 

10 csökkentési lehetőség 

átfogóan igyekszik a mezőgazdasági kibocsátáscsökkentési 
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*A csillaggal jelölt lehetőségeknél a kereslet változatlanságának esetén fennáll a szénszivárgás lehetősége. 

LULUCF: földhasználati, a földhasználat-változási és az erdőgazdálkodási szektor, ágazat
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A GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE 

A mezőgazdaságból származó ÜHG kibocsátás az EU-ban 

ságából származó ÜHG kibocsátás éves 

 

i kibocsátáscsökkentési lehetőségek 
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*A csillaggal jelölt lehetőségeknél a kereslet változatlanságának esetén fennáll a szénszivárgás lehetősége.  

, ágazat angol rövidítése 



A KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉNEK ÚTJÁBAN ÁLLÓ AKADÁLYOK 

Akadályok 
 

A következőkben négy akadályt jelentő tényező olvasható kérdés formájában, melyeket az érintett felek öt 

különböző országban tartott fórum keretein belül tárgyalnak: 

• Pénzügyi Vannak szükség esetén igénybe vehető támogatások? Milyen előnyökre tehetnek szert a 
gazdák? 

• Ismeret Elérhetők az információk? Szükség van további készségekre? 

• Bizalom Károsíthatják a hátrányok/kompromisszumok a gazdákat/gazdaságokat? Érdekeltek a 
tapasztalt gazdák? 

• Egyéb Milyen hatása lesz az intézkedésnek a munkaterhelésre?  

 

Pénzügyi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bizalom 

Ismeret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéb 
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