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Збрињавање животињског стајњака и хемијски 

критеријуми за процену зрелости компоста 
 

КРАТАК САДРЖАЈ 

 
 Стајњак је последњих деценија постао проблем из разлога што се сточарство 

са много мањих превело на неколицину великих фарми. У складу са технологијом 

изђубравања на фарми имамо и различите врсте стајњака, односно осоку, течни 

стајњак, чврсти стајњак и ове категорије могу бити са или без простирке. Према 

правилницима стајњак се дели на прерађени и непрерађени, а спада у материјал 

категорије 2. Начини збрињавања стајњака јесу компостирање стајњака, 

пелетирање стајњака и производња биогаса. Са економског аспекта стајњак нам 

доноси приходе кроз повећање ратарске производње или производњом струје 

путем биогаса. Са биолошког аспекта односно са аспекта заштите животне средине 

уколико се са стајњаком не поступа правилно поготово уколико је количина 

велика, може доћи до озбиљног загађења како подземних тако и површинских вода. 

 

Кључне речи: стајњак, компостирање,критеријуми, пелетирање, биогас 
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Animal manure management and chemical criteria for 

assessing compost maturity 
 

SUMMARY 
 

Manure has become a problem in recent decades because livestock farming has 

shifted from many smaller ones to a few large farms. In accordance with the technology 

of fertilization on the farm, we also have different types of manure, ie manure, liquid 

manure, solid manure and these categories can be with or without a mat. According to the 

regulations, the manure is divided into processed and unprocessed, and it belongs to the 

category 2 material. The methods of manure disposal are manure composting, manure 

pelleting and biogas production. From the economic aspect, manure brings us income 

through increased crop production or electricity production through biogas. From the 

biological point of view, ie from the aspect of environmental protection, if the manure is 

not handled properly, especially if the amount is large, serious pollution of both 

groundwater and surface water can occur. 

  

 

Keywords: manure, composting,criteria, pelleting, biogas 
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1. УВОД 
 

 

Последњих деценија, сваке године све је мања употреба стајског ђубрива 

као природног начина за повећање плодности земљишта и повећања хумуса. Разлог 

томе је употреба вештачког минералног ђубрива које може привремено повећати 

приносе, али не може да надомести недостатак хумуса на ораницама. Битно је 

истаћи да постоји ризик да стајњак, за разлику од минералног ђубрива, може бити 

извор инфективних агенаса, али у случају да се примени адекватан третман и начин 

збрињавања стајњака применом метода којима се тај ризик смањује на минимум, 

док се притом задржавају сви бенефити употребе анималног стајњака. 

Једне од таквих метода које умањују ризик од ширења инфективних агенаса 

јесу компостирање стајњака, пелетирање стајњака, као и производња биогаса, 

односно коришћење сагоривих гасова који су нуспродукт врења стајњака за 

покретање турбина и добијање електричне енергије.  

Овим начинима управљања и обрадом стајњака добијамо више бенефита, а 

то су : традиционално коришћење-нађубравање земљишта стајњаком који је 

слободан од инфективних агенаса као и семена корова, док у самом процесу обраде 

можемо добити и биогас који се може користити у сврху добијања електричне 

енергије. Притом у самом процесу обраде стајњака постоје хемијски и физички 

фактори, који се се морају испратити како би испунили критеријуме по којима ће 

процес бити еколошки, економски и епидемиолошки прихватљив.  

Такође и сви процеси који су део обраде стајњака морају бити у складу са 

правилницима који их описују односно у складу са законом, како би се било каква 

штета са епидемиолошког, економског и еколошког аспекта свела на минимум. 

 

. 
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Нови системи сточарске производње, засновани су на интензивирању 

производње на великим фармама, производе огромне количине стајњака и гнојива 

без довољно пољопривредног земљишта за њихову директну примену као ђубрива. 

Компостирање се све више сматра добрим начином за рециклажу вишка стајњака 

као стабилизованог и дезинфикованог крајњег производа за пољопривреду. [1.] 

Значај стајњака као нуспроизвода сточарске производње огледа се у томе 

што је уз правилну употребу значајан извор хранљивих материја у биљној 

производњи. Негативни аспекти производње и управљања стајњаком су додатни 

трошкови због дистрибуције и утицаја на животну средину (вода, ваздух и 

земљиште). 

Интензитет и концентрисаност активности сточарске индустрије стварају 

огромне количине биоразградивог отпада којим се мора управљати према 

одговарајућим праксама одлагања како би се избегао негативан утицај на животну 

средину (емисија мириса и гасова, загађење земљишта и воде и др.) [2.] 

Негативан утицај стајњака на животну средину проистиче из садржаја 

органских и неорганска једињења чије хемијске реакције емитују одређене 

загађивача у ваздух, воду и земљиште. Разбијањем аминокиселина које  садрже 

сумпор долази до емисије водоник-сулфида који је један од главних компоненти 

органолептичког загађења стајњаком. Анаеробно разлагање органских компоненти 

стајњака доводи и до емисије органских испарљивих киселина које такође 

доприносе непријатним мирисима. Одређене врсте стајњака карактерише и висок 

степен испарења амонијака насталог као последица разградње урее. Неоргански 

азот у облику амонијака (NH3) нитрификацијом прелази у нитратни анјон, који је 

склон лаком пролазу и дренажи кроз поре земљишта и доприноси погоршању 

квалитета подземних, али и површинских вода због дренаже. Такође у комбинацији 

са једињењима фосфора и калијума може се наћи у води због неадекватне употребе 

стајњака, што доводи до загађења површинских вода. Остали негативни ефекти 

примене стајњака повезују се са повећањем концентрације тешких метала у 

земљишту, и ширењем патогена и семена корова. Сви наведени негативни ефекти 

се могу груписати као локално и регионално загађење. [8.]  
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2.1. Стајњак као нуспродукт у сточарској производњи 
 

 

Стајњак се састоји од измета (фекалија и урина) домаћих животиња, са или 

без простирке од жетвених остатака. Може да садржи и воду (за чишћење 

објеката), остатке хране, длаку или перје, али и хемијске детерџенте и 

дезинфекциона средства (непожељно). Према правилнику којим се дефинишу 

нуспроизводи животињског порекла, стајњак спада у материјал категорије 2 према 

опасности по јавно здравље и здравље животиња, а његово управљање и 

дистрибуција на земљишту омогућено је у непрерађеном стању само ако не постоји 

могућност ширења опасних заразних болести. [7.] 

 

 

2.2. Врсте и количине стајњака у Србији 
 

 

Одређивање количине стајњака подразумева познавање врсте стајњака на 

фармама, заступљеност различитих категорија истих врста животиња, времена које 

грла проводе на испаши, техника изђубравања из објеката, начина исхране, технике 

чишћења објеката, примене хемијских средстава. На пример, говеда се у Србији 

држе на фармама где се: користи простирка од жетвених остатака те се формирани 

стајњак уклања из објеката на дневном/недељном нивоу; користи се простирка, али 

се стајњак уклања из објеката након неколико месеци – дубока простирка; веће 

фарме се карактеришу аутоматизованим уклањањем течног стајњака из објекта 

помоћу скрепера или неким другим системима течног извођења; комбиновани 

системи на истој фарми за различите категорије животиња; животиње се одређени 

део времена држе на испаши па практично ни не постоји стајњак у смислу 

нуспроизвода којим треба да се даље управља; користе се хемијска средства при 

мужи па се део стајњака из измузишта третира као отпадна вода. Због наведене 

комплексности, не постоји универзалан начин генерисања стајњака и јединствене 

карактеристике. Слична ситуација је и код других врста животиња. Процена 

количине стајњака која обухвата већи регион, а не појединачну фарму или општину 

и округ, мора да се географски спроведе са високим нивоом несигурности. [9.] 
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За прорачун количине стајњака у Србији, усвојено је да: 

 1 условно грло (УГ) говеда генерише 18 м3 природног течног стајњака (ТС), 

 удела суве материје 8%. Затим је сматрано да 92,5% те количине природног 

стајњака формира свежи чврсти стајњак (ЧС), што одговара претпоставци да се на 

фармама до 100 УГ генерише само ЧС, на фармама између 100 и 1.000 УГ 50% 

стајњака је у чврстој форми, а на фармама са више од 1.000 УГ само 10% стајњака 

је у чврстој форми. За формирање чврстог стајњака, сматрано је да се за простирку 

користи 5 кг сламе по УГ на дан  

 1 УГ свиња генерише 15 м3 природног ТС, удела суве материје 5%.  

Затим је сматрано да 37,6% те количине природног стајњака формира свежи ЧС, 

што одговара претпоставци да се на фармама до 100 УГ генерише 50% ЧС, на 

фармама између 100 и 1.000 УГ 20% стајњака је у чврстој форми, а на фармама са 

више од 1.000 УГ се не генерише ЧС, само технички. За формирање чврстог 

стајњака сматрано је да се за простирку користи 5 кг сламе по УГ на дан. За 

прорачун количине стајњака пореклом од живине je сматрано да је комплетан 

стајњак у чврстој форми. За ову студију усвојено је да ова категорија животиња 

генерише 2 кг стајњака по дану у форми чврстог стајњака. Наводе да козе и овце 

генеришу између 1,55 и 2,63 кг стајњака по дану. [10, 11.] 

 

 

 Сува 

материја 

Органски 

угљеник 

Укупан 

азот 

NH4-N pH Запремина 

По УГ 

Течни 

стајњак/осока 

      

Говеда 15-123 3,8-36 2.0-7.0 1.0-4.9 7.1-8.4  

Свиње 4,9-152 1,0-65 0.6-7.8 0.3-6.6 6.7-8.9  

Живина 10-367 11-112 2-21 1.9-9.4 7.9-8.8  

Чврсти 

стајњак 

      

Говеда 140-300 65-126 4.2-8.1 0.3-2.0 8.6 

(Просек) 

18м
3 

Свиње 150-330 42-132 3.5-11 0.5-6.0 8,1 

(Просек) 

15м
3 

Живина 220-700 103-597 10-58 2.4-18 7,6 

(Просек) 

 

Tabela 1. Просечан састав животињског стајњака и стајњака 
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2.3. Законске регулативе 
 

У наставку наведени правилник мора бити у складу са вишим правним 

актом који га одређује што је у овом случају Закон о Ветеринарству. 

 

Правилник који ближе уређује ову област која је и тема овог рада јесте: 

 ПРАВИЛНИК 

о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског 

порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину 

спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и 

јаме гробнице.  

"Службени гласник РС", бр. 31 од 9. маја 2011, 97 од 6. новембра 2013, 15 од 6. 

фебруара 2015, 61 од 23. јуна 2017. [17.] 

 

Члан 4. став 45. овог закона гласи: 

 органско ђубриво и оплемењивач земљишта јесу материјали животињског 

порекла који се користе појединачно или заједно, а који се додају земљишту у 

циљу исхране биљака и поправке плодности земљишта, односно за побољшање 

физичких, хемијских и биолошких особина земљишта, а могу садржати и стајњак, 

садржај дигестивног тракта одвојеног од дигестивног тракта, компост и остатке 

ферментације; [17.] 

Члан 4. став 52. 

 прерађени производи јесу производи који су добијени од споредних 

производа животињског порекла применом неке од метода прераде или третмана из 

овог правилника, и обухватају прерађен протеин животињског порекла, производе 

од крви, топљену маст и рибље уље, млеко и производе од млека, желатин и 

хидролизован протеин, дикалцијум и трикалцијум фосфат, колаген, производе од 

јаја, храну за кућне љубимце, побољшиваче укуса и жвакалице, прерађени стајњак 

и производе од прерађеног стајњака, производе од крви, третирану кожу, ловачке 

трофеје, производе пчеларства, топљену маст од материјала Категорије 2 и 

деривате топљене масти; [17.] 
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Члан 4. став 67. 

стајњак јесте измет, односно мокраћа фармски узгајаних животиња, осим фармски 

узгајаних риба, са или без простирке; 

Члан 7. 

Материјал Категорије 2 обухвата следеће споредне производе животињског 

порекла, и то: 

став 1. 

стајњак, неминерализован гуано и садржај дигестивног тракта; 

 

Члан 11. 

Када је у питању поступање са споредним производима животињског порекла које 

се односи на исхрану животиња, примењују се следећа правила: 

 

став 4. 

ако није протекло 90 дана од дана примене органског ђубрива или побољшивача 

земљишта, храна за животиње биљног порекла која потиче са земљишта на коме су 

примењена органска ђубрива или побољшивачи земљишта, осим стајњака, не 

користи се у исхрани животиња, нити се на таквом земљишту врши испаша. [17.] 

 

Поступање са материјалом Категорије 2 

Члан 13. 

 

Са материјалом Категорије 2 поступа се на неки од следећих начина: 

1) уништава се као отпад спаљивањем: 

(1) у непрерађеном стању или 

(2) у прерађеном стању, применом неке од основних метода прераде које су 

прописане овим правилником, осим Методе прераде 6, после чега се добијени 

материјал трајно идентификује у складу са овим правилником; 

2) ако је материјал Категорије 2 отпад, користи се као обновљив извор енергије или 

се уништава ко-спаљивањем: 

(1) у непрерађеном стању или 

(2) у прерађеном стању, применом неке од основних метода прераде које су 

прописане овим правилником, осим Методе прераде 6, после чега се добијени 

материјал трајно идентификује у складу са овим правилником; 

3) прерађује се применом Методе прераде 1, а добијени материјал трајно се 

идентификује у складу са овим правилником и уништава закопавањем на депонији 

одређеној за те намене; 
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4) прерађује се применом Методе прераде 1, када је то примењиво, а добијени 

материјал трајно идентификује у складу са овим правилником и користи се за 

израду органског ђубрива или оплемењивача земљишта; 

5) користи се у производњи компоста или биогаса: 

(1) у прерађеном стању применом Методе прераде 1 после чега се добијени 

материјал трајно идентификује у складу са овим правилником, или 

(2) у непрерађеном или прерађеном стању, у случају када се ради о стајњаку, 

дигестивном тракту и садржају дигестивног тракта, млеку, производима од млека, 

колоструму, јајима и производима од јаја, ако не постоји опасност за ширење 

нарочито опасних заразних болести; 

6) разбацује се по земљишту у непрерађеном стању, у случају стајњака, садржаја 

дигестивног тракта који је одвојен од дигестивног тракта, млека, производа од 

млека и колострума, ако не постоји опасност за ширење нарочито опасних заразних 

болести; 

7) силира се, прерађује у компост или трансформише у биогас, у случају када се 

ради о материјалу који потиче од водених животиња; 

8) користи за израду добијених производа од материјала Категорије 2, у складу са 

овим правилником; 

9) користи се, у непрерађеном или прерађеном стању, као гориво за сагоревање; 

10) уништава се и користи, у непрерађеном или прерађеном стању, применом неке 

од алтернативних метода прераде, у складу са овим правилником. [17.] 

Члан 22. 

 

Хигијенски услови за обављање делатности у објекту за производњу биогаса и 

компоста су: 

1) у објекту се прерађује: 

(1) производ који је добијен прерадом материјала Категорије 2, уз примену 

Методе прераде 1, 

(2) стајњак и садржај дигестивног тракта који је одвојен од дигестивног 

тракта, млеко и колострум, 

(3) материјал Категорије 3; 
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2) споредни производи животињског порекла прерађују се одмах после допреме, а 

до прераде складиште се у складу са овим правилником; 

3) контејнери, посуде и возила за превоз непрерађеног материјала чисте се, перу и 

дезинфикују на за то одређеном месту; 

4) заштита од штеточина као што су инсекти, глодари, птице и друге штеточине 

спроводи се системски на основу претходно утврђеног програма контроле 

штеточина, а подаци о спроведеној системској заштити евидентирају се; 

5) за све делове објекта установљава се одговарајући начин и поступак прања, 

чишћења и дезинфекције одговарајућом опремом и средствима, који се евидентира; 

6) уређаји, прибор и опрема уредно се одржавају, а опрема за мерење баждари; 

7) остаци ферментације и компост складиште се и са њима се рукује тако да се 

спречи накнадно загађење; 

8) у објекту се успостављају и уводе процедуре самоконтроле објекта које се 

одржавају и које су засноване на принципима система анализе ризика и критичних 

контролних тачака (HACCP), у складу са чланом 100. овог правилника. 

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, у објекту за производњу биогаса може да 

се преради материјал који је добијен прерадом материјала Категорије 1 ако је 

производња биогаса део процеса неке алтернативне методе прераде прописане 

овим правилником и ако је резултујући материјал уништен на начин који је овим 

правилником прописан за одговарајућу алтернативну методу. 

У случају из става 2. овог члана, за материјал који је добијен прерадом 

материјала из члана 6. тач. 1) подтач. (1) и (2) овог правилника производња биогаса 

врши се на истом месту и у затвореном систему, а добијени биогас треба брзо да се 

сагори на минималној температури од 900°С, што треба да буде праћено брзим 

хлађењем („пригушење”). [17.] 
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6. Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за производњу биогаса и 

компоста 

Члан 86. 

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за производњу биогаса су: 

1) да има пријемни део у који се допрема материјал за даље третирање, који је 

наткривен или затворен простор са инсталираном потребном опремом у зависности 

од тога да ли се допремљен материјал директно уноси у јединицу за пастеризацију 

или се складишти до третирања; 

2) да има чисти део у коме се остаци ферментације складиште и чувају, који је 

физички одвојен од пријемног дела и простора за чишћење, прање и дезинфекцију 

возила и контејнера, тако да се онемогући накнадно загађење остатака 

ферментације; 

3) да је обезбеђен простор на месту напуштања објекта за биогас, који је снабдевен 

опремом и средствима за чишћење, прање и дезинфекцију возила и контејнера; 

4) да има јединицу за пастеризацију са: 

(1) уграђеном опремом за праћење температуре у јединици времена, (2) 

уграђеном опремом за стално бележење резултата праћења мерења температуре у 

јединици времена, (3) одговарајућим сигурносним системом за спречавање 

недовољног загревања; 

5) да има сопствену лабораторију или обезбеђено коришћење услуга екстерне 

лабораторије; 

6) да је на одговарајућој удаљености од простора на коме се држе и узгајају 

фармски узгајане животиње и да је физички потпуно одвојен од хране за животиње 

и места на коме се држе и узгајају животиње, када је то потребно и оградом, у 

случају када је објекат за производњу биогаса смештен на истом месту на коме се 

држе и узгајају фармски узгајане животиње, а за производњу биогаса не користи се 

само стајњак који потиче од тих животиња. 

Изузетно од става 2. тачка 4) овог члана, јединица за пастеризацију није обавезна у 

објекту за производњу биогаса који прерађује: 

1) споредне производе животињског порекла који су прерађени Методом прераде 

1; 
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2) материјал Категорије 3 који је претходно подвргнут поступку пастеризације у 

складу са чланом 23. став 1. овог правилника. 
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Члан 87. 

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за производњу компоста су: 

1) да има пријемни део у који се допрема материјал за даље третирање, који је 

наткривен или затворен простор са инсталираном потребном опремом, у 

зависности од тога да ли се допремљени материјал директно уноси у затворен 

реактор за компостирање или се складишти до третирања; 

2) да има чисти део у коме се компост складишти и чува који треба да је физички 

одвојен од пријемног дела и простора за чишћење, прање и дезинфекцију возила и 

контејнера, тако да се онемогући накнадно загађење компоста; 

3) да има обезбеђен простор на месту напуштања објекта за производњу компоста, 

који је снабдевен опремом и средствима за чишћење, прање и дезинфекцију возила 

и контејнера; 

4) да има затворен реактор за компостирање са: 

(1) уграђеном опремом за праћење температуре у јединици времена, 

(2) уграђеном опремом за стално бележење резултата праћења мерења 

температуре у јединици времена, 

(3) одговарајућим сигурносним системом за спречавање недовољног 

загревања; 

5) да има сопствену лабораторију или обезбеђено коришћење услуга екстерне 

лабораторије; 

6) да је на одговарајућој удаљености од простора на коме се држе и узгајају 

фармски узгајане животиње и да је физички потпуно одвојен од хране за животиње 

и места на коме се држе и узгајају животиње, када је то потребно и оградом, у 

случају када је објекат за производњу компоста смештен на истом месту на коме се 

држе и узгајају фармски узгајане животиње и за производњу компоста не користи 

се само стајњак који потиче од тих животиња. 

Објекат за производњу компоста који прерађује искључиво стајњак, садржај 

дигестивног тракта који је одвојен од дигестивног тракта, млеко и колострум, а 

компост добијен њиховом прерадом није намењен за стављање у промет, треба да 

испуњава само услове из става 1. тачка 6) овог члана. 
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„Прилог 2.“ 

МИКРОБИОЛОШКИ СТАНДАРДИ ПРЕРАДЕ БИОГАСА И КОМПОСТА 

Узорци прерађених производа који су намењени за производњу биогаса, 

компоста или за уклањање на депонијама и који су узети одмах после топлотне 

прераде не смеју садржати споре патогених бактерија отпорних на топлоту 

(Clostridium perfrigens: отсуство у 1 gr производа). 

У објектима за производњу биогаса, односно компоста репрезантативни узорци 

остатака ферментације, односно компоста, узети за време, односно одмах после 

завршене прераде, у циљу праћење производног процеса, морају бити у складу са 

следећим микробиолошким стандардима: 

– Escherichia coli: н=5, ц=1, м=1000, М=5000 у 1 gr 

Или – Enterococacae: н=5, ц=1, м=1000, М=5000 у 1 gr, 

а репрезантативни узорци остатака ферментације, односно компоста, узети за 

време, односно при отпремању из складишта објеката за производњу компоста, 

односно биогаса, морају бити у складу са следећим микробиолошким стандардом: 

– Salmonella: одсутна у 25 gr: н=5, ц=0, м=0, М=0, 

где су: н = број узорака за лабораторијско испитивање; 

м = гранична вредност за број бактерија (резултат лабораторијског испитивања се 

сматра задовољавајућим ако број бактерија у свим узорцима није већи од м); 

М = максимална вредност за број бактерија (резултат лабораторијског испитивања 

се сматра незадовољавајућим ако је број бактерија у једном или више узорака 

једнак или већи од М); 

ц = број узорака у којима број бактерија може бити између м и М (узорак се још 

увек сматра прихватљивим ако је број бактерија у другим узорцима једнак или 

мањи од м). [19.] 
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2.4. Начини збрињавања стајњака 
 

2.4.1. Компостирање стајњака 
 

Један од главних широко распрострањених критика за укључивање 

компостирања у стратегије управљања органским отпадом, што ограничава његову 

примену, је изјава да не постоји ни потражња ни тржиште за добијеним 

производом: компостом. Међутим, према потребама органске материје у 

земљишту, веома је потребно обезбедити земљишту и органска ђубрива, с обзиром 

на озбиљан прогресивни глобални губитак плодног земљишта, који се процењује 

на 75 милијарди тона годишње. [29.] 

Компостирање органског отпада је биооксидативни процес који укључује 

минерализацију и делимичну хумификацију органске материје, што доводи до 

стабилизованог финалног производа, без фитотоксичности и патогена и са 

одређеним хумусним својствима [6.] 

 Током прве фазе процеса, једноставна органска једињења угљеника се лако 

минерализују и метаболишу од стране микроорганизама, производећи угљен 

диоксид, амонијак, воду, органске киселине и топлоту. Акумулација ове топлоте 

подиже температуру гомиле стајњака. Компостирање је спонтани биолошки процес 

разлагања органских материјала у претежно аеробном окружењу. Током процеса 

бактерије, гљивице и други микроорганизми, укључујући микроартропода, разлажу 

органске материјале до стабилних, употребљивих органских супстанци које се 

називају компост. Компостирање подразумева и смањење запремине отпада, 

уништавање семена корова и патогених микроорганизама. Интензитет и 

концентрисана активност сточарске индустрије ствара огромне количине 

биоразградивог отпада, којим се мора управљати под одговарајућим праксама 

одлагања како би се избегао негативан утицај на животну средину (ширење 

непријатних мириса и емисије штетних гасова, загађење земљишта и воде, итд.) [2.] 

 Компостирање се не може сматрати новом технологијом, али међу 

стратегијама управљања отпадом оно постаје све више интересантно као погодна 

опција за стајњак са економским и еколошким профитом, јер овај процес 

елиминише или смањује ризик од ширења патогена, паразита и семена корова 
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повезаних са директним наношење стајњака на земљиште и доводи до коначног 

стабилизованог производа који се може користити за побољшање и одржавање 

квалитета и плодности земљишта [3.]  

Компостирање животињског ђубрива традиционално обављају фармери 

након сакупљања стајњака ради бољег руковања, транспорта и управљања. Често је 

отпад нагомилаван без обзира на контролу услова процеса (аерација, температура, 

губитак амонијака, итд.) и рудиментарном методологијом. Међутим, како је 

вредност ђубрива животињског порекла увек била призната, данас се њихово 

компостирање сматра алтернативним начином рециклаже стајњака на фармама без 

довољно пољопривредног земљишта за њихову директну употребу као ђубриво. 

Али, трошкови компостирања животињског ђубрива могу бити знатно већи од 

директног коришћења сировог стајњака. Стога је компостирање оправдано за 

стајњак који треба да се делимично стерилише [4.] 

У овом раду се разматрају фактори који утичу на компостирање 

животињског ђубрива за производњу висококвалитетног компоста ради повећања 

вредности пољопривредног земљишта, са фокусом на садржај хранљивих материја, 

органски хумификациране материје (ОМ) и степена зрелости компоста. 

Комплементарне информације о безбедносним и еколошким аспектима у вези са 

стајњаком у процесу компостирања су од велике важности. [30.] 

 

 

2.4.1.1. Поступак компостирања стајњака 
 

Док се компостирање одвија природно, ефикасно компостирање захтева 

контролу неколико фактора како би се избегли проблеми као што су непријатни 

мириси и прашина, као и за добијање квалитетног пољопривредног производа. 

 Контролисани услови су основни за поступак компостирања, по чему се 

разликује од аеробне ферментације. Током последњих деценија, истраживања су 

била фокусирана на проучавање сложене интеракције између физичких, хемијских 

и биолошких фактора која се јављају током компостирања. Стога се показало да је 

контрола параметара као што су запреминска густина, порозност, величина 

честица, садржај хранљивих материја, однос угљеника и азота, температура, pH-

вредност, влажност и снабдевање кисеоником кључни за оптимизацију 
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компостирања јер одређују оптималне услове за развој микроба и деградација 

органске материје [5.]  

Оптимизација компостирања подразумева адекватно дефинисање почетних 

услова супстрата који се морају контролисати и одржавати како компостирање 

напредује. Иако је тешко да се генерализују услови за све врсте подлога и услова 

управљања, сумираћемо основне и примењене аспекте компостирања у овом 

одељку. За одређену формулацију компостирања, специфичне референце се могу 

наћи. Фактори који утичу на процес компостирања могу се поделити на две групе:  

 оне које зависе од формулације компостиране мешавине, као што су: 

 равнотежа хранљивих материја, pH, величина честица, порозност и влага;  

 и оне које зависе од управљања процесима, као што је: 

концентрација O2, температура и садржај воде. [31.] 

Нутритивни баланс је углавном дефинисан односом C/N. Микроорганизми 

захтевају извор енергије (разградиви органски-C) и N за њихов развој и активност. 

Адекватан однос C/N за компостирање је у опсегу 25–35, јер се сматра да је 

микроорганизмима потребно 30 деловa C по јединици N [31.] 

Карактеристике животињског ђубрива за компостирање-Контролисано 

компостирање омогућава безбедно складиштење и транспорт, финални је производ, 

додаје вредност производу јер је компост и концентрованији и уједначенији 

производ од стајњака, дозвољава лако расипање и тиме равномернију расподелу у 

земљишту, а и приноси су већи у одсуству патогена и семена корова. Компост се 

такође може користити као ђубриво за саксије и као основа за супстрате без земље. 

Предности компостирања животињског ђубрива у поређењу са директном 

апликацијом се може сажети у неколико тачака:  

 Елиминација патогена и корова.,  

 Микробна стабилизација,  

 Смањење запремине и влаге,  

 Уклањање и контрола мириса,  

 Лакоћа складиштења, транспорта и употребе,  

 Производња квалитетног ђубрива или супстрата.  
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Aдекватно управљање процесом компостирања стајњака је потребано да би се 

добио квалитетан компост. [12.] 

 Фактори који утичу на процес компостирања могу се поделити у две групе: 

они који зависе од формулације мешавине за компостирање, као што су равнотежа 

хранљивих материја, pH, величина честица, порозност и влага; и оне које зависе од 

управљања процесом, као што су концентрација О2, температура и садржај воде. 

Нутритивна равнотежа је углавном дефинисана односом угљеника и азота. 

Микроорганизми захтевају извор енергије (разградиви органски угљрник) и 

водоник за свој развој и активност. Адекватан однос C/N за компостирање је у 

опсегу 25–35, јер се сматра да је микроорганизмима потребно 30 делова C по 

јединици N. [7.]  Високи C/N односи чине процес веома спорим јер постоји 

вишак разградивог супстрата за микроорганизме. Али са ниским односом C/N 

постоји вишак N по разградивом C, а неоргански N се производи у вишку и може 

се изгубити испаравањем амонијака или испирањем из масе за компостирање. 

Затим, ниски C/N односи се могу кориговати додавањем средства за повећање 

запремине да би се обезбедио разградиви органски C. 

Основни захтев компоста да би се могао безбедно користити на земљишту је 

висок степен стабилности или зрелости, што подразумева стабилан садржај 

органске материје (ОМ) и одсуство фитотоксичних једињења, као и биљних или 

животињских патогена. Зрелост је повезана са потенцијалом за раст биљака или 

фитотоксичности. [13.] 

Хумифицирана фракција ОМ земљишта је најважнија, а одговорна је за 

органске функције плодности у земљишту јер је то фракција најотпорнија на 

микробну деградацију. Дакле, процена степена хумификације ОМ током 

компостирања представља агрономски критеријум за квалитет компоста. 

Пољопривредна вредност компоста се повећава када ОМ достигне висок ниво 

хумификације. Хумификација ОМ током компостирања открива се формирањем 

хуминских киселина са повећањем молекулске масе, ароматичних карактеристика, 

концентрације кисеоника и азота и функционалних група, у складу са 

општеприхваћеним теоријама хумификације земљишног ОМ. [16.] 
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2.4.1.2. Биолошки и хемијски критеријуми за оцену зрелости компоста 
 

Физичке карактеристике као што су боја, мирис и температура дају општу 

представу о достигнутој фази распадања, али дају мало информација у погледу 

степена сазревања. Хемијске методе се широко користе, укључујући мерење односа 

C/N у чврстој фази. [14.] 

 

Високи C/N односи учиниће процес веома спорим јер постоји вишак 

разградивог супстрата за микроорганизме. Али са ниским односом C/N постоји 

вишак N по разградивом C, тако да се неоргански N се производи у вишку и може 

се изгубити испаравањем амонијака или испирањем из масе за компостирање. 

Затим, ниски C/N односи се могу кориговати додавањем средства за повећање 

запремине, за обезбеђивање разградивог органског C.  

 

pH: pH од 6,7–9,0 подржава добру микробну активност током компостирања. 

Оптималне вредности су између 5,5 и 8,0 [32.,33.]. Обично pH није кључни фактор 

за компостирање јер је већина материјала унутар овог pH опсега. Међутим, овај 

фактор је веома релевантан параметар за контролу губитака N испаравањем 

амонијака, који може бити посебно висок при pH >7,5. Елементарни сумпор (So) је 

коришћен као корективна мера за избегавање претерано високих pH вредности 

током компостирања [34.] 

 

Микроорганизми: Разлагање ОМ врши много различитих група микробних 

популација [35.]. Микроорганизми укључени у компостирање развијају се према 

температури масе, што дефинише различите кораке процеса [36.].  Бактерије 

преовлађују у раној фази компостирања, док су гљивице присутне током целог 

процеса, али преовлађују на нивоима воде испод 35% и нису активне на 

температурама >60℃. Актиномицети преовлађују током стабилизације и 

очвршћавања и заједно са гљивицама су у стању да разграђују отпорне полимере. 
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Порозност: Порозност супстрата има велики утицај на перформансе 

компостирања јер се током процеса морају одржавати одговарајући услови 

физичког окружења за дистрибуцију ваздуха. Порозност већа од 50% узрокује да 

гомила остане на ниској температури јер изгубљена топлотна енергија премашује 

произведену. Премала порозност доводи до анаеробних услова и стварања 

непријатних мириса. Проценат порног простора испуњеног ваздухом компостних 

гомила треба да буде у распону од 35–50%. 

 

Аерација: Прозрачивање је кључни фактор за компостирање. Правилна 

аерација контролише температуру, уклања вишак влаге и CO2 и обезбеђује О2 за 

биолошке процесе. Оптимална концентрација О2 је између 15% и 20%. [37.] 

Контролисана аерација треба да одржава температуру испод 60–65℃, што 

обезбеђује довољно О2. [38.] 

 

Влага: Оптимални садржај воде за компостирање варира у зависности од 

отпада који се компостира, али генерално смеша треба да буде 50–60% [39.] . Када 

садржај влаге пређе 60% кретање О2 се инхибира и процес тежи да постане 

анаеробан [40.] 

 

Температура: Температурни образац показује микробну активност и појаву 

процеса компостирања. Оптимални температурни опсег за компостирање је 40–

65℃ [32.],  температуре изнад 55℃ су потребне да би се убили патогени 

микроорганизми. Али ако постигнута температура прелази опсег толеранције 

термофилних разлагача, ефекат је штетан за компостирање. На температурама 

изнад 63℃, микробна активност брзо опада како се превазилази оптимум за 

различите термофиле, а активност се приближава ниским вредностима на 72℃. 

Опсег од 52–60℃ је најповољнији за разлагање [37.] 
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Зрелост се не описује једним својством и стога се зрелост најбоље 

процењује мерењем два или више параметара компоста. На зрелост делимично 

утиче релативна стабилност материјала, али je такође описује утицај других 

хемијских својстава компоста на развој биљака. Неки незрели компости могу 

садржати велике количине слободног амонијака, одређених органских киселина 

или других једињења растворљивих у води која могу ограничити клијање семена и 

развој корена. Све употребе компоста захтевају зрео производ без ових 

потенцијално фитотоксичних компоненти. Предложено је више критеријума и 

параметара за испитивање зрелости компоста, иако се већина њих односи на 

компосте направљене од градског отпада. Параметри зрелости се заснивају на 

различитим особинама: физичким, хемијским и биолошким, укључујући и 

микробну активност (табела 2). 

 
 

Физички Мирис, боја, температура, величина 

честица и инертни материјали 

Хемијски Анализе Угљеника и Азота 

 Капацитет катјонске размене 

 Екстракт растворљив у води 

 Минерални азот 

 Загађивачи 

 Квалитет органске материје, 

хумификација 

Биолошки Индикатори Микробиолошке 

активности 

 Фитотоксичност 

 Тестови одрживог семена корова, 

патогена и екотоксичности 

Табела 2. -Актуелни критеријуми процене у литератури за карактеризацију 

квалитета компоста. 
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Губици азота негативно утичу на процес компостирања стајњака, 

смањујући концентрацију хранљивих материја, а самим тим и квалитет компоста, и 

стварају здравствене и еколошке проблеме. Губици азота компостирањем могу 

настати испаравањем NH3, испирањем и денитрификацијом. Денитрификација 

може настати као резултат развоја анаеробних микролокација унутар материјала. 

Дакле, аеробни услови компоста треба да буду обезбеђени током целог процеса.[4.] 

Паркинсон и сарадници су указали да су стопе емисије N2O-N биле много ниже 

(око 10 пута) од оних NH3-N током компостирања сточног стајњака са пшеничном 

сламом. Сличне резултате су пронашли Мартинс и Девес [41.] током компостирања 

животињског стајњака са сламом у компостеру, са NOx <5%. Утврђено је да је 

већина губитака N-а током компостирања животињског ђубрива узрокована 

испаравањем амонијака [41,42,43,4]. Високи губици N се јављају у компостирању 

стајњака због високе почетне концентрације NH4-N и присуства једињења која се 

лако минерализују, као што је мокраћна киселина у живинском стајњаку и гнојиву. 

Мартинс и Девес (1992) су открили да се током компостирања животињског 

гнојива са сламом емисије NH3 смањују по редоследу: живина (77%) > свиње (54%) 

> говеда (47%). [41.] 

 

Главни фактори који условљавају испаравање NH3 су они који су укључени 

у реакције укључене у следеће процесе: 

 

NH4
+

(compost) ↔NH3 (compost) + H
+
↔NH3 (gas) ↔NH3 (atmosfera) 

 

 

Како компостирање напредује, формирају се стабилна N једињења, која су 

мање подложна испаравању, денитрификацији и испирању. Стога се чини да 

стабилизовани материјали као што су компости представљају бољи извор ОМ и 

азота за земљиште, са пољопривредне тачке гледишта [44.] 
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2.4.2. Пелетирање стајњака 
 

Како би се превазишли проблеми несташице стајњака изазваног смањењем 

сточног фонда, пре десетак година на тржишту се појавила комерцијална амбалажа 

органског пелетираног стајњака. Значај поменутих ђубрива је тим већи ако смо 

свесни чињенице да термички обрађено органско пелетирано ђубриво не садржи и 

не би требало да има штетне нечистоће попут семена корова, патогена и 

штеточина. Сходно томе, расипањем пелетираног ђубрива штетне коровске врсте 

се никако не могу раширити по плантажи, као што је то обично случај са 

откупљеним тзв. домаћим ђубривом. Поред тога, због све веће појаве опасних 

зооноза, упитно је колико је безбедно набављати и распршивати стајњак са фарми 

на којима су можда забележене заражене грла. Због свега наведеног, очигледан је 

разлог зашто пољопривредници све више набављају и примењују органска 

пелетирана ђубрива. Као што им само име говори, ради се о ђубривима у облику 

пелета или малих гранула (2-5 мм у пречнику), што поједностављује процедуру 

њиховог наношења, односно распршивања по производним површинама. Другим 

речима, органско ђубриво у облику пелета може се једноставно и лако расипати, 

слично као што се ради са минералним ђубривима. 

Слика 1 (Пелетирани Стајњак) 
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У ту сврху могу се користити машине за расипање минералног ђубрива јер 

су пелети доста чврсти, па их машина (расипач) неће гњечити. Поред тога, 

захваљујући облику пелета, органско ђубриво се може транспортовати на велике 

удаљености без губитка квалитета и вредности. Ван сезоне, поменута ђубрива могу 

да се складиште дуже време, а истовремено захтевају мање складишног простора. 

Пелете органског ђубрива задржавају свој облик и квалитет током складиштења и 

дистрибуције. [21.] 

 

2.4.2.1. Опрема и поступак пелетирања 
Слика 2. Линија за пелетирање сламе у предузећу „Еко пелет“ у Бачком Петровцу 

(1. дезинтегратор, 2. циклон, 3. чекићар, 4. миксер 5. канта, 6. тракасти 

транспортер, 7. ЦПМ пелетизатор са климом, 8. ваздушни коридор, 9. трака 

транспортер, 10. канта, 11. вибрациони транспортер са екранима, 12. електронске 

ваге) 

Машине и опрема потребне за производњу пелета од стајњака: 

 Сепаратор 

 Против електричне машине 

 Сушаре 

 Резервоар за суви материјал 

 Машина за пелетеирање 

 Хладњак са вибрационим ситом 

 Заваривач пластичних џакова 
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2.4.3. Производња биогаса 
 

Производња биогаса из органских материја као и коришћење метана за 

енергетске сврхе је одавно познато. Још 1897. писано је о изградњи постројења за 

биогас за једну болницу за лечење пацијената са лепром у Бомбају, Индија. У том 

постројењу, као полазни материјал коришћен је органски отпад и биљни материјал. 

 У Немачкој је техника биогаса позната од 1910. године, када Имхоф је 

писао у својим радовима о пречишћавању отпадних вода. Тек после Другог 

светског рата као потенцијални произвођач биогаса откривена је пољопривреда и 

само сточарство. Законским прописима о обавезном откупу и одговарајућој 

накнади за стују из биогаса у оквиру Закона о преузимању електричне енергије 

(1990) и његовој новијој верзији „Закон о обновљивим енергијама“ (ЕЕГ 2000), те 

одговарајућим прописима о рециклирању и поступцима са отпадом, као и мерама 

за подстицање инвестиције, ова делатност доживела је прави процват. У 

међувремену, у већини европских земаља постоје иницијативе на основу којих се 

може очекивати знатно повећање броја постројења на биогас.  

 Још, не пре много времена, пољопривредна биогас постројењабила су 

сразмерно једноставна, обично су извођена као јефтине самоградње, а била су 

релативно ниске снаге (≤100kW). Та постројења базирала су се на примени и 

прилагођавању постојећих поступака манипулације осоком, на искуствима из 

праксе газдинстава која су имала биогас постројења. Током пследњих 10-15 година, 

а нарочито од када се већи значај придаје коферментацији, развијају се технички 

сазрела постројења виших класа снаге.  

Као што већ и само име говори, „био“-гас настаје у биолошком процесу. 

При томе се без присуства кисеоника (односно анаеробно) из органске масе 

формира мешавина гасова, такозвани биогас. Овај у природи веома широко 

распрострањен процес се одвија на пример у мочварама, на дну мора и океана, у 

јамама за технички стајњак као и у бурагу преживара.  
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При томе се органска маса помоћу низа микроорганизама готово у целини 

претвара у биогас. Уз то додатно настаје извесна количина енергије (топлота) и 

нове биомасе. Формирана мешавина гасова састоји се претежно од метана (50–75 

вол%) и угљен-диоксида (25–50 вол%). Поред тога се у биогасу налазе и мале 

количине водоника, водоник-сулфида, амонијака и других гасова у траговима. [15.] 

 

 

2.4.3.1. Опрема и поступак производње биогаса 
 

 

Једностепено постројење за биогас на фарми која се бави са производњом 

млека са 120 условних грла има хоризонтални ферментор четвороугаоног пресека и 

мешалицу (Слика 3.). Талог слободно тече из штале у сабирни резервоар, из којег 

се течни материјал транспортује до ферментора сваког сата.  

 Ферментор се загрева на температуру од 38℃ са четири рингле (2к3м) 

Остатак ферментације (ферментисани супстрат) се чува у два отворена резервоара 

у које слободно отиче из ферментора. Поред животињских екстремитета у виду 

сточног стајњака и чврстог стајњака од телади, додаје се исецкана травната силажа, 

а током зиме силажни кукуруз гајен на површини од 5 ха, на коме је обустављена 

пољопривредна производња. Поред тога, два пута недељно се у талог додаје 10м
3
 

сурутке. Чврсти материјали који се додају у процес се уносе у ферментор једном 

дневно, помоћу тракторског утоваривача и пужног транспортера. [22.] 
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Слика 3. Референтни дијаграм постројења А 

(1-Кукурузна силажа, супстрати, 2-Резервоар сирове осоке, 3-Унос чврстог 

супстрата, 4-Акумулација биогаса, 5-Ферментор, 6-Складиштење остатака 

ферментације супстрата, 7-Штала за краве, 8- Стамбена зграда, 9-Полу-дизел 

мотор, 10-Контролна табла, 11-Издвајање кондензата, 12-Кисеоник, 13-Спољна 

екстракција сумпор, 14-Лож уље, 15-Потрошња енергије (топлотне и електричне), 

16 Струјно бројило, 17-Јавна електрична мрежа) 

 

Из гаса се, на биолошком принципу, издваја сумпор у једном посебном делу 

постројења. Чешће се среће биолошко издвајање сумпора директним убризгавањем 

па проузрокује и проблеме са корозијом. Између покривача ферментатора и 

конструкције крова је резервоар за гас у облику вреће. Са произведеним гасом 

погони се полудизел мотор електричне снаге 40kW. Електрична енергија која се не 

употреби на газдинству убацује се у струјну мрежу. Са отпадном топлотом се греју 

ферментатор, измузиште и стамбена зграда. [22.] 
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2.5. Биолошки и економски аспекти безбедног уклањања 
стајњака и других нуспродуката 

 

ЕКОНОМИЧНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ БИОГАСА 

Рентабилност погона за производњу биогаса зависи од многих фактора. То су пре 

свега: − расположивост и принос ко-супстрата, 

− трошкови припреме супстрата или зарада због пријема косупстрата, 

− трошкови рада постројења и подстицај за инвестиције, 

− ефикасност коришћења енергије, 

− висина накнаде за испоручену електричну струју и 

− могућност пласмана топлотне енергије. [24.] 

Након вредновања бројних постројења у пракси и прорачунима према 

моделима, долази до закључка да биогас постројења која раде на газдинствима са 

до 100 условних грла крупне стоке, а која прерађују искључиво осоку од говеда или 

свиња, не могу економично да се експлоатишу. Међутим, обрада екскремената 

живине је економична већ и на погонима величине до 100 условних грла крупне 

стоке. Примена силажног кукуруза у том случају дала је негативне ефекте на добит 

постројења, јер додавањем једног кубног метра силажног кукуруза у екскременте 

живине настају повећани трошкови због неопходности да се супстрат разређује а за 

шта су потребне веће запремине ферментора. Тако повећани трошкови умањују па 

чак и превазилазе добит која резултира из тако повећане производње струје. Тек 

код запремине ферментора преко 500 м3 може се очекивати приметна регресија 

инвестиционих трошкова. [ 25.] 

У случају већих биогас постројења (2000 условних грла крупне стоке) 

додатак силажног кукуруза смањује зараду предузећа у скоро свим испитиваним 

случајевима. Инвестиције које су за то потребне могле су да буду компензоване 

само у појединачним случајевима и то онда ако је било могуће ефикасно 

коришћење настале енергије односно да се ефикасно искористи бар 30% отпадне 

топлоте. Детаљан прорачун економичности и рентабилности обновљивих сировина 

такозваних енергетских биљака, које се примењују као косупстрат, показује да се 

са изузетком силажног кукуруза корн-коб микса, силаже од целе биљке и пшенице, 
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ни са енергетски високо вредним биљкама и високим приносима на пољу тај 

поступак се не исплати [26.]  

То је последица пре свега високих трошкова производње тих биљака и доста 

великих радова на припреми за коферментацију. Основне тачке на којима може да 

се заснива побољшање добити предузећа при раду пољопривредних биогас 

постројења је повећање електричног степена корисног дејства, повећање 

производње метана, смањење инвестиција за агрегат за спрегнуту производњу 

струје и топлоте и смањење трошкова за узгој и производњу обновљивих сировина. 

Поуздани искази о економичности биогас постројења могу се дати само ако се 

посматра свако поједино постројење. За приказ поступка прорачуна економичности 

и приказ позиција које се узимају у обзир овде је дата анализа економичности два 

описана референтна постројења. На оба референтна постројења постиже се, и без 

узимања у обзир подстицајних средстава, знатна добит предузећа, а која резултира 

само из накнада које се добију за продају електричне струје. [27.] 

Постоји широка палета концепта рада и изградње пољопривредних биогас 

постројења у подручју снага ниске и средње класе. И поред знатног напретка 

технике током последњих година, још увек постоји потреба за оптимизацијом, 

нарочито у подручју мешања супстрата, биолошког одстрањивања сумпора, 

сужења гаса, примене гаса и димензионисања постројења. Разматрање 

економичности рада и рентабилности биогас постројења мора да се обавља за 

сваки случај понаособ, водећи рачуна о његовим специфичностима услова градње и 

експлоатације. Економичност производње биогаса и коришћења биогаса зависи пре 

свега од зараде за продату произведену енергију, али и од пореских олакшица. 

Нижим трошковима инвестиција и ефикасним коришћењем биогаса остварују се 

важни услови за повећање добити предузећа са биогас постројењима. [22.] 
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2.6. Заштита животне средине од хазарда и загађења пореклом 
из сточарске производње 

 

У погледу заступљености стајњака на газдинствима различитих величина, 

највише стајњака се налази на газдинствима која имају до 100 УГ. То је у директној 

релацији са чињеницом да је већина сточног фонда у Србији лоцирана на 

породичним микро газдинствима. Приближно 90% укупног ЧС се налази на 

оваквим газдинствима и нешто мало више од половине течног стајњака. На 

великим газдинствима, фармама са више од 1.000 УГ, налази се нешто мало мање 

од петине укупног стајњака у Србији. Поред најмањих газдинстава која имају 

говеда и свиње, међу газдинствима на којима се налазе веће количине стајњака, 

истичу се мала газдинства која узгајају перад и која имају скоро половину од 

укупно генерисаног ЧС перади. На овој величини газдинстава налази се и скоро 

40% течног говеђег стајњака. Од укупне количине течног говеђег стајњака, 52% се 

налази на великим газдинствима, а приближно једна трећина целокупног свињског 

ТС се исто налази на газдинствима ове величине. На великим газдинствима налази 

се и око 44% чврстог стајњака перади. Подаци о количинама стајњака према 

пореклу, форми и заступљености на газдинствима различитих величина. [23.] 

Испаравање амонијака могуће је у узгојним објектима, складиштима 

стајњака и процесу његове апликације. Тотални процентуални губитак N у форми 

амонијачног увелико је под утицајем система фарминга и животињске врсте у 

оквиру њега. Генерално, сигнификантно су већи губици у свињарству него 

говедарству. Процена излучења N и емисије NH3-N (као % укупно излученог N), за 

различите типове стоке из разних извора, креће се у интервалима 0,3-122 и 5-46, 

респективно. Амонијак је најобилнија алкална компонента у атмосфери. Он 

неутралише СО2 и азотне оксиде NOx као први део влажне и суве депозиције, а 

под дејством атмосферске оксидације, доприноси формирању киселих киша. 

Депозиција на лишћу биљака може кочити усвајање извесних нутриената, нарочито 

Ca, К и Mg. Повећана просторна депозиција NH3 и амонијачног јона NH4+ 

доприноси воденом и земљишном закишељавању, постајући део комплекса 

фактора шумских оштећења. Емисије NH3 су један од главних извора повишеног 
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снабдевања NH3-N у природном окружењу, чиме је могућа промена локалне флоре. 

Са аспекта амбијенталне присутности NH3, уочен је утицај неколико параметара, 

као што су температура стајњака, pH, влажност и дизајн објекта. У скупини 

анализираних, само је један-живинарски објекат прекорачио лимит од 15 ппм, што 

се приближно уклапа са интервалним вредностима фармских објеката, као 

предмета истраживања.  

Емисија NH3 повећава се продужењем времена задржавања стајњака у 

објекту, порастом температуре и влажности ваздуха, повећањем вентилационе 

стопе и амбијенталном ваздуху изложених, влажним стањаком контанинираних 

површина узгојног објекта. Пропорција површине решетки у односу на укупну 

површину пода, као и врста њиховог материјала, разређивање или сушење 

стајњака, сигнификантно утичу на интензитет NH3 емисијe. Емисије амонијака из 

домена анималне продукције репрезентују знатан губитак нутритивних садржаја 

стајњака. Стога, редукција емисије потребна је, не само ради екологије, већ и 

минимизирања економског губитка. За течни стајњак, емисија амонијака 

еквивалентна је 5-15% од укупног N током 180- 250 дана складишних периода. Низ 

истраживања на пољу емисија амонијака и азотног оксида, из три типа на слами 

базираног стајњака, стандардног 450kg/m
3
, компактног 750 kg/m

3 
 и компостираног, 

оствариле су 27%, 5% и 40% од укупног N присутног у стајњаку на почецима 

експеримената, респективно. Апликација стајњака доприноси половини емисија из 

пољопривредних активности. Губици амонијака током апликације стајњака 

варирају у сагласности са: типом стајњака и апликационог простора, температуром 

ваздуха, врстом и интензитетом постапликационих падавина и брзином ветра. 

Емисија амонијака расте са садржајем суве материје стајњака, апроксимативно 10% 

по проценту пораста њеног садржаја. У том смислу речи, наводе се подаци о 

нутриентима разблаженог течног стајњака, третираног на обрадивим површинама 

ратарско-повртарског имања Ченеј, иригационим системом са тифонским 

распршивањем, где је степен емисије NH3 био испод 8 ппм, а концентрација H2S 

практично неосетна. [28.] 
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3. ЗАКЉУЧАК 
 

 

 Стајњак као нуспроизвод сточарске производње према правилнику спада у 

Категорију 2 отпада, што га чини само потенцијално опасним са епидемиолошке 

тачке гледишта. Уколико поступамо у складу са правилницима који описују ову 

област као и у складу са добром произвођачком праксом, ризици ширења 

инфективних агенаса биће сведени на минимум.  

 Уколико на стајњак применимо и следеће методе обраде стајњака, поред 

тога што ће се ризик смањити на минимум постоји могућност и остварења 

додатних бенефита. 

 Компостирање представља најпримитивнији облик обраде стајњака, што га 

чини најефикаснијим са економског аспекта у смислу минималних трошкова. Док 

се притом добија хумифицирани материјал односно природно ђубриво слободно од 

инфективних агенаса као и од семена корова, а притом већег квалитета са аспекта 

ратарске производње. 

 Пелетирање стајњака није у многој мери заступљено у нашој земљи, иако 

има највећи потенцијал са аспекта побољшања квалитета земљишта. Из простог 

разлога што у току пелетирања, поред тога што се постижу високе температуре при 

којима се уништавају инфективни агенси и семе корова, могу се додавати они 

минерали који су потребни на одређеном земљишту на које ће се разбацивати 

пелетирано органско ђубриво. Поред тога, сам процес растуривања пелетираног 

органског ђубрива се ни по чему не разликује растуривања вештачког ђубрива. 

Поред тога пелетирано ђубриво може да се складишти (заузима мање простора) и 

да сачека и дуже времена без икаквих губитака. 

 Производња биогаса, јесте најкомпликованији процес, али може бити и 

најисплативији уколико се оптимизују процеси са што мањим улагањем а што 

већом ефикасношћу. У самом процесу добијања биогаса постижу се високе 

температуре које уништавају инфективне агенсе, а такође и уништавају семе 

корова. Поред тога у постројењима за биогас такозваним биоенерганама добијамо и 

еколошки прихватљиву електричну енергију. 

 

  



Милош Димитријевић  Нови Сад 2022. 

32 

 

4. ЛИТЕРАТУРА 
 

 

 

 

1. M.P. Bernal, J.A. Alburquerque, R. Moral, (2008.): Composting of animal 

manures and chemical criteria for compost maturity assessment. Еlsevier journal 

100, (2009) 5444–5453. 

 

2. Burton, H., Turner, C., (2003.): Manure management, second ed.. Treatment 

Strategies for Sustainable Agriculture Silsoe Research Institute, Lister and 

Durling Printers, Flitwick, Bedford, UK.  

 

3. Larney, F.J., Hao, X., (2007). A review of composting as a management 

alternative for beef cattle feedlot manure in southern Alberta, Canada. Bioresour. 

Technol. 98, 3221–3227. 

 

4. Parkinson, R., Gibbs, P., Burchett, S., Misselbrook, T., (2004). Effect of turning 

regime and seasonal weather conditions on nitrogen and phosphorus losses during 

aerobic composting of cattle manure. Bioresour. Technol. 91, 171–178. 

 

5. Agnew, J.M., Leonard, J.J., (2003). The physical properties of compost. Compost 

Sci. Util. 1, 238–264. 

 

6. Zucconi, F., de Bertoldi, M., (1987.): Compost specifications for the production 

and characterization of compost from municipal solid waste. In: de Bertoldi, M., 

Ferranti, M.P., L’Hermite, P., Zucconi, F. (Eds.), Compost: Production, Quality 

and Use. Elsevier, Barking, pp. 30–50. 

 

7. Anonim (2011). Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim 

proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju 

objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog 



Милош Димитријевић  Нови Сад 2022. 

33 

 

porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za 

stočna groblja i jame grobnice. Sl. glasnik Republike Srbije 31/11. 

 

8. Zoranović, M., Potkonjak, V., Jan, T., & Ivanišević, M. (2011). Problemi 

aerobnih i anaerobnih emisija gasova iz stočnog stajnjaka. Savremena 

poljoprivredna tehnika, 37 (2), 119-224 

 

9. Miodrag I. Višković, Đorđe M. Đatkov, Aleksandar Ž. Nesterović, Milan L. 

Martinov i Slobodan M. Cvetković (2022.) STAJNJAK U SRBIJI – KOLIČINE I 

EMISIJE GASOVA S EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, Journal of Agricultural 

Sciences (Belgrade), 29-46. 

 

10. Radivojević, D., Raičević, V., Radojević, R., Topisirović, G., Mileusnić, Z., & 

Lalević, B. (2005). Efekti kompostiranja čvrstog goveđeg stajnjaka. 

Poljoprivredna tehnika, 1, 71-76. 

 

11. Radivojević, D., Radojević, R., Božić, S. (2006). Tečni stajnjak kao potencijal 

stočarskih farmi u sistemu kogeneracije. Poljoprivredna tehnika, 3, 85-91. 

 

12. Michel Jr., F.C., Pecchia, J.A., Rigot, J., Keener, H.M., (2004.): Mass and nutrient 

losses during the composting of dairy manure amended with sawdust or straw. 

Compost Sci. Util. 12, 323–334. 

 

13. Iannotti, D.A., Pang, T., Toth, B.L., Elwell, D.L., Keener, H.M., Hoitink, H.A.J., 

(1993.):  A quantitative respirometric method for monitoring compost stability. 

Compost Sci. Util. 1, 52–65. 

 

14. Bernal, M.P., Paredes, C., Sánchez-Monedero, M.A., Cegarra, J., (1998). Maturity 

and stability parameters of composts prepared with a wide range of organic 

wastes. Bioresour. Technol. 63, 91–99 

 



Милош Димитријевић  Нови Сад 2022. 

34 

 

15. Thomas Amon, Urs P. Behrendt, Jaqueline Daniel-Gromke, Velina Denysenko, 

Helmut Döhler, Iris Falke, Elmar Fischer, Erik Fischer, (2016.): Приручник о 

Биогасу, Превод: Снежана Гвозденац, Издавач: Стручна агенција за 

обновљиве ресурсе, регистровано удружење (ФНР), OT Gülzow, Hofplatz 1, 

18276 Gülzow-Prüzen 15-25. 

 

16. Senesi, N., (1989.): Composted materials as organic fertilisers. Sci. Total Environ. 

(81/82), 521–542. 

 

17. http://www.pravno-

informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/31/

1/reg/2017701 (Последњи приступ: 19.6.2022. y 13:35) 

 

18. http://www.pravno-

informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/5.html&doctype=reg&abc=cba&eli

=true&eliActId=423250&regactid=423250 (Последњи приступ: 19.62022 y 

14:55) 

 

19. http://www.pravno-

informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/2.html&doctype=reg&abc=cba&eli

=true&eliActId=423250&regactid=423250 (Последњи приступ: 19.6.2022 y 

16:25) 

 

20. https://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20SP%C5%BDP.

pdf (Последњи приступ: 19.6.2022. y 18:22) 

 

21. Rotim, N. (2016). Stajski gnoj ili organska peletirana gnojiva?. Glasnik Zaštite 

Bilja, 39 (4), 29-32. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/162002 

 

22. Dr AndreasGRONAUER, mr Mathias EFFENBERGER, R. KISSEL, dr Miloš 

TESIĆ, (2004), SAVREMENI SISTEMI ZA PROIZVODNJU BIOGASA I 

STRUJE –TEHNIČKI, EKONOMSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI, .55-60 

http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/31/1/reg/2017701
http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/31/1/reg/2017701
http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/31/1/reg/2017701
http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/5.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=423250&regactid=423250
http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/5.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=423250&regactid=423250
http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/5.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=423250&regactid=423250
http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/2.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=423250&regactid=423250
http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/2.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=423250&regactid=423250
http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/2.html&doctype=reg&abc=cba&eli=true&eliActId=423250&regactid=423250
https://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20SP%C5%BDP.pdf
https://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20SP%C5%BDP.pdf
https://hrcak.srce.hr/162002


Милош Димитријевић  Нови Сад 2022. 

35 

 

 

23. Miodrag I. Višković, Đorđe M. Đatkov, Aleksandar Ž. Nesterović, Milan L. 

Martinov1 i Slobodan M. Cvetković, (2022) STAJNJAK U SRBIJI – KOLIČINE 

I EMISIJE GASOVA S EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, 29-46 

 

24.  Keymer, U: Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen.(2001)  In: 10. Jahrestagung 

des Fachverbandes Biogas e.V. Freising: Fachverband Biogas e.V.,: S. 159-168 

 

25. Oechsner, H. und M. Knebelspieß: Ermittlung des Investitionsbedarfs und der 

Ver-fahrenskosten von landwirtschaftlichen (1999) Biogasanlagen. 

Abschlussbericht Stuttgart: Universität Hohenheim, Landesanstalt für 

landwirtschaftliches Maschinen- und Bauwesen, 1-99 

 

26. Kissel, R, S. Schattner, A. Gronauer, A. Schilcher und U. Keymer (2001)  Studie 

zur Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von nachwachsenden Rohstoffen als Co-

Substrate zur Erzeugung von Biogas. Freising, Bayerische Landesanstalt für 

Landtechnik, 58-66 

 

27. Lyhne, P:(2004) Socio-economic Analysis of Centralised Biogas Plants. In: 

Biogas – zuverlässige Energie von Wiese und Acker, 13. Jahrestagung des 

Fachverbandes Biogas e.V, 27.-30. Januar Leipzig. Freising: Fachverband Biogas 

e.V., 2004: S. 152-159. 

 

28. Zoranović M, i Vlado Potkonjak, Turan Jan, Mladen Ivanišević. (2011). Problemi 

aerobnih i anaerobnih emisija gasova iz stočnog stajnjaka. Savremena 

poljoprivredna tehnika 37(2): 213-222 

 

29. Pimentel D, Burgess M, (2013). Soil erosion threatens food production. 

Agriculture 3: 443-463. 

 



Милош Димитријевић  Нови Сад 2022. 

36 

 

30. Moral, R., Paredes, C., Bustamente, M.A., Marhuenda-Egea, F., Bernal, M.P., 

(2009). Utilisation of manure composts by high-value crops: safety and 

environmental challenges. Bioresour. Technol. 100, 5454–5460. 

 

31. Bishop, P.L., Godfrey, C., (1983). Nitrogen transformation during sewage 

composting. Biocycle 24, 34–39. 

 

32. Bertoldi, M., Vallini, G., Pera, A., (1983). The biology of composting: a review. 

Waste Manage. Res. 1, 157–176. 

 

33. Miller, F.C., (1992). Composting as a process based on the control of ecologically 

selective factors. In: Metting, F.B., Jr. (Ed.), Soil Microbial Ecology, Applications 

in Agricultural and Environmental Management. Marcel Dekker, Inc., New York, 

pp. 500–512. 

 

34. Mari, I., Ehaliotis, C., Kotsou, M., Chatzipavlidis, I., Georgakakis, D., (2005). 

Use of sulfur to control pH in composts derived from olive processing by-

products. Compost Sci. Util. 13, 281–287. 

 

35. Ryckeboer, J., Mergaert, J., Vaes, K., Klammer, S., De Clercq, D., Coosemans, J., 

Insam, H., Swings, J., (2003). A survey of bacteria and fungi occurring during 

composting and self-heating processes. Ann. Microbiol. 53, 349–410. 

 

36. Keener, H.M., Dick, W.A., Hoitink, H.A.J., (2000). Composting and beneficial 

utilization of composted by-product materials. In: Dick, W.A. (Ed.), Land 

Application of Agricultural, Industrial, and Municipal By-Products. Soil Science 

Society of America, Inc., Madison, pp. 315–341. 

 

37. Miller, F.C., (1992). Composting as a process based on the control of ecologically 

selective factors. In: Metting, F.B., Jr. (Ed.), Soil Microbial Ecology, Applications 

in Agricultural and Environmental Management. Marcel Dekker, Inc., New York, 

pp. 515–544. 



Милош Димитријевић  Нови Сад 2022. 

37 

 

 

38. Finstein, M.S., Miller, F.C., 1985. Principles of composting leading to 

maximization of decomposition rate, odor control, and cost effectiveness. In: 

Gasser, J.K.R. (Ed.), Composting of Agricultural and Other Wastes. Elsevier 

Applied Science Publications, Barking, Essex, pp. 13–26. 

 

39. Gajalakshmi, S., Abbasi, S.A., (2008). Solid waste management by composting: 

state of the art. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 38, 311–400. 

 

40. Das, K., Keener, H.M., (1997). Moisture effect on compaction and permeability 

in composts. J. Environ. Eng. 123, 275–281. 

 

41. Martins, O., Dewes, T., (1992). Loss of nitrogenous compounds during 

composting of animal wastes. Bioresour. Technol. 42, 103–111. 

 

42. Eghball, B., Power, J.F., Gilley, J.E., Doran, J.W., (1997). Nutrient, carbon, and 

mass loss of beef cattle feedlot manure during composting. J. Environ. Qual. 26, 

189–193. 

 

43. Paillat, J.M., Robin, P., Hassouna, M., Leterme, P., (2005). Predicting ammonia 

and carbon dioxide emissions from carbon and nitrogen biodegradability during 

animal waste composting. Atmos. Environ. 39, 6833–6842. 

 

44. Pare, T., Dinel, H., Schnitzer, M., Dumontet, S., (1998). Transformations of 

carbon and nitrogen during composting of animal manure and shredded paper. 

Biol. Fert. Soils 26, 173–178. 

 

 

  



Милош Димитријевић  Нови Сад 2022. 

38 

 

4.1. Извор Табела и Слика 
 

1. Taбела 1. Просечан састав животињског стајњака и стајњака 

 Amon, B., Kryvoruchko, V., Amon, T., Zechmeister-Boltenstern, S., 

2006. Methane, nitrous oxide and ammonia emissions during storage and 

after application of dairy cattle slurry and influence of slurry treatment. 

Agr. Ecosyst. Environ. 112, 153–162. 

2.  Taбела 2  Актуелни критеријуми процене у литератури за карактеризацију 

квалитета компоста. 

 M.P. Bernal, J.A. Alburquerque , R. Moral,  (2009) Composting of animal manures 

and chemical criteria for compost maturity assessment. 5444–5453 

3. Слика 1. https://www.agrobiochem.rs/product-category/organski-peletirani-

stajnjak/  

4. Слика 2.  http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2953/2011/0350-

29531102203B.pdf  

5. Слика 3. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-5029/2004/1450-

50290404055G.pdf  

https://www.agrobiochem.rs/product-category/organski-peletirani-stajnjak/
https://www.agrobiochem.rs/product-category/organski-peletirani-stajnjak/
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2953/2011/0350-29531102203B.pdf
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2953/2011/0350-29531102203B.pdf
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-5029/2004/1450-50290404055G.pdf
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-5029/2004/1450-50290404055G.pdf

