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Zmanj{anje izgub
amonijaka pri gnojevki
Na{ slovenski pesnik Dragotin Kette je
napisal pesem «Gnoj je zlato«. Navdih
za to pa je dobil pri Alojziju Jamniku,
ki je leta 1921 izdal knji`ico o
gnojenju z naslovom »Gnoj je zlato«.
Za kmeta pa ni le gnoj zlato, ampak to
velja tudi za gnojevko. Gnojevka
vsebuje hranila za rastline in organsko
snov. Sestava teh komponent je odvisna
od vrste gnojevke, na~ina reje,
krmljenja `ivali, skladi{~enja gnojevke
itd. Glede na ceno mineralnih gnojil
oziroma du{ika, bi moral kmet ~im
bolj izkoristiti hranila iz gnojevke.

V

Sloveniji obi~ajno razva`amo gnojevko
s cisternami z razpr{ilno plo{~o, kjer lahko
prihaja do velikih izpustov amonijaka in
smradu. Z izpusti amonijaka v ozra~je kmet
izgublja du{ik, ki bi ga sicer rastline lahko izkoristile za rast. Z zmanj{anjem izpustov
amonijaka lahko privar~ujemo pri nakupu
du{ikovih gnojil. Izpusti amonijaka povzro~ajo tudi posredne izpuste toplogrednega didu{ikovega oksida (N2O). Za zmanj{anje teh
negativnih vplivov na okolje so na voljo tehni~ni postopki (stroji), ki zmanj{ajo negativne izpuste ob gnojenju s teko~imi organskimi gnojili. Nizke emisije pri gnojenju z gno-

V Sloveniji prevladujejo cisterne z razpr{ilno plo{~o za razdeljevanje gnojevke, ki
pa povzro~ajo relativno velike emisije amonijaka in smradu.
jevko omogo~ajo cisterne za neposreden
vnos gnojevke v tla (iniciranje – inkorporiranje oziroma vbrizgavanje gnojevke v tla) ali
pa cisterne z razdelili, ki gnojevko nanesejo
na povr{ino tal v pasovih preko posebnih
cevi, katerih konci so zelo blizu tal ali se celo
vle~ejo po (v) njih.
Evropska komisija je konec leta 2013 objavila Priloge k predlogu Direktive evropskega
parlamenta in sveta o zmanj{anju nacionalnih emisij za nekatera onesna`evala zraka in
o spremembi Direktive 2003/35/ES. V tem
predlogu poleg drugega navajajo, da dr`ave
~lanice do 1. januarja 2022 zmanj{ajo emisije
amonijaka pri uporabi gnojevke in hlevskega
gnoja na obdelovalnih zemlji{~ih in travi{~ih

Emisije amonijaka lahko ob razdeljevanju gnojevke zmanj{amo za 90 % tudi ob
uporabi cisterne z razpr{ilno plo{~o, ~e pognojena tla takoj preorjemo. Vendar je
to logisti~no te`je izvedljivo (potrebna sta dva traktorja, dva traktorista).

z uporabo metod, ki zmanj{ujejo emisije, za
najmanj 30 % v primerjavi z referen~no metodo, opisano v smernicah za amonijak.
Prakti~no bo to pomenilo, da leta 2022
(kar je relativno blizu) ne bo ve~ dovoljena uporaba cistern z razpr{ilno plo{~o.
Mo`na bo le uporaba cistern z razdelilniki gnojevke, ki zagotavljajo nizke emisije. Nekatere evropske dr`ave tovrstne
predpise uvajajo v svoj pravni red oziroma v kmetovanje `e pred letom 2022.
Uporaba cistern z razdelilniki gnojevke, ki
omogo~ajo ni`je izpuste, je osnova za izvajanje izbirne zahteve »Gnojenje z organskimi
gnojili z nizkimi izpusti v zrak« v okviru
Ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna pla~ila
iz programa razvoja pode`elja Republike
Slovenije za obdobje 2014-2020. Imamo pa
tudi v Sloveniji `e nekaj kmetov in kmetijskih podjetij, ki `e imajo take cisterne v uporabi, saj so prepoznali prednosti, ki jih ta nizko emisijska tehnika omogo~a (manj{e izgube amonijaka, manj{i smrad, manj{e onesna`enje vodotokov itd.).
Tehni~ni razvoj je prinesel {tevilne re{itve
razdelilnikov, ki pridejo v po{tev pri postopkih za zmanj{anje emisij pri gnojenju z gnojevko. Te razdelilnike lahko delimo v naslednje skupine:
• razdelilniki z vle~enimi cevmi, ki gnojevko v pasovih razdelijo na pokrov rastlin
ali povr{ino tal,
• razdelilniki z vle~enimi sanmi, ki gnojevko v pasovih razdelijo na povr{ino tal,
• razdelilniki z rali (leme`i), ki gnojevko
vna{ajo v zgornjo plast tal,
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iz logisti~nih problemov (potrebna sta dva traktorja, dva traktorista
itd.). [e te`je pa bi bilo to nadzirati pri preverjanju subvencijskih zahtev. ^e izvedemo zadelavo gnojevke razdeljene s pomo~jo razpr{ilne
plo{~e v 24 urah, se emisije zmanj{ajo za 30 %.
V okviru Ekonomske komisije Zdru`enih narodov za Evropo
(UN/ECE), ki je ena od petih regionalnih komisij Zdru`enih narodov,
deluje tudi strokovna skupina za zmanj{evanje emisij amonijaka. Februarja 2014 so izdali dokument »Guidance document on preventing
and abating ammonia emissions from agricultural sources«, kjer med
drugim navajajo u~inkovitost nizko emisijskih tehnik za razdeljevanje
gnojevke, ki jih povzemamo v preglednici 1.

Razdelila z vle~enimi cevmi, ki gnojevko v pasovih razdeli na
pokrov rastlin ali povr{ino tal, predstavljajo cevi name{~ene
v razmakih od 20 do 40 cm. Curki gnojevke so {iroki od 5 do
10 cm. Gnojevka se pred porazdelitvijo ne razpr{i v drobne
kapljice, ki pri razpr{ilnih plo{~ah povzro~ajo emisije. Na
sliki je cisterna doma~ega proizvajalca Creina, ki po `elji
kupca na cisterno namesti Vogelsang razdelila z vle~enimi
cevmi. Slika je posneta na kmetiji Jerala iz vasi @eje pri Naklem. Proizvajalec Vogelsang priporo~a, da se cevi vle~ejo po
tleh, saj so takrat emisije {e manj{e, kot ~e so konci cevi malenkost nad samimi tlemi. Za taka razdelila je zna~ilna velika delovna {irina (tudi do 36 m). Glede na delovno {irino pa
imajo name{~eno razli~no {tevilo distributerjev gnojevke z
integriranimi drobilniki. Celotna cisterna in razdelila se
upravljajo preko brez`i~nih daljinskih komand.
• razdelilniki z uvajali za poljedelstvo ali travni{tvo, ki gnojilo
uvajajo v srednjo plast tal,
• razdelilniki s kombiniranim (zdru`enim) strojem za isto~asno
obdelavo tal in nanos teko~ih organskih gnojil.
Proizvajalci take razdelilnike proizvajajo `e leta, vendar se na splo{no niso najbolj raz{irili ({e zlasti ne pri nas). V primerjavi z navadnim razdelilnikom na razpr{ilno plo{~o namre~ bistveno podra`ijo
cisterno. So pa ti sklopi na cisternah postali v zadnjih letih tehni~no
dovr{eni in prina{ajo kar nekaj prednosti pri raztrosu gnojevke. Proizvajalci ponujajo tudi samovozne cisterne za gnojevko s takimi nizko emisijskimi razdelili (pri nas niso raz{irjene).
Resnici na ljubo je treba povedati, da lahko emisije zmanj{amo za
90 % tudi pri uporabi cistern z razpr{ilno plo{~o, ~e po gnojenju resni~no takoj preorjemo tla. Tako delo pa je po ve~ini te`ko opraviti

Preglednica 1: U~inkovitost razli~nih na~inov gnojenja s teko~imi
organskimi gnojili glede zmanj{anja izpustov amonijaka (vir
UN/ECE, 2014)
Zmanj{anje izpustov v primerjavi
Na~in gnojenja
z gnojenjem z razpr{ilno plo{~o
Nana{anje v pasovih – vle~ene cevi
30–35 %
Nana{anje v pasovih – vle~ene sani
30–60 %
Plitvo vbrizgavanje – odprte re`e
70 %
Plitvo vbrizgavanje z zapiranjem re`
80 %
Globoko vbrizgavanje
90 %

Izpusti amonijaka so pri gnojenju s teko~imi organskimi gnojili tudi
odvisni od talnih razmer, ki dolo~ajo stopnjo infiltracije gnojevke.
Polne (pa tudi prazne) cisterne za teko~a organska gnojila so te`ki stroji, ki imajo stik s tlemi preko pnevmatik. Maso cisterne pove~ajo tudi ta nova razdelila. Vsak prehod traktorja in cisterne povzro~a tla~enje tal in posledi~no tudi zbitost. Zato se priporo~a uporaba
tehni~nih ukrepov za zmanj{evanje zbitosti tal. Priporo~a se uporaba
{irokih pnevmatik z mo`nostjo spreminjanja tlaka. Na njivskih povr{inah moramo imeti v pnevmatikah nizek tlak, pri vo`nji po cesti{~u
pa visokega. Tlaka pa ne smemo spustiti pod minimalno vrednostjo,
ki jo predpi{e proizvajalec pnevmatike (in povzame proizvajalec cisterne in traktorja). Na njivskih (mehkej{ih) povr{inah z ni`jimi tlaki
zmanj{amo globino kolesnic – ugrez pnevmatike, zbitost tal, zdrs in
porabo goriva. Tlak spreminjamo s kompresorjem. Naprave za spreminjanje tlaka v pnevmatikah so lahko enostavne, ro~ne ali pa popolnoma avtomatske, kjer lahko `e med samo vo`njo spreminjamo
tlak.
Cisterne za gnojevko povzro~ajo manj{e tla~enje tal, ~e so opremljene z ve~ osmi. Dvojne ali trojne osi porazdelijo maso vozila na ve~
koles in posledi~no se tla~enje lahko zmanj{a.
Cisterne za teko~a organska gnojila morajo ne glede na vrsto razdelila teko~a organska gnojila porazdeliti enakomerno v pre~ni in vzdol`ni liniji. Standard EN 13406 dolo~a metodiko dolo~evanja enakomernosti porazdelitev teko~ih organskih gnojil. Mera enakomernosti
porazdelitve je koeficient variacije (KV).

Cisterna za teko~a organska gnojila (gnojevko) z razdelilom, kjer gre teko~e organsko gnojilo skozi vle~ene sani in se nana{a na povr{ino tal v pasovih. Cevi so na koncu oja~ane s kovinskimi drsniki (sanke), ki razgrnejo travno ru{o (rastline) in
drsajo po tleh ter odlagajo gnojevko v curku (ni razpr{ena) neposredno na tla, ne pa na same rastline.
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Sistem za vna{anje gnojevke v tla omogo~a isto~asno razdeljevanje gnojevke v tla in obdelavo tal, kar zmanj{a emisije,
potreben delovni ~as in {tevilo prehodov. Na sliki je cisterna
za teko~a organska gnojila z razdelilniki gnojevke s kombiniranim (zdru`enim) strojem za isto~asno obdelavo tal in
nanos teko~ih organskih gnojil. Razdelilo je proizvod Vogelsang-a, za zadelavo gnojevke v tla pa poskrbi Amazone-jev
Catros. Vir slike: Vogelsang
Koeficient variacije (KV) %
< 10
10,1 do 15
15,1 do 20
20,1 do 25
> 25,1

Merilo za ocenjevanje
Zelo dobro (++)
Dobro (+)
Zadovoljivo (0)
Zadostno (-)
Ni zadovoljivo (—)

Pri nakupu tovrstnih strojev se priporo~a, da se kupi take, ki imajo KV enakomernosti porazdelitve, ~im manj{e. Te informacije se dobijo pri samih proizvajalcih, pa tudi pri neodvisnih in{titucijah, ki testirajo take stroje (npr. nem{ki www.dlg.org). Kakovost porazdelitve
je odvisna tudi od tega, katero in kak{no gnojevko uporabljamo in
od tega ali je povr{ina ravna ali nagnjena.
Pri uporabi cistern s temi posebnimi razdelili je potrebna dodatna
pazljivost pri delu na nagibu, {e zlasti pri obra~anju, saj ta razdelila
spremenijo te`i{~e same cisterne. Cisterne s posebnimi razdelili je
potrebno povezati z ustreznim traktorjem, kjer ima hidravli~ni sistem
traktorja dovolj velik pretok olja in ustrezen tlak hidravli~nega olja,
ter ustrezno {tevilo priklju~kov za zunanje hidravli~ne porabnike. Pri
samem delu – porazdeljevanju teko~ih organskih gnojil, je potrebna
tudi ve~ja pazljivost traktorista zaradi konstrukcije {irine razdelil, ki je
dejansko enaka {irini porazdeljevanja. Pazljivost je potrebna zlasti ob
robu parcel, ~e raste tam kak{no grmovje ali drevesa ali pa ob razli~nih stebrih (npr. za elektri~no napeljavo itd.).
Toma` Poje
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