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Nitratna direktiva – osnovne zahteve na področju
rabe živinskih gnojil
• Omejevanje skupne količine N iz živinskih gnojil –
170 kg na ha kmetijskih zemljišč v uporabi (na
ravni kmetije)
• Skladiščenje živinskih gnojil – predpisana
vodotesna skladišča in najmanjše zmogljivosti
gnojišč

5. člen, 12. člen

Ali je dovoljeno konkretno zemljišče pognojiti z
več kot 170 kg N iz živinskih gnojil na hektar?
• Da, omejitev 170 kg na ha kmetijskih zemljišč v uporabi
velja na ravni kmetije. Kmet ima možnost, da živinska
gnojila razporedi glede na potrebe različnih kmetijskih
rastlin in glede na pridelovalno zmogljivost posameznih
zemljišč.
• Vendar:
 ne več kot 250 kg N/ha (skupaj z drugimi organskimi
gnojili) in
 v skladu s potrebami rastlin.

13. člen

Kako izračunamo količino N iz živinskih gnojil na
ha kmetijskih zemljišč?

Letni vnos N iz živinskih gnojil
(kg/ha)

=
Število živali posameznih vrst in
kategorij

×
Letna količina dušika v živinskih
gnojilih (kg/žival) iz preglednice 1

÷
Površina kmetijskih zemljišč v
uporabi (ha)
5. člen, preglednica 1 Priloge 1

Presežki živinskih gnojil
Predelava presežkov
živinskih gnojil in
njihovo prodajo na
trgu v različnih oblikah

Oddaja presežkov
drugim uporabnikom
kmetijskih zemljišč

> 170 kg N/ha

Ravnanje s presežki živinskih gnojil v
skladu s predpisi, ki urejajo odpadke,
in predpisi, ki urejajo ravnanje z
živalskimi stranskimi proizvodi
6. člen

Presežki živinskih gnojil-dokumentacija
Oddaja živinskih gnojil
mora biti dokumentirana.
Dokumentacijo mora
voditi tudi prejemnik
živinskih gnojil.
Količino oddanega N
izračunamo na podlagi
predvidenih vsebnosti N v
živinskih gnojilih
(preglednica 2 Priloge 1)
ali na podlagi analize

6. člen, 6.a člen

Zahteve za skladiščenje živinskih gnojil (I)
– Živinska gnojila in bioplinska gnojevka, četudi ta ne vsebuje
živinskih gnojil, se morajo skladiščiti v zbiralnikih tekočih
živinskih gnojil, na gnojiščih ali v drugih vodotesnih
objektih
– Skladišča za živinska gnojila morajo biti umeščena v prostor
ter grajena in upravljana tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal
– Biti morajo vodotesna, stabilna in odporna proti
mehanskim, toplotnim ali kemičnim vplivom
– Skladišča za živinska gnojila morajo biti redno vzdrževana
– Enako velja za pretočne kanale in cevovode
12. člen

Zahteve za skladiščenje živinskih gnojil (II)
– Zmogljivost skladišča za živinska gnojila mora biti
prilagojena številu in vrsti živali na kmetijskem
gospodarstvu in mora zagotavljati skladiščne zmogljivosti
za najmanj šestmesečno skladiščenje.
– Za submediteransko podnebje zadostujejo zmogljivosti za
najmanj štirimesečno skladiščenje.

12. člen

Kako izračunamo najmanjše potrebne skladiščne
zmogljivosti za živinska gnojila?

Najmanjša potrebna
zmogljivost (m3)*

=
Število živali posameznih vrst
in kategorij

×
Najmanjša potrebna
zmogljivost (m3/žival)
(preglednica 3 Priloge 1)
* Velja za šestmesečno skladiščenje; za
submediteransko podnebje dve tretjini tega

…
12. člen, preglednica 3 Priloge 1

Najmanjše potrebne skladiščne zmogljivosti za
živinska gnojila – kaj pomenijo?

…..
…..

…

Zahteve za skladiščenje živinskih gnojil –
izjeme in posebnosti
– Skladiščne zmogljivosti je dovoljeno najeti
– Pri reji na globokem nastilu se hlevski gnoj skladišči tudi v hlevu;
zahtevano zmogljivost skladišč lahko zmanjšamo za prostornino
gnoja v hlevu
– Pri reji živali, ki se pasejo osem mesecev ali več ni treba
zagotavljati celotnih zahtevanih skladiščnih zmogljivosti – za
vsak mesec bivanja je treba zagotoviti četrtino zahtevanih
zmogljivosti
– Če kmetijsko gospodarstvo živinska gnojila predeluje in jih v
različnih oblikah prodaja na trgu ali če živinska gnojila
odstranjuje po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki, mora
zagotoviti najmanj eno šestino predpisanih zmogljivosti skladišč
12. člen

Ali je dovoljeno skladiščenje hlevskega
gnoja na kmetijskih zemljiščih?
– Skladiščenje hlevskega gnoja na kmetijskih zemljiščih ni
dovoljeno, izjema je perutninski gnoj z nastiljem
– Dovoljeno je začasno odlaganje uležanega hlevskega gnoja
• gnoj, ki je bil v povprečju skladiščen dva meseca
• zemljišče ne sme biti nagnjeno k površinskim vodam
• obvezna menjava lokacije vsako leto
• 25 m od tekočih in stoječih voda
• vsaj 100 m od objekta za zajem pitne vode , ki je vključen v
sistem javne oskrbe, če za območje ni določen
vodovarstveni režim
Zaradi prakse začasnega odlaganja, ne smemo zmanjšati
zmogljivosti skladišč za živinska gnojila!
12. člen

Skladiščenje perutninskega gnoja z
nastiljem na kmetijskih zemljiščih
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

največ šest mesecev z obvezno menjavo lokacije vsako leto
le gnoj iz talne reje
gnoj mora vsebovati več kot 400 g suhe snovi na kg
kup manjši kot 30 m3
kup v celoti prekrit z nepoškodovano vodoodporno folijo
folija obtežena ali kako drugače pritrjena k tlom
je kup oblikovan in prekrit najpozneje v štirih dneh od začetka dovažanja gnoja
je kup oblikovan tako, da se na foliji, s katero je prekrit, ne nabira deževnica
je kup oddaljen od stoječih ali tekočih voda najmanj 25 m
je kup oddaljen več kot 100 m od objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v
sistem javne oskrbe s pitno vodo, če za območje okoli tega objekta ni določen
vodovarstveni režim
• kup leži neposredno ob hlevu ali je od naselja oddaljen več kot 300 m
• kup ni na strmem zemljišču, na poplavnem zemljišču ali zemljišču, na katerem
lahko zastaja voda
12. člen

Nitratna direktiva – druge zahteve na področju
rabe živinskih gnojil
• Časovna obdobja prepovedi gnojenja
• Prepoved gnojenja na tleh, ki so nasičena z vodo,
zamrznjena, zasnežena, poplavljena
• Pravila gnojenja na strmih zemljiščih
• Pravila gnojenja v bližini vodotokov
• Vodenje podatkov o uporabi živinskih gnojil
• Mejne vrednosti skupnega vnosa dušika za
posamezne kmetijske rastline, do katerih je
mogoče gnojiti brez gnojilnega načrta

Kroženje dušika v kmetijstvu – širitev obzorja

• Nitratna direktiva pokriva le del problematike
uhajanja dušikovih spojin v okolje

• Na področju učinkovite rabe živinskih gnojil
imamo veliko izzivov
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36.507 t

N v rastlinski
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Pri gojenju kmetijskih
rastlin se izgubi 17,4 %
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Živinska gnojila
Leta 1854

