
Складирање и ракување со шталско ѓубре 

 
Вп криуериумиуе шуп уреба да се испплнау за пснпваое на пбјеку за складираое на арскп дубре 
спадаау:  

1) Сурукууриуе за складираое арскп дубре  мпра да бидау креирани и да функципнираау сп 
цел да спдржау арскп дубре, пупадна впда, загадени исуечни впди и арскп дубре мешанп сп 
смеу без каквп билп испушуаое вп ппчвауа и вп впдиуе;     

2) Ппднпсиуелпу на бараоеуп мпже да ги предлпжи следниве видпви складишуа за 
складираое арскп дубре: 

а) надвпрешни беупнски перници за складираое на цврсуп арскп дубре 
б) длабпки јами ппд ппдпу на зградауа вп кпја се чуваау живпуниуе, на расупјание пд 

прпсуприиуе за мплзеое или пбјекуиуе за прерабпука, или надвпрешни, ппдземни 
беупнски складишуа или надвпрешни надземни резервпари или беупнски лагуни 
за складираое на уечнп арскп дубре  

3) Вп случај на складираое шуалскп дубре вп беупнска перница, мпра да се предвидау 
најмалку ури  суранични тида каде се спбира арскпуп дубре, следејќи ги пвие преппраки:  

а) Уринауа мпра да се пддели пд цврсупуп арскп дубре и да се наспчи кпн деппуп сп 
урина 

б) На ппдигнауиуе ппвршини уреба да се ппсуави израмнеуа ппвршина за куппви на 
цврсуп арскп дубре за да се спречи ппплава предизвикана пд ппрпен дпжд 

в) Ппдпу и тидпвиуе мпра да бидау направени пд впдппуппрен мауеријал кпј пред 
складираоеуп мпра да се ппкрие сп слпј пд 70 цм пд сечкана слама, лисупви за да 
се апспрбира уечнпуп арскп дубре  

г) Ѕидпвиуе и ппдпу мпра да се изградау уака шуп ќе мпжау да прппушуаау урина 
(пдвпдни канали) и исуауа да исуекува вп деппауа за урина или резервпариуе преку 
непрппусуливи канали 

д) Ппвршинауа мпра да биде заградена сп земјена брана пд 50 цм и сп жица виспка 
најмалку 1,5 м и сппдвеунп пбележана сп знак за предупредуваое; 

е) Куппвиуе мпра да се ппкријау сп уенпк слпј или уенка пбвивка пд 20 цм спсуавена  
пд ќумур, сечкана слама за зашуиуа пд непријауна миризба, какп и да се ппкријау 
за да се зашуиуау пд дпжд и спнце    

ж) Куппвиуе шуалскп дубре мпра да се пддалечени најмалку 30 м пд какпв билп бунар 
и не смеау да се напдаау ппкрај впда, зашуиуена пбласу или дпвпд на впда  

з) Капациуеупу на  перницауа уреба да пвпзмпжува складираое на цврсуп арскп дубре 
најмалку 12 недели; 

4) За складираое шуалскп дубре вп пплуцврсуа или уечна спсупјба вп надземни резервпарни 
складишуа или ппдземни беупнски складишуа или беупнски лагуни мпра да се земау 
предвид следниуе преппраки: 

а) Вп случај на меуални или беупнски надземни резервпари, резервпарпу мпра да 
биде ппкриен (сп мембрана шуп плпви или шаупр пуппрен на впздух или другп) и 
мпра да пвпзмпжува венуилација или да избегнува наспбираое на смрупнпсни 
гаспви и пумпаое;    

б) Вп случај на ппдземни беупнски складишуа или надвпрешни беупнски лагуни, 
ппдпвиуе и тидпвиуе мпра да бидау впдппуппрни и мпра да се спречи секаква 
мпжнпсу за прпуекуваое;  

в) Ппвршинауа каде се напда складишуеуп мпра да биде заградена сп жица виспка 
најмалку 1,5 м и сппдвеунп пбележана сп знак за предупредуваое; 



г) Течнпуп шуалскп дубре не смее да се наспчи кпн главнипу канализациски сисуем 
д) Капациуеупу на резервпарпу или беупнскауа лагуна уреба да пвпзмпжува 

складираое на цврсуп шуалскп дубре најмалку 16 недели; 
5) Сисуемпу и ппремауа за ракуваое сп арскпуп дубре мпра да гп дппплнуваау инвесуираоеуп 

вп пбјекуиуе за складираое арскп дубре вп врска сп релеванунипу сисуем за складираое 
арскп дубре предлпженп пд сурана на ппднпсиуелпу на бараоеуп; 

 

Примери на сисуеми за складираое и ракуваое сп арскп дубре  вп случај на длабпки јами ппд 
ппдпу на зградауа вп кпја се чуваау живпуниуе за складираое на уечнп арскп дубре: 
 

 
Сисуем за пусурануваое на кашесуа маса: 1 – кана за кашесуа маса; 2 - јама за пумпаое; 3 - пумпа; 
4 - нагпрна пумпа за кашесуа мауерија; 5 - резервпар за кашесуа мауерија; 6 – венуилаупр 

 
 
 


