Течни отпад страјњака

o обавезно лагеровање (смештај ,чување) на уређеним површинама у близини
стаја
o површина бар 2м³ по крави (за 4-6 месеци), висина стајњака око 2,5 м,
обавезно бетонирана
o поред места за стајњак обавезно мањи укопани базен за прикупљање осоке
из стајњака као и површинских вода које доспевају на стајњак
o цела површина треба да има благи пад ка базену 2-3%
o капацитет базена око 0,5м³ месечно по крави и треба да служи за пријем
течности за бар 2 месеца
o изградња скупа!
o око бетониране површине за стајњак треба подићи зид са три стране, који
може бити и од гредица које се лако скидају
o стајњак мора што пре да се изнесе из стаје, и том приликом долази до
знатног издвајања урина који мора да се уклони одређеним каналима како из
стаје тако и из објекта за смештај стајњака
o цеви или канали до осоћне јаме морају имати довољни пад
o избор материјала мора бити такав да непропушта течност тј. бетонски или
цели од печене глине
o управљање стајњаком мора бити организовано и на време како би се
спречило да стајњак и течни отпад стајњака не постану извор заразних и
паразитских болести, легло инсеката, непријантих мириса, а и економска
штета је велика јер је стајњак слабијег квалитета
o удаљеност депоније стајњака од штале је најмање 50м , од станова бар 100м,
а од бунара 50-100м (?)
o северна страна је права страна за положај депоније стајњака због дувања
ветрова

o могуће овакав обекат за стајњак оградити зеленим појасом засађивањем
дрвећа
o око објекта земљиште мора да је непропусно за течност
o осочна јама мора бити покривена бетонском плочом, и повезана са каналима
и цевима од штале и објекта за смештај стајњака
o јама се празни уз помоћ пумпи и цистерни
o чврсти стајњак се празни уз помоћ трактора са предним утоваривачем, а
изношење и растурање по њиви са приколицом – растурачем чврстог
стајњака
o све ове мере су неопходне ради спречевање нежељених ефекта који течни
отпад стајњака има на животну средину ( подземне и површинсе воде,
земљиште, ваздух, здравље животиња и људи и биљака, визуелни ефекат)

