
 
Врз основа на член 15, став (3) од Законот за органско земјоделско производство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство објавува 

 
 

Листа на ѓубриња и средства за подобрување на својствата на почвата  

 
 

Назив на ѓубрето односно 
средството за подобрување 

на својствата на почвата 

Опис, барања во однос на составот, 
услови за употреба 

 

шталско ѓубре производ кој содржи мешавина од животински измет и 
растителни материи (од постела за животни); 
да потекнува од органско земјоделско производство; 

сушено шталско ѓубре и 
дехидрирано живинско ѓубре 

да потекнува од органско земјоделско производство; 

компостиран животински 
измет, вклучително и 
живинско ѓубре и 
компостирано шталско ѓубре 

да потекнува од органско земјоделско производство; 

течен животински измет употреба после контролирана ферментација и/или 
соодветно растворање; 
да потекнува од органско земјоделско производство; 

компостирани или 
ферментирани отпадоци од 
домаќинство 

производи добиени од проберени отпадоци од 
домаќинство, кои биле подложени на компостирање 
или на анаеробна ферментација за производство на 
биогас; 
само растителни или животински отпадоци; 
само доколку се произведени во затворен и 
надгледуван систем за собирање; 
максимална концентрација во мг/кг сува материја: 
кадмиум: 0,7; бакар: 70; никел: 25; олово: 45; цинк: 200; 
жива: 0,4; хром (вкупно): 70; хром (VI): 0; 

тресет употребата е ограничена за хортикултура (пазарно 
градинарство, флорикултура, арборикултура, расад); 

отпадоци од култивирани 
печурки 

почетниот состав на супстратот се ограничува на 
производи од оваа листа; 

измет од црви 
(vermicompost) и инсекти 

 

гуано  

компостирана или 
ферментирана мешавина од 
растителни материи 

производ добиен со мешање на растителни материи, 
кои биле подложени на компостирање или на 
анаеробна ферментација за производство на биогас; 

производи или нус- 
производи од животинско 
потекло: 

максимална концентрација во мг/кг на хром 
(VI):0; 

                                                 
(*) Сп пваа листа се врши успгласуваое сп Регулативата на Кпмисијата (ЕЗ) бр.889/2008 пд  5 септември 2008 гпд. сп кпја се утврдуваат правилата 
за спрпведуваое на Регулативата на Спветпт (ЕЗ) бр. 834/2007 за прганскп прпизвпдствп и етикетираое на прганските прпизвпдивп 
пднпс на прганскптп прпизвпдствп, етикетираое и кпнтрпла, CELEX бр. 32008R0889, Анекс 1-Ѓубрива и ппдпбрувачи на ппчвата. 

 



- крвно брашно 
- копитно брашно 
- рожно брашно 
- коскено брашно или 
дежелатинизирано коскено 
брашно 
- рибино брашно 
- месно брашно 
- пердувно и влакнено 
- брашно, и ‘chiquette’ 
- волна 
- крзно 
- влакна 
- млечни производи 

производи и нус-производи 
од растително потекло за 
ѓубрење 

пр: брашно од маслодајна погача, какаови лушпи, 
сладови стебленца; 
 

алги и производи од алги доколку се добиени директно од: 
- физички постапки вклучително и дехидрација, 
замрзнување, мелење; 
- екстракција со вода или со водени киселински и/или 
алкални раствори и 
- ферментација. 

дрвни струготини и иверки дрво кое не било хемиски третирано после сечата; 

компостирана кора дрво кое не било хемиски третирано после сечата; 

дрвен пепел од дрво кое не било хемиски третирано после сечата; 

фино смелен каменен 
фосфат 

производ од Правилникот за неоргански ѓубриња 1  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/09); 
содржината на кадмиум е помала или еднаква на 90 
мг/кг од P205. 

алуминиум-калциум фосфат производ од Правилникот за неоргански ѓубриња 1  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/09); 
содржината на кадмиум е помала или еднаква на 90 
мг/кг од P205;  
Употребата е ограничена на базични почви (pH > 7,5) 

базична згура производ од Правилникот за неоргански ѓубриња 1  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/09); 

сурова калиумова сол или 
каинит 

производ од Правилникот за неоргански ѓубриња 1  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/09); 

калиум сулфат, по можност 
да содржи магнезиумови 
соли 

производ добиен од сурова калиумова сол по пат на 
физичка екстракција, по можност со содржина на 
магнезиумови соли; 

талог (комина) од 
ферментација и екстракти од 
талогот 

со исклучок на амониумов талог; 

калциум карбонат (креда, 
лапор, мелен варовник, 
бретонски амелиорант, 
(корална алга маерла 
фосфатна креда) 

само од природно потекло; 

магнезиум и калциум само од природно потекло, на пр: магнезиска креда, 



карбонат мелен магнезиум, варовник; 

магнезиум сулфат 
(киезерит) 

само од природно потекло; 

раствор од калциум хлорид третирање на лисјата кај јаболкници, после откривање 
на недостаток од калциум; 

калциум сулфат (гипс) производ од Правилникот за неоргански ѓубриња 1  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/09); 
само од природно потекло; 

индустриска вар од 
производство на шеќер 

нус-производ од производство на шеќер од 
шеќерна репка; 

индустриска вар од 
производство на вакумска 
сол 

нус-производ од производство на вакуумска сол од 
соленица што се наоѓа во планини; 
 

елементарен сулфур производ од Правилникот за неоргански ѓубриња 1  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/09); 

елементи во траги неоргански хранливи микроелементи од Правилникот 

за неоргански ѓубриња 1  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.96/09); 

натриум хлорид само камена сол; 

камено брашно и глина  

 
 
 

 
 
                                                                                              Министер за земјоделство,  
Бр.     08-8103/6                                                                   шумарство и водостопанство 
    26 ноeмври 2010 г.                                                                       Љупчо Димовски  
          Скопје 

 

 

 

 

                                                 
1 Сп пвпј правилник  се врши успгласуваое сп Регулативата (ЕЗ) бр. 2003/2003 на Еврппскипт Парламет и на Спветпт пд 13 пктпмври 

2003 гпдина кпја се пднесува на непргански дубриоа. 

 

 

 

 

 

 


