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Izvleček 
S pomočjo anaerobne obdelave živinskih gnojil na bioplinski napravi, lahko učinkovito zmanjšamo 
emisije toplogrednih plinov (TGP), kot sta metan (CH4) in didušikov oksid (N2O).  V procesu fermentacije 
se večina lahko razgradljivih organskih snovi, med katere spadajo tudi snovi, ki imajo neprijeten vonj, 
razgradi in pretvori v bioplin. Zmanjšanje neprijetnega vonja v obdelani gnojevki lahko ublaži 
nesoglasja med kmeti in okoliškimi prebivalci po razvozu na kmetijska zemljišča. 
 
Ključne besede: živinska gnojila, izpusti metana, izpusti didušikovega oksida, ravnanje z živinskimi 
gnojili, anaerobna fermentacija 
 

Uvod 

Toplogredni plini prispevajo k ugodnim toplotnim razmeram na zemeljskem površju, saj del toplote, ki 

jo zemlja oddaja nazaj v atmosfero, zadržijo v bližini njenega površja. Brez TGP v ozračju, bi se 

povprečna temperatura iz sedanjih 15 0C znižala na okoli -180C, kar je za današnje oblike življenja 

nesprejemljivo (Pomen toplogrednih plinov v ozračju, 2010).  

S tem, ko smo ljudje s svojo dejavnostjo zvišali koncentracijo TGP v ozračju, smo povečali učinek tople 

grede in povzročili, da se ozračje segreva hitreje, kot se je kdaj koli v zgodovini človeštva. Povišanje 

temperature ozračja povzroča globalne spremembe okolja, te pa vplivajo na ekosistem in povzročajo 

škodo gospodarstvu, predvsem pa kmetijstvu. 

Glavni toplogredni plin v ozračju je vodna para. Na njeno vsebnost človek za zdaj še ne vpliva. Ostali 

pomembni toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), ozon (O3), 

fluorirani ogljikovodiki (HFCs), perfluorirani ogljikovodiki (PFCs) in žveplov heksafluorid (SF6). Ti plini se 

v toplogrednem učinku med seboj razlikujejo. Metan ima 21 krat, didušikov oksid 310 krat, žveplov 

heksafluorid pa 23.900 krat večji toplogredni učinek kot ogljikov dioksid (Monteny, 2003). Zaradi lažje 

primerjave izražamo izpuste TGP v ekvivalentih CO2.  

 

Emisije metana, ki nastanejo med skladiščenjem živinskih gnojil 

Poleg metana, ki nastaja v prebavilih živali, nastaja metan tudi iz izločkov živali, ki jih skladiščimo v 

obliki gnoja ali gnojevke. Glavna dejavnika, ki vplivata na emisijo metana sta količina proizvedenega 

blata in seča in tisti del živinskih gnojil, ki je podvržen anaerobni fermentaciji. Pri skladiščenju gnojevke 

je produkcija metana bistveno večja pri hlevski reji v skladiščih za gnojevko, kot pri reji na paši ali 

skladiščenju hlevskega gnoja (Emissions from Livestock and Manure Management, 2006). 

Količina metana iz živinskih gnojil je v veliki meri odvisna od načina skladiščenja, razpoložljivosti kisika, 

temperature, časa skladiščenja, pH in prisotnosti zaviralnih snovi, npr. amonij (Monteny in sod., 2001).   

Fermentacija živinskih gnojil je anaerobni proces, ki je podoben enterični fermentaciji. Poteka v štirih 

stopnjah:  

• Prva stopnja je hidroliza, kjer se kompleksne organske snovi s pomočjo encimov razkrojijo v 

manjše enote: polisaharidi do monosaharidov, proteini do aminokislin, lipidi do maščobnih 

kislin in glicerola.  



• Druga faza je acidogeneza, v kateri bakterije ob intenzivnem mešanju substrata iz produktov 

hidrolize tvorijo organske kisline, vodik in CO2. Acidogeneza poteka v širokem temperaturnem 

razponu (3-70°C) z optimalno temperaturo 30°C.  

• Tretja faza je acetogeneza, kjer poteka razgradnja produktov acidogeneze (predvsem hlapnih 

maščobnih kislin), do ocetne kisline, vodika in ogljikovega dioksida.  

• V četrti stopnji se proces nadaljuje v metanogenezo, kjer se sprošča metan in ogljikov dioksid 

iz vmesnih produktov s pomočjo metanogenih mikroorganizmov (arhej).  

Okrog 70 % proizvedenega metana izvira iz acetata, 30 % pa iz vodika in ogljikovega dioksida (Görisch 

in Helm, 2007). Produkcija metana narašča s temperaturo in s povečano razgradljivostjo organske snovi 

v živinskem gnojilu. Kvaliteta substrata pomembno vpliva na produkcijo metana, če so izpolnjeni pogoji 

optimalne pH vrednosti, ugodnega razmerja med C:N (optimalen je od 13:1-28:1) in stopnje 

anaerobnosti (Monteny in sod., 2006). 

V sistemih reje z gnojevko, kjer med skladiščenjem prevladujejo anaerobne razmere, nastaja več 

metana kot v sistemih reje z gnojem. Skorja, ki se ustvari na površini gnojevke v skladiščih, ovira dostop 

kisika in usmerja proces v smeri anaerobne fermentacije. V gnojevki, ki je skladiščena v hlevu pod 

rešetkami, je zaradi višje okoljske temperature preko zimskega obdobja, emisija metana večja kot pri 

gnojevki, ki je skladiščena v zunanjih jamah, kjer nižja temperatura upočasni metanogenezo. Tudi v 

sistemih z gnojem, lahko zaradi gaženja živali in premajhne uporabe slame v gnoju prevladajo izrazito 

anaerobne razmere in s tem produkcija metana (Amon in sod., 2006a).  

Za oceno količine metana, ki nastane med skladiščenjem živinskega gnojila, moramo poznati količino 

izločene razkrojljive organske snovi, metanogeni potencial živinskega gnojila (B0, v m3 na kg VS) in način 

ravnanja z njim (Verbič in sod., 2003). 

Razkrojljiva organska snov  (VS-volatile solids) v živinskem gnojilu je organska snov, ki je sestavljena iz 

biološko razgradljive in nerazgradljive frakcije in je enaka deležu neprebavljivega dela zaužite krme, ki 

se izloči preko urina in fecesa. Za oceno količine razkrojljive organske snovi v izločkih je potrebno 

oceniti bruto zaužito energijo in njeno prebavljivost (Emissions from Livestock and Manure 

Management, 2006). 

Za leto 2008 je bila količina razkrojljive organske snovi v izločkih krav molznic ocenjena na 4,33 kg, za 

ostalo govedo pa 2,35 kg na dan in na žival (Slovenia´s national inventory report 2010, 2010).  

Letni izpust metana (EM GNOJ) je bil ocenjen s pomočjo naslednje enačbe. 

EM GNOJ = VS (kg/dan) × 365 dni/leto × B0 (m3/kg VS) × 0,67 kg/m3 × MCF 

MCF - methane conversion factor 

Metanogeni potencial (B0) pomeni koliko metana lahko nastane iz 1 kg VS živinskega gnojila. 

Metanogeni potencial je vedno nekoliko nižji od teoretičnega, ker se del substrata porabi za sintezo 

mikrobne biomase, del organske snovi je izgubljen v iztoku ter zaradi snovi, ki vsebujejo lignin in so le 

delno razgradljive. Na metanogeni potencial živinskega gnojila po Moller in sod. (2004) vplivajo številni 

dejavniki, kot so: 

- vrsta, pasma in stopnja rasti živali, 

- prehrana, 

- količina in vrsta nastilja, 

- razkrajajoči se procesi med skladiščenjem živinskega gnojila. 



Za Slovenijo je bil metanogeni potencial (B0) za živinska gnojila krav molznic ocenjen na 0,24 m3 CH4/kg 

VS, za ostalo govedo pa 0,17 m3 CH4/kg VS (Slovenia´s national inventory report 2010, 2010).  

Konverzijski faktor metana (MCF) pove kolikšen del metanogenega potenciala živinskega gnojila v 

resnici  izkoristimo in ga izračunamo na podlagi deležev posameznih načinov skladiščenja živinskih 

gnojil in parcialnih faktorjev za podnebje v regiji. Po kriterijih IPPC imamo v Sloveniji hladno podnebje, 

saj je povprečna letna temperatura pod 15°C (Emissions from Livestock and Manure Management, 

2006).  

Po ocenah (Verbič in sod., 2003) je v Sloveniji 39,6 % vseh govedi v sistemu ločenega zbiranja gnoja z 

nastilom in gnojnice, 48,7 %  vseh govedi v sistemu z zbiranjem gnojevke in 11,7 % govedi na paši z 

upoštevano korekcijo na dolžino pašne sezone.  

Na osnovi tabel so bile za Slovenijo izračunane ustrezne vrednosti konverzijskih faktorjev metana za 

gnojevko 0,39, hlevski gnoj 0,01 in izločke, ki nastajajo na paši 0,01 (Slovenia´s national inventory 

report 2010, 2010). V preglednici 1 so izračunani skupni letni izpusti CH4 iz živinskih gnojil za posamezno 

vrsto domačih živali, izraženi v ekvivalentih CO2 

Preglednica 1: Skupni izpusti CH4 iz živinskih gnojil izraženi v ekvivalentih CO2 za leto 2008 

 Izpusti CH4 izraženi v ekvivalentih CO2 

t ekv. CO2  

Govedo 287.926 

Prašiči 137.700 

Konji 577 

Ovce 554 

Koze 61 

Perutnina 7.494 

 

V govedoreji bi lahko zmanjšali izpuste metana s povečanjem obsega paše (Verbič in sod., 2003). S 

takim načinom reje bi se zmanjšala količina živinskih gnojil v skladiščih, zlasti v poletnem obdobju, ko 

temperatura ugodno vpliva na metanogenezo.  Pravilno ravnanje hlevskim gnojem v hlevu in gnojem 

na gnojišču, npr. zmanjšanje zbitosti gnoja, ki ga lahko dosežemo s pogostim dodajanjem nastilja, 

rednim odstranjevanjem gnoja z gnojišča in kompostiranjem, lahko zmanjša emisije metana (Monteny 

in sod., 2006).  

Razkrojljiva organska snov v živinskem gnojilu je tista, ki omogoča mikrobiološke procese, ki vodijo pri 

anaerobnem skladiščenju do nastanka metana. Anaerobna obdelava živinskih gnojil v bioplinski 

naparavi zmanjša količino VS in s tem potencial za nastanek metana pred končnim skladiščenjem. 

Pogosto odstranjevanje živinskih gnojil iz skladišč in anaerobna obdelava v bioplinski napravi je lahko 

zelo učinkovit ukrep za zmanjšanje emisij metana. Nastali bioplin, ki ga sestavljata predvsem metan in 

CO2, služi kot pogonsko gorivo za proizvodnjo električne in toplotne energije. Ta možnost je predvsem 

odvisna od odkupne cene električne energije, ki jo posredujemo v javno omrežje in možnosti uporabe 

ko-substratov za povečanje proizvodnje bioplina.  

 



Emisije didušikovega oksida (N20), ki nastanejo med skladiščenjem  živinskih gnojil 

V živinoreji se hraniljive snovi, ki jih žival zaužije s krmo, pretvorijo v mleko, meso in jajca ter v seč in 

blato. Le majhen del 5-30 % N iz krme je ohranjenega v mleku, mesu in jajcih, odvisno od vrste živali in 

stopnje intenzivnosti reje. Velik del dušika (70-95 %) se izgubi preko izločkov živali (seča in blata). 

Večina dušika (50-90 %) z živinskimi gnojili vrnemo nazaj na kmetijske površine za pridelavo krme za 

živali, preostanek dušika pa se izgubi med skladiščenjem preko izhlapevanja NH3, denitrifikacije in 

izpiranja (Oenema in sod., 2005).  

Glavni vir didušikovega oksida so živinska in dušikova mineralna gnojila, ki jih uporabljamo za gnojenje 

na kmetijskih površinah ter urin, ki ga izločajo pašne živali, prav tako pa se N2O sprošča tudi iz sistemov 

reje z gnojem, kot tudi iz skladišč za hlevski gnoj (Verbič in sod., 2006). Didušikov oksid kot sekundarni 

produkt nastaja iz dušikovih spojin v bakterijskem procesu nitrifikacije in denitrifikacije. V procesu 

nitrifikacije se dušik, ki je v živinskih gnojilih predvsem v obliki sečnine in amoniaka, oksidira preko 

nitrita do nitrata. Če temu sledi faza brez kisika, nastopi  proces denitrifikacije, kjer iz nitrata nastaja 

N2O kot vmesni produkt oz. N2 kot končni produkt, ki uhajata v ozračje (Hartung, 2003). 

Nitrifikacija poteka predvsem v sistemih reje z globokim nastiljem, ki jo lahko izboljšamo še s 

kompostiranjem in delno tudi v aerobno obdelani gnojevki. V kompostnem kupu aerobne bakterije s 

svojem razmnoževanjem dvignejo temperaturo, kar pomembno vpliva tudi na higienizacijo materiala 

(Monteny in sod., 2001).  

Pri sistemih reje živali z gnojem (globoki nastil) so aerobne razmere pretežno na površini ležišča, nizka 

vsebnost kisika in anoksični pogoji pa so v globljih plasteh gnoja. Zato se stopnja nitrifikacije z globino 

zmanjšuje. V sub-optimalnih pogojih, z nizko vsebnostjo razpoložljivega kisika, lahko pride do 

nepopolne oksidacije dušikovih spojin oz. do nepopolne nitrifikacije, kar privede do nastanka večjih 

količin N2O. To se dogaja predvsem v sistemih z globokim nastiljem, v veliko manjšem obsegu pa v 

sistemih z gnojevko. Denitrifikacija je obsežnejša v anaerobnih pogojih, seveda pod pogojem, da je prej 

potekla nitrifikacija oz. da je prišlo do nastanka nitrata (Monteny in sod., 2001).  

Denitrifikacija je odvisna od ravnanja z živinskim gnojili (npr. delno aerirana gnojevka, uporaba nastilja, 

pogoji skladiščenja,...). Gnojnica ne povzroča znatnih emisij N2O, ker v njej vladajo anaerobne razmere. 

Največ N2O nastaja v sistemih z globokim nastiljem z delno aerobnimi razmerami in malo 

razpoložljivega kisika (Hartung, 2003).  

Didušikov oksid nastaja, ko so dani specifični pogoji, ki so rezultat kombinacij aerobnega in 

anaerobnega procesa: 

nitrifikacija: transformacija amonija do nitrata (aerobni proces) 

NH4
+   ------Nitrosomonas ssp.----→   NO2

‾ ------Nitrobacter ssp.----→     NO3
‾ 

denitrifikacija: redukcija nitratnega do atmosferskega dušika (anaerobni proces) 

NO3
‾ → NO2

‾ → NO → N2O → N2 

V Sloveniji so bile emisije N2O, ki nastajajo med skladiščenjem živinskih gnojil, ocenjene na podlagi 

števila domačih živali in količino izločenega dušika po posamezni živalski vrsti in kategoriji. Količino 

izločenega dušika za krave molznice so izračunali po enačbi (Menzi in sod. 1997, cit. Slovenia´s national 

inventory report 2010, 2010): 



N izločen (kg/leto) = 52,5 + 0,0105 × M (kg/leto) 

M - mlečnost  

Za krave dojilje je bila količina izločenega dušika 78 kg /leto, kar ustreza mlečnosti (M) okrog 2.400 kg 

mleka/leto, za ostalo govedo pa 35 kg N/leto. Za svinje in breje mladice 36 kg N/leto. V to kategorijo 

živali je bil vključen tudi izločen dušik nebrejih mladic, merjascev in pujskov. Za prašiče pitance 14 kg 

N/leto. Za ovce, koze, konje in perutnino je izločen dušik znašal 20, 25, 25 in 0,6 kg N/leto (Slovenia´s 

national inventory report 2010, 2010). Emisijske faktorje, ki nam povedo, kolikšen delež N iz živinskih 

gnojil se izgubi v ozračje v obliki N2O so povzeli po IPCC (2000) cit. po (Slovenia´s national inventory 

report 2010, 2010). V preglednici 2 so prikazani skupni izpusti N2O, ki vključujejo izpuste iz hlevov in 

skladišč za živinska gnojila.  

Preglednica 2: Skupni izpusti N2O iz živinskih gnojil izraženi v ekv. CO2 za leto 2008  

 Izpusti N2O izraženi v ekvivalentih CO2 

t ekv. CO2  

Anaerobne lagune 113,65 

Sistemi z gnojevko 8.960,95 

Skladišča za hlevski gnoj 145.624,20 

Ostalo 845,98 

 

V govedoreji bi lahko zmanjšali izpuste N2O, če bi obroke s travinja ustrezno dopolnili z ustrezno 

energetsko bogato krmo, kot je koruzna silaža. 

Znano je, da kakovost ogljika vpliva na razmerje N2O:N2 (Paul in sod., 1993, cit. po Monteny, 2006). 

Zato je pomembno razumevanje vpliva anaerobne obdelave in skladiščenja gnojevke na kakovost 

ogljika v času nanašanja na kmetijske površine, s čimer lahko ob dobrem izvajanju v praksi dosežemo 

znižanje emisij N2O. Amon in sod. (2002) so dokazali, da so bile emisije N2O pri razvozu gnojevke na 

travinju manjše, če je bila gnojevka skladiščena 6 mesecev ali anaerobno obdelana, v primerjavi s svežo 

gnojevko. Ugotovili so, da se med skladiščenjem in anaerobno fermentacijo, lahko dostopni ogljik, ki 

služi kot energija za denitrifikacijo, vključuje v mikrobno biomaso ali pa se izgubi kot CO2 ali CH4. Zato 

je v gnojevki na voljo manj ogljika, ki je potreben za denitrifikacijo. S tega vidika je anaerobna obdelava 

gnojevke v bioplinski napravi zelo dobra rešitev za zmanjšanje emisij CH4 in N2O ter delno tudi 

neprijetnih vonjav, saj se amoniak (NH3) kislem okolju reducira do amonijevega iona (NH4
+), ki je 

rastlinam takoj dostopen. Torej del (NH4
+) rastline po razvozu na kmetijske površine porabijo, ker pa 

se lahko topni C-hidrati v bioplinski napravi porabijo za nastanek bioplina, je proces 

nitrifikacije/denitrifikacije v tleh manj obsežen in zaradi tega so manjši tudi izpusti TGP (Amon in sod., 

2002). 

 

Anaerobna obdelava živinskih gnojil na bioplinski napravi 

Sprva so bioplinske naprave delovale izključno na blatu in seču domačih živali, v Indiji in Kitajskem tudi 

iz ekskrementov ljudi. Nastali bioplin so uporabljali za kuhanje in ogrevanje. Do danes je bioplinska 

tehnologija zelo napredovala. Tako se kot substrat za povečanje donosa bioplina uporabljajo še 

rastlinska biomasa, pridelana na kmetijskih zemljiščih, žetveni ostanki, kot so slama žit, koruznica, listi 

in glave sladkorne pese,… Poleg naštetih kmetijskih substratov, se lahko uporabijo tudi odpadki iz 



gostinstva (ostanki hrane, rastlinska olja,..) in živilsko predelovalne industrije (pekarske, klavnične, 

mlekarske, hrana s pretečenim rokom,…), ki se koristno uporabijo za pridobivanje obnovljive energije.  

 

Lastnosti anaerobno obdelane gnojevke 

Živinska gnojila so pomemben vir rastlinskih hranil, zato si v kmetijstvu prizadevamo za njihovo 

optimalno izrabo. Hranila so lahko izgubljena preko spiranja nitratov ali pa v plinasti obliki uhajajo v 

ozračje (NH3, NO2, NOx, N2) (Amon in sod., 2006a). Fizikalni in kemični procesi, ki potekajo med 

fermentacijo gnojevke na bioplinski napravi, spremenijo sestavo in gnojilni učinek gnojevke za 

gnojenje.  

Fermentirana (anaerobno obdelana) gnojevka ima v primerjavi z neobdelano naslednje lastnosti: 

- manjšo vsebnost suhe snovi, 

- manjšo viskoznost (trenje med dvema plastema tekočine), 

- manjše C/N razmerje, 

- višji pH, 

- večjo vsebnost NH4
+, 

- vsebuje manj hlapnih maščobnih kislin, ki vplivajo na neprijeten vonj (Birkmose, 2007). 

 

Med fermentacijo se v gnojevki zmanjša vsebnost suhe snovi za okoli 50 % (Amon in sod., 2006a) in 

razmerje med C/N, povečata pa se vsebnost amonija (NH4
+) in pH vrednost. Količina amonija je večja 

zaradi  razgradnje dušikovih vezi v organskih spojinah in pretvorbe amonijaka (NH3) v amonij (NH4
+) 

med fermentacijo (Ortenblad, 2000; Birkmose, 2007). Višja pH vrednost je posledica razgradnje 

organskih kislin in zmanjšanja vodikovih ionov (H+), ki se porabijo za tvorbo amonija. Ortenblad (2000) 

navaja, da povečanje pH vrednosti v fermentirani gnojevki za eno enoto, poveča koncentracijo 

amonijaka za deset enot. V procesu fermentacije se pH živinskih gnojil zviša za pol enote. Višja pH 

vrednost poveča možnost izhlapevanja amoniaka v času skladiščenja in med razvozom na kmetijska 

zemljišča. Ortenblad  (2000) navaja, da lahko s prekrivanjem skladišč za fermentirano gnojevko za 96 

% zmanjšamo izhlapevanje amoniaka.  

Visoka vsebnost suhe snovi v gnojevki vpliva na večje izhlapevanje amoniaka po aplikaciji/gnojenju, 

zaradi počasnejše infiltracije v tla. Anaerobno obdelana gnojevka z manjšo količino suhe snovi ima 

posledično manjšo viskoznost in zato hitreje pronica v tla po razvozu na kmetijska zemljišča, kar 

zmanjša tveganje v izhlapevanju amoniaka. Terhoeven-Urselmans in sod. (2009) so v poskusu ugotovili, 

da se je iz fermentirane gnojevke, ki je vsebovala 15,8 kg NH4
+/ha (od kupnega 66 kg N/ha z C/N 

razmerjem 11:1) po aplikaciji izgubilo le 10 % celotnega NH4
+, ostala količina je povečala zalogo NH4

+ v 

tleh.  Prav tako so ugotovili, da se je po aplikaciji 13,7 kg/ha organsko vezanega dušika iz fermentirane 

gnojevke mineraliziralo do NO3. Skupna količina anorganskega dušika (NH4
+ + NO3) je v poskusu znašala 

29,5 kg/ha.  

Manjše C/N razmerje in večja vsebnost NH4
+ v fermentirani gnojevki,  pomenita več hitro dostopnega 

dušika, takoj po aplikaciji gnojevke. Medtem, ko se iz neobdelane gnojevke, zaradi večjega C/N 

razmerja, del dušika imobilizira v zalogo N v tleh, ki postane razpoložljiv kasneje. To vodi v povečano 

stopnjo denitrifikacije in posledično do večjih izgub N2O. Zato Amon in sod. (2006a) priporočajo 

znižanje SS in količino C v čim bolj zgodnji fazi ravnanja z živinskimi gnojili.  

V procesu anaerobne fermentacije se velik del organske snovi razgradi, zato je po razvozu na kmetijska 

zemljišča na voljo manj hitro razgradljivih snovi za mikrobno aktivnost. To vodi do manjših izgub dušika 

preko denitrifikacije v primerjavi z neobdelano gnojevko (Ortenblad, 2000; Amon in sod. 2006a). 

Ortenblad (2000) je ugotovil, da se s fermentacijo gnojevke zmanjša stopnja denitrifikacije za 3 do 4 



krat. V poljskih poskusih so zaradi denitrifikacije iz neobdelane gnojevke govedi izmerili 20 kg izgub 

dušika in iz fermentirane 5 kg dušika.  

Prav tako so iz fermentirane gnojevke manjše tudi izgube dušika zaradi izpiranja v podtalnico v 

primerjavi z neobdelano gnojevko. Razlog je v manjši količini organsko vezanega dušika, katerega del 

se sprosti preko nitrifikacije, predvsem v jesenskem deževnem obdobju na poljih brez ozelenitve. 

Birkmose  (2007) navaja, da so v poljskih poskusih pri gnojenju ozimne pšenice s fermentirano gnojevko 

ugotovili boljše izkoriščanje dušika, kot pri gnojenju s neobdelano prašičjo gnojevko in še boljše v 

primerjavi z gnojevko govedi. Izračunali so, da bi lahko pri gnojenju ozimne pšenice s 170 kg skupnega 

N iz fermentirane gnojevke v primerjavi z neobdelano privarčevali okrog 54 kg dušika, ki bi ga morali 

za enak pridelek nadomestiti iz mineralnih gnojil. Z manjšo uporabo mineralnega dušika, se posredno 

zmanjša tudi možnost spiranje nitratov. Ocenjujejo, da se spiranje nitratov zmanjša za 0,33 kg NO3 na 

vsak kg uporabljenega dušika iz mineralnih gnojil. 

Med fermentacijo se večina lahko razgradljivih organskih snovi, med katere spadajo tudi hlapne 

maščobne kisline, ki imajo neprijeten vonj, razgradijo in pretvorijo v bioplin. S tem se lahko neprijeten 

vonj zmanjša do 80 % v primerjavi s nefermentirano gnojevko (Birkomose, 2007; Weiland, 2010). V 

preglednici 3 je prikazana sestava fermentirane in neobdelane gnojevke. 

Preglednica 3: Vsebnost suhe snovi, rastlinskih hranil in pH vrednost v gnojevki prašičev, govedi in 

                          fermentirani gnojevki. (Birkmose, 2007)  

 

 SS 

(%) 

pH N-skupni 

(kg/t) 

NH4
+ 

(kg/t) 

Delež NH4
+ 

(%) 

P 

(kg/t) 

K 

(kg/t) 

Fermentirana 

gnojevka (20) 

4,8 7,6 4,4 3,5 81 1,0 2,3 

Gnojevka 

prašičev (28) 

5,0 7,1 4,8 2,9 74 1,1 2,3 

Gnojevka 

govedi (15) 

7,5 6,9 3,9 2,4 61 0,9 3,5 

Opombe: 

- Fermentirano gnojevko sestavlja 50 % gnojevke prašičev, 25 % gnojevke govedi in 25 % organskih 

industrijskih odpadkov, 

- () je število vzorcev. 
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