
 
 

Predstavitev SN MOP    06. 06. 2018  
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Testiranje metodologije izpiranja dušika 
med odlaganjem hlevskega 

gnoja na kmetijskih zemljiščih 



Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z 
nitrati iz kmetijskih virov   

12. člen (5. odstavek): 

 

Uležan hlevski gnoj se lahko začasno odloži na kmetijskem 
zemljišču v uporabi, ki ni nagnjeno k površinskim vodam, 
vendar ne dlje kakor dva meseca z obvezno menjavo lokacije 
vsako leto. Začasno odlaganje uležanega hlevskega gnoja mora 
biti od tekočih ali stoječih voda oddaljeno najmanj 25 m. 



Predstavitev problema 

• Količina izpranega N med odlaganjem 
hlevskega gnoja je odvisna od: 

– količine nastilja - sušina gnoja, 

– uležanosti gnoja (2 meseca) 

– količine padavin, 

– oblike kupa.  



Predstavitev problema 

• Podatkov o količini izpranega dušika pri 
odlaganju oz. skladiščenju hlevskega gnoja je 
zelo malo 



Prestavitev problema 



Prestavitev problema 



Namen poskusa 

• Preizkusiti različne metode za ugotavljanje 
izpiranja dušika pri odlaganju hlevskega gnoja 
na kmetijskih zemljiščih: 

– tenziometrski lizimetri (pronicajoča voda) 

– spremljanje NH4-N in NO3-N v talnih profilih 

– zbiranje izcedka v posode pod kupom, 

– določanje N v površinskem odtoku iz kupa.  



Opis lokacije poskusa  

• Lokacija – IC KIS Jablje pri  Mengšu; 

• intenzivni travnik na hidromorfnih globokih 
tleh  



Opis oblikovanja kupa gnoja 

• s trosilnikom in vilami smo 10 t hlevskega 
gnoja oblikovali kup dimenzij 13,1 x 3,2 m  

40 cm 
70 cm 



Spremenljivke med poskusom 

• spremljanje temperature tal z merilci pod 
kupom, zraven kupa in v kupu hlevskega 
gnoja 

• Vremenska postaja Jablje in Hellmanov 
dežemer z ročnim odčitavanjem 



Temperatura in padavine med poskusom 



1. Metoda s tenziometrskimi lizimetri 

• 4 smo vstavili neposredno ob robu kupa,  

• 4 več kot meter stran od kupa - kontrola 

• globina 35 cm 



1. Metoda s tenziometrskimi lizimetri 

• Vzorčenje ob večjih padavinah oziroma ko se 
je v zbirni steklenici nabralo 

dovolj vzorca za analize 

Datum Vzorčenje Opravljene analize 

3. 4. 2018 voda NO3-N, NH4-N 

11. 4. 2018 voda NO3-N, NH4-N 

20. 4. 2018 voda NO3-N, NH4-N 

8. 5. 2018 voda NO3-N, NH4-N 

 



1. Metoda s tenziometrskimi lizimetri 



1. Metoda s tenziometrskimi lizimetri 



2. Metoda s spremljanjem NH4-N in NO3-N v 
talnih profilih do globine 60 cm 

 - uporaba sonde 
 - 4 sloji: 0-15 cm, 15-30 cm, 30-45 cm in 45-60 cm; 
 - na območju kupa gnoja in zraven kupa – kontrola; 
 - 6 ponovitev; 
 



3. Metoda z zbirnimi posodami pod kupom 

 - v tla pod kup smo vkopali 6 sodov (36 L) z     
 naluknjanimi pokrovi,  
 - v 3 sode smo nalili 4,5 L 1 M žveplene kisline,  



4. Metoda določanja N v površinskem odtoku iz 
kupa 

 - na krajši stranici kupa smo pod kup položili PVC   
 folijo dimenzije 3,1 x 1,0 m ter oblikovali 
 zbirni kanal proti sodu z žvepleno kislino 



4. Metoda določanja N v površinskem odtoku iz 
kupa gnoja 

 - po vsakokratnem deževju smo v zbirnem sodu 
 izmerili prostornino vode in odvzeli vzorec za 
 analizo skupnega in amonijevega dušika 

Datum Količina padavin 
Opravljene analize v zbranem 

izpirku 

30.3.2018 37,0 Skupni dušik, NH4-N 

3.4.2018 9,5 Skupni dušik, NH4-N 

5.4.2018 1,2 Skupni dušik, NH4-N 

6.4.2018 

 

20,0 Skupni dušik, NH4-N 

10.4.2018 4,7 Skupni dušik, NH4-N 

16.4.2018 30,0 Skupni dušik, NH4-N 

17.4.2018 9,2 Skupni dušik, NH4-N 

27.4.2018 13,5 Skupni dušik, NH4-N 

3.5.2018 12,2 Skupni dušik, NH4-N 

4.5.2018 0,6 Skupni dušik, NH4-N 

7.5.2018 16,0 Skupni dušik, NH4-N 

9.5.2018 1,0 Skupni dušik, NH4-N 

14.5.2018 10,5 Skupni dušik, NH4-N 

15.5.2018 35,0 Skupni dušik, NH4-N 

16.5.2018 0,7 Skupni dušik, NH4-N 

17.5.2018 2,2 Skupni dušik, NH4-N 

21.5.2018 4,2 Skupni dušik, NH4-N 

25.5.2018 2,5 Skupni dušik, NH4-N 

28.5.2018 4,0 Skupni dušik, NH4-N 

30.5.2018 7,2 Skupni dušik, NH4-N 

Skupaj količina padavin 221,2  

 



Nadaljevanje dela 


