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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

 
DC – dujų chromatografija. 
DC-ECD – dujų chromatografija su elektronų gaudyklės detektoriumi. 
ES – Europos Sąjunga. 
Hc – Henrio konstanta. 
Log(Kow) – oktanolio ir vandens logaritminis pasiskirstymo koeficientas. 
MBA – mišriosios bioskaidžios atliekos. 
MKAK – mišriųjų komunalinių atliekų kompostas. 
MKAKPMBA – mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio  
apdorojimo. 
NDK – nuotekų dumblo kompostas. 
PAA – policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. 
PCB – polichlorbifenilai. 
PCDD/F – polichlorbenzodioksinai ir (arba) polichlordibenzofuranai. 
POT – patvarieji organiniai teršalai. 
RATC – regioniniai atliekų tvarkymo centrai. 
RI – rizikos indeksas. 
s.m. – sausa medžiaga. 
SM – sunkieji metalai. 
VK – variacijos koeficientas. 
ŽAK – žaliųjų atliekų kompostas. 
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INTRODUCTION 
 

With the advent of technology, wastes become a major issue as industry evolves and 
consumption increases. Having assessed the ten-year period (2004–2014) and the amount of 
municipal waste “produced” by a single resident this amount has increased in the fourteen 
out of 35 European countries (Eurostat 2018). In Lithuania, during the ten-year period, the 
amount of municipal waste per capital increased by 16%. Waste is generated not only in 
households, but also in industry, agriculture, food industry and catering sectors. The 
increasing amount of waste causes the problem of waste disposal, therefore, there is an 
ongoing search for ways to reduce the negative impacts of accumulated waste. The regional 
waste management centres established in Lithuania implement Directive 2008/98/EC of the 
European Union, which provides for the reduction of biodegradable waste going to landfills. 
Each such centre is equipped with composting sites, which compost both tree leaves fallen 
in autumn and other types of biodegradable waste collected from streets and individual urban 
residents. Sewage sludge and mixed biodegradable municipal wastes are composted in many 
regions of Lithuania. Composting is an alternative way of managing biodegradable waste 
(Saveyn and Eder 2014; Staugaitis et al., 2015). During composting, biodegradable waste is 
affected by microorganisms and decomposed, thus a new valuable product – compost – is 
obtained. High quality compost is a valuable fertiliser and soil improver. The incorporation 
of compost into the soil improves its structure, sorption properties, enriches it with the 
nutrients and helps to fight against soil organic matter degradation (Srivastava et al., 2016). 
Therefore, as this type of organic fertiliser is gaining popularity, it is particularly important 
to ascertain both positive and negative effects of it on the environment, soil and plants. 
Compost can be a source of pollution with heavy metals, persistent organic pollutants and 
microorganisms (Alvarenga et al., 2017; Gusiatin and Kulikowska, 2014). There are studies 
carried out and published on the contamination of air, sewage sludge of urbanized areas and 
food with persistent organic compounds in Lithuania (Kliucininkas et al., 2011; Kaunelienė 
et al., 2016; Godliauskiene et al., 2012; Bergqvist et al., 2006; Pribylova et al., 2012). 
However, there is a lack of complex studies on the amounts of these substances in composts, 
soil and plants. The scientific literature suggests that the soil contaminated with persistent 
organic compounds has a negative effect on productivity of plants disrupting their normal 
development (Maliszewska-Kordybach and Smreczak, 2000; Waqas et al., 2014; Zhang and 
Fan, 2016). The research work carried out is relevant both to the science of Lithuania and 
the European Union, it reveals the distribution of substances dangerous to public health and 
the environment, and their concentrations in composts. Comprehensive compost quality and 
pollution studies will be useful in preparing recommendations regarding compost risk 
assessment. 

Hypothesis of Research. It is likely that composts produced from sewage sludge and 
mixed municipal waste will have the highest amounts of heavy metals and persistent organic 
pollutants. In this context, soil contamination with persistent organic compounds should be 
partially transferred to plants, reducing their productivity and increasing the accumulation 
of unwanted substances in soil and plants.  
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Aim of Study. Investigation of the quality of composts produced in Lithuania, 
determining how pollution indicators vary depending on composting materials and 
composting technology, and evaluation of the impact of persistent organic pollutants on soil 
and spring barley. 

 
Tasks of Research: 

1. Perform a comprehensive compost quality analysis: green waste, sewage sludge, 
mixed municipal waste composts and mixed municipal waste composts obtained 
after mechanical biological treatment of waste, and determine the main parameters 
affecting their fertilization value. 

2. Determine concentrations of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Hg, Zn) in selected 
types of compost. 

3. Investigate the amounts of polycyclic aromatic hydrocarbons and 
polychlorbiphenyls in composts of different origin. 

4. Estimate the risk of using composts for plant fertilisation according to the 
established amounts of persistent organic pollutants, heavy metals and nutrients. 

5. Evaluate the toxic effect of naphthalene on the growth and development of spring 
barley.  

 
Propositions to be defended:  

1. The main factor influencing the quality of composts produced from different 
biodegradable wastes is the determined ratio between nutrients and heavy metals. 

2. Composts produced from sewage sludge and mixed municipal waste contain more 
persistent organic pollutants than composts of green waste and mixed municipal 
waste after mechanical biological treatment. 

3. The ecological risk index for composts of different origin depends mainly on the 
toxicity level of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons. 

4. A polycyclic aromatic hydrocarbon – naphthalene present in the growing medium 
reduces germination of spring barley, straw and grain productivity, however, it has 
no effect on the accumulation of its residues in soil and grain. 

 
Novelty of Research. The increasing amounts of composts produced indicates the 

importance and significance of the research done. It has been determined that the quality of 
composts produced from different biodegradable wastes is improving while implementing 
Directive 2008/98/EC of the European Union. However, when assessing the quality of 
composts, the ratio of nutrients to pollutants is the key indicator. The proposed risk 
assessment system will make it possible to classify composts regardless of their original 
feedstock. The research on contamination of composts produced from various biodegradable 
wastes with persistent organic pollutants will help to identify the unwanted effects of these 
increasingly popular organic fertilisers on agricultural crops, and compare composts 
produced in Lithuania to composts from other countries. The simulated phytotoxicity tests 
provide more knowledge about the effect of naphthalene on the soil, and growth and 
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development of spring barley. The optimized method for the determination of 
polychlorbiphenyls can be used for the monitoring of organic pollutant content in composts. 

 
Practical Relevance of Research Work. Comprehensive studies of different types 

of compost have revealed differences in quality and contamination indicators. Important 
information was obtained on compost of a new generation (compost of mixed municipal 
wastes after mechanical biological waste treatment), which was started to produce in order 
to reduce the amounts of biodegradable wastes destined for disposal to landfill. The compost 
risk assessment data can be used to prepare recommendations for the use of compost and to 
assess its production and technological progress. Research based data show that naphthalene 
in the growing medium reduces the germination of spring barley, productivity of straw and 
cereals cultivated.  

 
Approval of Research Results. Dissertation data were presented at 9 scientific 

conferences (8 international and 1 national conference), 5 oral and 4 poster presentations 
were prepared. 

 
Scientific Publications. Two scientific articles were published on the dissertation 

topic. One publication has been published in the journal index in “Clarivate Analytics Web 
of Science” database and another one in a peer-reviewed scientific journal. 

 
Volume and Structure of Dissertation. The dissertation is written in the 

Lithuanian language. It is composed of an introduction, literature review, materials and 
methods, results and discussion, conclusions, references, list of publications, summary and 
copies of published articles. It consists of 115 pages. The dissertation includes 44 tables and 
16  figures. A total of 189 literature references have been used. 
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CONDITIONS AND METHODS OF THE EXPERIMENTS 
 

The research work was carried out in 2015–2017. Firstly, each spring compost 
samples from regional waste treatment centres and wastewater treatment plants were 
collected. In the second stage of the study, all chemical parameters of composts were 
determined at the Agrochemical Research Laboratory of the Lithuanian Research Centre for 
Agriculture and Forestry. In the third stage the obtained results were evaluated and two 
vegetation experiments were conducted. The research scheme is presented in Figure 1. The 
study object was four different kinds of composts made from various biodegradable wastes.  

 Green waste compost (GWC). GWC is made from tree leaves, cut grass, 
branches, straw and leaves of different vegetables as well as the waste of their 
processing. 

 Sewage sludge compost (SSC). SSC is produced from sewage sludge mixed 
with peat, branches or straw at a ratio of 1:2. 

 Mixed municipal waste compost after mechanical biological treatment 
(MMWCAMBT). MMWCAMBT was produced in Lithuania until 2015 
according to the technology required by the European Union in order to reduce 
the amount of biodegradable waste getting into landfills. First of all, the residues 
of plastics and metals are mechanically separated from mixed municipal waste. 
In the second stage of the process the separated mixed municipal waste is treated 
with biological agents. The residue of biomass is matured and stored in open 
composting sites.  

 Mixed municipal waste compost (MMWC). To get MMWC mixed municipal 
waste is composted into piles. 

To test the quality of composts samples were taken in four spots at an equal distance 
of the heap. Until analysis the samples were stored in polyethene buckets at approximately 
1–5°C.   

Methods of physical and chemical analysis. PHH2O was measured by a combined 
(mixed) electrode according to EN 13037:2012 (Soil improvers and growing media –
determination of pH). Organic matter in the composts was determined by the gravimetric 
method according to the standard EN 13039:2012 (Soil improvers and growing media – 
Determination of organic content and ash), total nitrogen (N) was determined by the Kjeldahl 
nitrogen distiller in accordance with the standard EN 13654-1:2012 (Soil improvers and 
growing media – Determination of nitrogen. Modified Kjeldahl method), total phosphorus 
(P2O5) and sulphur (S) were determined in aqua regia by the spectrometric method 
according to EN 13650:2001 (Soil improvers and growing media – Extraction of aqua regia 
soluble elements) and EN ISO 11885:2009 (Water quality – Determination of selected 
elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)) using an 
atomic-emission spectrometer Optima 2100 DV (Perkin Elmer, USA). Organic carbon (Corg) 
was determined by the dry combustion method using a total carbon analyser Liqui TOC II 
(Elementar, Germany). Total potassium (K) was determined according to EN 13650:2006 
(Soil improvers and growing media – Extraction of aqua regia soluble elements) and ISO 
9964-3:1998 (Water quality – Determination of sodium and potassium – Part 3: 
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Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry) using a flame 
emission photometer PFP7 (Jenway, UK). Heavy metals in composts were determined by 
the standards ISO 11466:2016 (Soil quality – Extraction of trace elements soluble in aqua 
regia) and ISO 11047:2015 (Soil quality – Determination of cadmium, chromium, cobalt, 
copper, lead, manganese, nickel and zinc – Flame and electro thermal atomic absorption 
spectrometric methods) using the atomic-emission spectrometer Optima 2100 DV (Perkin 
Elmer). Non-instrumental methods were used for the analyses of dry matter, electrical 
conductivity and laboratory compact bulk density.  The quantity of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) and polychlorbiphenyls (PCBs) was determined according to 
laboratory developed methods LVP G-11(Determination of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in soil improvers by liquid chromatography) and LVP G-12 (Determination 
of polychlorbiphenyls in soil improvers by gas chromatography with an electron capture 
detector) respectively. Residues of PAHs in soil after harvesting and spring barley grain 
were determined at the Research Centre for Toxic Compounds in the Environment 
(RECETOX), Brno, Czech Republic. 

Conditions of vegetation experiments. During the research period, two vegetation 
experiments were carried out. They were: the twenty-eight-day vegetation phytotoxicity 
experiment and the vegetation experiment under natural climatic conditions up to waxy 
maturity of spring barley. During the vegetation experiments, spring barley variety “Ema 
DS” was grown. The growing medium for the vegetation experiments was prepared as 
follows: the soil was mixed with compost at the maximum permissible fertilization rate of 
170 kg/ha nitrogen and further contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbon – 
naphthalene. Naphthalene concentrations used for the phytotoxicity experiment were as 
follows: 0, 4, 8, 24, 50, 100, 300 and 500 mg kg-1. Accordingly, naphthalene concentrations 
used in the vegetation experiment up to waxy maturity of spring barley in the growing 
medium were: 0, 100, 300 and 500 mg kg-1.  

Quality of soil used for vegetation experiment. The soil used for vegetation 
experiments was Calcari-Endohypogleyic Luvisol. Its texture in the arable layer was light 
sandy loam till. The following soil parameters were determined before the installation of the 
vegetation experiment: pH was determined using the potentiometric method according to 
LST ISO 10390:2005; plant available amounts of phosphorus (P2O5) and potassium (K2O) 
were determined using the laboratory prepared LVP D-07:2012 Egner-Riehm-Domingo (A-
L) method. Plant available sulfur content was determined by the laboratory prepared LVP 
D-12:2011 turbidimetric method. Mineral nitrogen concentration was determined by the 
laboratory prepared LVP D-05:2012 method using a spectrometric analyser Fiastar 5000. 
Soil organic carbon content was analysed according to ISO 10694:1995, electrical 
conductivity – according to ISO 11265:1994. For heavy metal determination, the soil was 
mineralised in aqua regia for 2 h (HNO3:HCl, 1:3) at 160°C. The mineralised mixture is 
then diluted in a 100 ml volumetric flask to the mark, and the resulting solution is analysed 
using ICP-OES. The soil results used for the vegetation experiments are presented in  
Table 1.  
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Figure 1. Scheme of investigations 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compost 

 green waste compost 
 sewage sludge compost 
 mixed municipal waste compost after mechanical-biological treatment 
 mixed municipal waste compost 

Compost quality investigations Phytotoxity experiment of 28 days 
in artifially contaminated soil 

Experiment of vegetation until spring 
barley waxy maturity when growing in 
artificially contaminated soil 

Dry and organic matter, pH, 
electrical conductivity, bulk 
density, organic carbon, C:N 
ratio, N, P2O5, K2O, Ca, Mg, S, 
heavy metals (Cr, Zn, Hg, Cd, Ni, 
Pb, Cu), PCBs, PAHs. 

Risk assessment of composts 

Determination residues of polycyclic 
aromatic hydrocarbons in soil and spring 
barley grain samples after vegetation. 

Germination 5, 10 days after 
sowing, total amount of green 
weight in the pot, average weight 
of one plant per pot. 
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Table 1. Soil used for vegetation experiment quality results 

Analysis parameter Measurement units 
Year 

2015 2016 2017 
PH - 6.3 5.8 6.5 

Electrical conductivity mS m-1 6.77 5.20 6.00 
Corg % 1.21 1.10 0.72 
P2O5 

mg kg-1 

47 64 43 
K2O 87 78.5 93 

S 2.3 2.7 3.0 
Nmin 5.64 8.30 9.47 
Cd 0.058 0.056 0.053 
Cr 36.6 21.7 26.8 
Ni 21.9 11.5 10.9 
Pb 8.33 7.90 5.38 
Cu 6.80 4.95 6.02 
Zn 34.0 32.2 20.2 
Hg 0.054 0.021 n.d.* 

* not determined 
 

Meteorological conditions. In 2016, the average temperature in May and June was + 
15.3°C and 17.2°C respectively, i.e., 2.4°C and 1.5°C higher than the multi-annual (1981–
2010) average for these months. In July and August, the average temperature was close to 
the multi-annual average temperatures for these months, namely 18.0°C and 16.9°C, 
respectively (multi-annual average: 18.1°C and 17.2°C). In 2017, spring barley was sown 5 
days later due to colder-than-usual weather conditions during the first ten-day period of May. 
Subsequently, the temperature suddenly increased and the average monthly temperature did 
not differ from the multi-annual one (+12.9°C). June and July 2017 were 0.3°C and 1.3°C 
colder compared to the multi-annual average temperature for these months. The first two 
ten-day periods in August were about 2°C warmer than the multi-annual average, after that 
the temperature dropped suddenly and the average monthly temperature was close to the 
multi-annual average (+ 17.2°C). The total rainfall in 2016 and 2017 is shown in Figure 2. 
The summer of 2016 was extremely rainy, which could have had a negative effect on the 
growth of spring barley. In 2017, the total rainfall in May (10.5 mm) and August (55 mm) 
was 5.1 and 1.4 times lower than the multi-annual (54 mm and 75 mm) rate for these months.  
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Figure 2. Total amount of precipitation (mm) in May–August, 2016–2017  

 
Statistical evaluation of research data. The compost quality results are formed as the 

arithmetic mean ± standard deviation. The results of vegetation experiments were processed 
using dispersion analysis method DISVEG (Raudonius, 2009). The statistical reliability of 
the toxic equivalency factor expressed as benzo(α)pyrene equivalent (TEQBaP) was verified 
using the Duncan test at a probability level of 95% (p ≤ 0.05). 

 
RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 

 
Physico-chemical parameters of composts. During the research period 2015–2017, 

the quality of green waste, sewage sludge, mixed municipal waste composts and composts 
produced from mixed municipal waste after mechanical biological treatment was 
investigated. After analysing physical and chemical parameters of compost quality, it was 
found that sewage sludge compost contained the highest amounts of nitrogen (2.98%), 
phosphorus (4.44%) and organic matter (47.6%), and the highest potassium content (1.20%) 
was found in mixed municipal waste composts after mechanical biological treatment. Of all 
the composts tested, green waste composts had the lowest content of the following nutrients: 
nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. In all tested composts, pH 
was moderately alkaline, except for sewage sludge compost during the second year of 
research. Nitrogen is the main element of plant nutrition directly affecting the resulting crop 
yield. According to nitrogen content established the investigated composts can be sorted in 
the following order (low to high): composts of mixed municipal waste > green waste 
composts > mixed municipal waste composts after mechanical biological treatment > 
sewage sludge composts. 

Contamination levels of heavy metals in composts. Concentrations of 7 heavy metals 
(Cr, Zn, Cd, Ni, Pb, Cu and Hg) were determined in composts of different origin. The results 
obtained are presented in Tables 2–5. Having analysed green waste compost samples, it was 
found that the green waste compost samples of the first year were the most contaminated 
with heavy metals.  Those samples manifested the highest concentrations of all metals 
investigated during all the research years, except for chromium (Cr).  
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Table 2. Total amount of heavy metals in green waste compost, mg kg-1 d.w. 

Heavy metals 
Year 

2015 2016 2017 
Chromium (Cr) 12.5±0.028 13.8±6.24 12.1±0.42 
Zinc (Zn) 475±24.8 166±61.3 168±9.9 
Mercury (Hg) 0.62±0.028 0.01±0.024 0.02±0.001 
Cadmium (Cd) 0.34±0.021 0.24±0.080 0.22±0.007 
Nickel (Ni) 7.93±0.318 6.61±3.324 6.53±0.424 
Lead (Pb) 40.9±0.21 15.1±5.01 16.8±2.90 
Copper (Cu) 72.4±1.77 23.6±11.54 30.8±1.27 

 
Table 3. Total amount of heavy metals in sewage sludge compost, mg kg-1 d.w. 

Heavy metals 
Year 

2015 2016 2017 
Chromium (Cr) 79.3±0.85 23.8±14.86 56.3±4.67 
Zinc (Zn) 1031±40.3 678±429.5 1363±42.4 
Mercury (Hg) 0.53±0.106 0.03±0.023 0.02±0.14 
Cadmium (Cd) 2.02±0.028 1.26±0.688 2.66±0.269 
Nickel (Ni) 41.7±0.71 20.1±11.05 45.0±2.40 
Lead (Pb) 62.9±2.69 26.2±15.96 68.3±3.89 
Copper (Cu) 183±21.2 129±72.2 237±13.4 

 
Table 4. Total amount of heavy metals in mixed municipal waste compost after mechanical-
biological treatment, mg kg-1 d.w. 

Heavy metals 
Year 

2015 2016 2017 
Chromium (Cr) 6.30±0.113 55.1±22.23 8.32±1.909 
Zinc (Zn) 1087±14.1 1365±138.4 1305±7.1 
Mercury (Hg) 0.34±0.021 n.d. n.d. 
Cadmium (Cd) 1.83±0.212 1.01±0.418 0.25±0.042 
Nickel (Ni) 57.7±1.98 45.3±22.45 5.08±2.192 
Lead (Pb) 92.0±2.33 70.9±17.8 7.49±1.294 
Copper (Cu) 502±2.1 231±102.4 23.6±1.63 

 
Table 5. Total amount of heavy metals in mixed municipal waste compost, mg kg-1 d.w. 

Heavy metals 
Year 

2015 2016 
Chromium (Cr) 54.3±2.83 74.5±2.75 
Zinc (Zn) 1068±49.5 1188±314.9 
Mercury (Hg) 0.27±0.071 0.15±0.173 
Cadmium (Cd) 1.40±0.071 1.85±1.353 
Nickel (Ni) 37.0±0.85 41.6±11.98 
Lead (Pb) 116±7.1 117±39.8 
Copper (Cu) 298±9.9 338±153.3 
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The amounts of heavy metals in sewage sludge composts varied markedly. The most 
prominent was Hg amount in the first research year, which was 17.7 and 26.5 times higher 
compared to that during the second and third years. Wider application of sewage sludge 
compost is limited by high zinc levels. Detailed studies show that when the new compost of 
mixed municipal waste after mechanical biological treatment was started to produce, its 
contamination with cadmium, nickel, lead and copper dropped from 7.3 to 21.3 times during 
the third year compared to the maximum amounts found before. In summarising it can be 
stated that zinc is the main limiting metal, regardless of compost feedstock. 

Contamination levels of polychlorbiphenyls in composts. The amounts of seven PCBs 
most commonly described in scientific articles have been investigated in green waste, 
sewage sludge, mixed municipal waste composts and composts of mixed municipal waste 
after mechanical biological treatment. The amounts of PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, 
PCB 138, PCB 153 and PCB 180 have been determined. The qualitative analysis for various 
PCB homologues is equally important to perform as is to study the total amount of them. 
The durability level and resistance to the effects of microorganisms in PCB molecules 
depend on the number and position of chlorine atoms (Correa et al., 2010, Pěnčíková et al., 
2018). The average distribution of seven different PCBs in composts of different origin 
produced in Lithuania is depicted in Figure 2.  
 

  

  
Figure 2. Average distribution of seven different PCBs in composts of different origin  
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During the first study year, only three different PCB homologues (PCB 52, PCB 101 
and PCB 153) were found in green waste composts; during the second and third years, seven 
(PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 and PCB 180) and five (PCB 28, 
PCB 52, PCB 101, PCB 118 and PCB 153) PCB homologues were found, respectively. The 
analysed sewage sludge composts also differed in their composition. During the first year of 
research, the dominant compound was PCB 118, during the second year it was PCB 101, 
and in the third year – PCB 28. As the PCB number decreases, their toxicity decreases as 
well, therefore, it can be stated that during the three-year period the toxicity of sewage sludge 
composts decreased, according to the established PCB homologue content. 

Contamination levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in composts. During the 
research period (2015–2017), a quantitative analysis was performed on 15 PAHs included 
in the list of priority pollutants by US Environmental Protection Agency. The dominant PAH 
homologues in green waste composts were fluoranthene in the first research year, and pyrene 
and benzo(g,h,i)perylene during the second and third year, respectively. The highest amount 
of dibenzo(a,h)anthracene was found in sewage sludge composts during the first study year, 
in the second year the dominant compounds were fluoranthene and phenanthrene 
compounds, and during the third year they were dibenzo(a,h)anthracene and fluoranthene. 
For mixed municipal waste composts after mechanical biological treatment, fluorine 
dominated during the first and second year of research, which accounted for 82% and 24% 
of the total PAH content found, respectively. In the third research year the highest levels of 
pyrene were found. Fluoranthene, pyrene and fluorine were dominant in mixed municipal 
waste composts. 

According to the number of aromatic rings, polycyclic aromatic hydrocarbons are 
classified as low molecular weight (2–3 rings) and high molecular weight (4–6 rings) 
compounds (Wang et al., 2007). The number of aromatic rings in a polycyclic aromatic 
hydrocarbon molecule determines their biological and physical biodegradation properties 
(Melnyk et al., 2015). As shown in Figure 3, high molecular weight PAHs dominated in 
green waste composts (a). They accounted for 63%, 81% and 76% in a respective research 
year. Low and high molecular weight PAHs were distributed almost equally (40% and 60% 
in 2015, 52% and 48% in 2016) in the analysed sewage sludge composts (b),  except for 
2017, when low molecular weight PAHs were determined to account for 16% , while high  
molecular weight PAHs – 84%. Low and high molecular weight PAHs were not distributed 
evenly in mixed municipal waste composts and composts from mixed municipal wastes after 
mechanical biological treatment. For mixed municipal waste composts, low and high 
molecular weight PAHs were found to be 93% and 7% in the first year, 61% and 39% in the 
second year, and 14% and 86% during the third year, respectively. 
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Figure 3. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in different kinds of compost 
according to benzene ring number 
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Risk assessment of compost contamination. Risk index (RI) is used to assess the risk 
caused by heavy metals in soils and sediments (ZHU et al., 2012). The potential ecological 
risk index was calculated in order to assess the overall environmental risk associated with 
composts. The results obtained are presented in Figure 4. The research results show that RI 
for green waste composts systematically changed from considerable risk to low risk. RI 
variation in sewage sludge composts was not regular, during the first and third study years 
they were assigned to a very high-risk compost group, and in the second year – to a 
considerable risk group. In order to reduce the amount of waste destined for landfills and 
having started to produce mixed municipal waste compost after mechanical biological 
treatment, positive changes in the quality of the new type of compost were recorded. The 
overall compost related risk over the three-year study period changed from a very high risk 
index to a low risk one. The risk associated with this type of compost decreased by 2.2 times 
in the first year of technology introduction, and by 8 times in two years. Determining lower 
amounts of heavy metals and higher levels of nutrients could allow a wider use of this type 
of compost in the future. Upon assessment of RI there were no differences found in mixed 
municipal waste composts.  

 
 
Figure 4. Potential ecological risk index for different composts  
 

The next step in compost risk assessment is to calculate the amount of polycyclic 
aromatic hydrocarbons present in composts using the toxic equivalency factor (TEF) 
expressed as a benzo(α)pyrene equivalent. This method is based on the toxic effects of 
individual compounds and is calculated according to the most toxic compound present in the 
mixture. The calculated toxic equivalency factors expressed in benzo(α)pyrene equivalents 
for different composts are presented in Figure 5. 
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Figure 5. Toxic equivalency factor of different kinds of composts 
The difference between the values with a different letter shows statistically significant data, 
p ≤ 0.05 according to Duncan’s test 
 

Figure 5 shows that the lowest pollution was attributed to green waste composts. 
Sewage sludge composts were very unevenly polluted with PAHs, but the trend was 
decreasing. During the research period (2015–2017), the ecological risk index for these kind 
of composts decreased by 5.2 times. The toxic equivalency factor expressed as a 
benzo(α)pyrene equivalent (TEQBaP) for mixed municipal waste compost obtained after 
mechanical biological treatment ranged from 209.9 μg kg-1 to 284.3 μg kg-1; the results show 
that the new technological process implemented did not affect the toxicity of the resulting 
compost. According to the risk assessment index, the composts tested can be grouped in 
terms of posing the lowest risk to the maximum risk as follows: green waste composts > 
mixed municipal waste composts after mechanical biological treatment > sewage sludge 
composts > mixed municipal waste composts. 

Vegetation phytotoxicity experiment. During the first research year, 28-day vegetation 
phytotoxicity experiment was conducted. It evaluated the influence of naphthalene 
concentration on spring barley germination in the growing medium; after the phytotoxicity 
experiment was finished the total green mass of the potted plants and the mass of one plant 
were determined. The results are presented in Table 6. 

During the second and third years of research, spring barley was grown in vegetative 
pots until it reached waxy maturity. The effect of naphthalene on the amounts of plant green 
mass, straw and grain per pot, the average one plant mass, the number of grains per ear, and 
1000 grain weight was assessed after the plants had finished growing. The results are 
presented in Table 7. 
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Table 6. Results of the 28-day vegetation experiment  

Concentration of 
naphthalene in 

growing medium, 
mg kg–1 

Germination, % 28th day after sowing  
5th day  

after  
sowing 

10th day 
after  

sowing 

Total amount of green 
weight per vegetative 

pot, g 

Average weight 
of one plant, g 

0 74 95 10.74 0.55 

4 65 96 13.18* 0.68* 

8 65 97 12.82* 0.67* 

24 47* 92 10.25 0.54 

50 44* 95 10.67 0.56 

100 36* 93 10.02 0.51 

300 25* 90 8.88* 0.51 

500 21* 84* 8.70* 0,48* 

R0,5 13.2 9.6 1.179 0.049 
* significant differences between treatments in comparison with control, p ≤ 0.05 
 
Table 7. Results of the vegetation experiment 
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Maturity spring barley (waxy maturity) 

Amount of 
green weight 
per vegetative 

pot, g 

Average 
weight 
of one 
plant, g 

Amount of 
straw per 
vegetative 

pot, g 

Amount of 
grain per 

vegetative 
pot, g 

Average 
number of 
grains per 
ear, unit 

Mass 
of 1000 
grains, 

g 

0 

2016 17.12 1.34 8.74 8.38 13 46.33 

2017 24.00 1.78 12.27 11.73 10 41.15 

100 

2016 15.58 1.20 7,28 8.30 13 45.93 

2017 25.35 1.91 12.76 12,59 12* 39.15 

300 

2016 15.41 1.29 6.87 8.55 13 45.08 

2017 19.52 1,39 10.49 9.03* 10 43.43 

500 

2016 15.34 1.46 5.58* 9.76 14 35.95* 

2017 14.97* 1.17* 6.42* 8.55* 10 37.83* 

R0,5 2016 3.114 0.382 1.894 2.583 2.4 2.124 

R0,5 2017 5.401 0.569 4.766 2.367 1,7 3.317 
* significant differences between treatments in comparison with control, p ≤ 0.05 
 

In order to estimate the accumulation of naphthalene residues in the soil and spring 
barley grain after the growing season, its content was determined. The results show that in 
2016, naphthalene content increased by 307, 690 and 575%, respectively, in the variants, 
where naphthalene concentrations had been 100, 300 and 500 mg kg-1. During the second 
year of research (2017) 192, 399 and 223% increases of naphthalene were recorded compared 
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to the control. Although the results obtained differ significantly, the trend remains the same 
with the highest percentage increase of naphthalene determined in the variants that showed its 
concentration in the growing medium equal to 300 mg kg-1. The percentage increase in 
naphthalene appears to be rather high, but after evaluating the amount of naphthalene imported 
and determined, the average estimated content was 0.0078, 0.0051 and 0.0023%, respectively, 
of the imported amount of 100, 300 and 500 mg kg-1.  

 
Table 8. Residue of naphthalene in soil and spring barley grain after vegetation 

Soil samples after vegetation season  

 Year 
Concentration of naphthalene in growing medium, mg kg–1 

0 100 300 500 

NAP 
2016 2.38±1.224 7.32±0.580* 16.43±1.255* 13.68±1.575* 
2017 4.28±2.213 8.22±2.541* 14.52±3.654* 9.56±0.993* 

R0,5 (NAP) 
2016 1.613 
2017 2.925 

Spring barley grain 

NAP 
2016 0.47±0.183 0.39±0.065 0.45±0.076 0.47±0.003 
2017 0.44±0.137 0.41±0.082 0.41±0.153 0.38±0.021 

R0,5 (NAP) 
2016 0.142 
2017 0.179 

Note - * significant differences between treatments in comparison with control, p ≤ 0.05 
 

The statistical analysis performed did not reveal any significant differences in 
different variants of spring barley grain (Table 8). It is likely that the amount of polycyclic 
aromatic hydrocarbons identified is specific to the site where the vegetation experiment was 
conducted as background level pollution. This is confirmed by a very similar total amount 
of PAHs during both research years. It is likely that the pollutants could sink from the heavy 
particles in the air and accumulate in the fat of spring barley grain. This assumption is made 
possible by the fact that neither anthracene nor dibenzo(a,h)anthracene was detected in any 
of the green waste composts investigated during any of the research years. Anthracene was 
also not found in the soil after the end of spring barley growing season, however, its small 
amount was found after grain examination; dibenzo(a,h) anthracene was only found in the 
grain samples of 2017. 
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CONCLUSIONS 
 

1. Having performed the chemical analysis of composts made from using green waste, 
sewage sludge, mixed municipal waste after mechanical biological treatment and 
mixed municipal waste, the highest amounts of nitrogen, phosphorus and organic 
matter were found in sewage sludge composts, and highest potassium levels – in 
mixed municipal waste compost after mechanical biological treatment. 

2. The content of polychlorbiphenyls in different composts varies from a minimum of 
0.92 μg kg-1 found in green waste compost up to a maximum of 505 μg kg-1 in mixed 
municipal waste compost. PAHs of high molecular weight are predominant in green 
waste composts, and the ratio between high and low molecular weight PAHs in 
sewage sludge composts is almost equal. The distribution of low and high molecular 
weight PAHs in mixed municipal waste composts and composts from mixed 
municipal waste after mechanical biological treatment is uneven, depending on the 
different research years this ratio ranged from 93:7 % to 11:89 %. 

3. According to the estimated ecological risk index, the biggest positive changes from 
2015 to 2017 were recorded in mixed municipal waste compost after mechanical 
biological treatment. The overall compost risk index over the three-year study period 
changed from high risk to low risk. The risk of this type of compost decreased by 2.2 
times in the first year of technology introduction, and by 8 times in two years.  

4. The lowest toxic equivalency factor expressed in benzo(α)pyrene equivalent (TEQBaP) 
was determined in green waste composts (4.2 μg kg-1) and the highest one – in sewage 
sludge compost (895.4 μg kg-1). The significant differences obtained between mixed 
municipal waste composts and mixed municipal waste composts after mechanical 
biological treatment showed that the introduction of new technology did not reduce 
the toxic equivalency factor (TEQBaP). 

5. Naphthalene in the growing medium reduces the germination of spring barley. When 
naphthalene concentration in the growing medium was 300 mg kg-1 and more, its 
negative effect on the total green mass of plants, mass of one plant, number of grains 
and amount of straw per pot was recorded. The quantitative analysis of PAH residues 
in soil after the growing season and in spring barley grain indicated that less than 
0.01% of naphthalene in soil was present, and the recovery was decreasing with 
increasing the imported naphthalene concentration. No significant increase of 
naphthalene in spring barley grain was detected compared to the control variant. 
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ĮVADAS 

 

Technologijų pažangos amžiuje vystantis pramonei, didėjant vartojimui, didele prob-

lema tampa susidarančios atliekos. Įvertinus dešimties metų laikotarpį (2004–2014 m.) ir 

vienam gyventojui tekusį komunalinių atliekų kiekį, jis penkiolikoje iš 35 Europos valstybių 

padidėjo nuo 1,8 iki 29,6 proc. (Eurostat, 2018). Lietuvoje per dešimties metų laikotarpį 

vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis padidėjo – 16 proc. Atliekos susi-

daro ne tik namų ūkiuose, bet ir pramonėje, žemės ūkyje, maisto pramonės ir maitinimo 

sektoriuose. Daugėjant atliekų, aštrėja atliekų šalinimo problema, todėl nuolat ieškoma būdų 

sumažinti neigiamą susikaupusių atliekų poveikį. Įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvą 

2008/98/EB, kurioje numatyta mažinti į sąvartynus patenkančių bioskaidžių atliekų kiekį, 

pastaruoju metu Lietuvoje prie savivaldybių įkurti regioniniai atliekų tvarkymo centrai. 

Kiekviename tokiame centre įrengtos kompostavimo aikštelės, kuriose kompostuojami ne 

tik rudenį sugrėbti medžių lapai, bet ir kitos iš miesto gatvių ir pavienių gyventojų surinktos 

bioskaidžios atliekos. Daugelyje Lietuvos regionų kompostuojamas nuotekų dumblas ir miš-

riosios bioskaidžios komunalinės atliekos. Kompostavimas yra alternatyvus biologiškai 

skaidžių atliekų tvarkymo būdas (Saveyn and Eder 2014; Staugaitis et al. 2015). Kompos-

tuojant biologiškai skaidžios atliekos veikiamos mikroorganizmų yra suardomos  ir gauna-

mas naujas vertingas produktas – kompostas. Pagaminus didesnį kiekį komposto iškyla jo 

panaudojimo problema. Kokybiškas kompostas yra vertinga trąša ir dirvožemio gerinimo 

priemonė. Kompostą įterpiant į dirvą, pagerinama jos struktūra, sorbcinės savybės, ji pratur-

tinama maisto medžiagomis, padedama kovoti su dirvožemio organinės medžiagos degra-

dacija (Srivastava et al. 2016), todėl ypač svarbu išsiaiškinti ne tik teigiamą, bet neigiamą 

šių vis labiau populiarėjančių organinių trąšų poveikį aplinkai, dirvožemiui ir augalams. 

Kompostas gali būti sunkiųjų metalų, patvariųjų organinių teršalų, mikroorganizmų taršos 

šaltinis (Gusiatin and Kulikowska 2014; Alvarenga et al. 2017). Yra atlikta ir publikuota 

tyrimų apie oro, urbanizuotų vietovių nuotekų dumblo, maisto taršą patvariaisiais organi-

niais junginiais Lietuvoje (Bergqvist et al. 2006; Kliucininkas et al. 2011; Godliauskiene et 

al. 2012; Pribylova et al. 2012; Kaunelienė et al. 2016), tačiau kompleksinių tyrimų apie šių 

medžiagų kiekius kompostuose, dirvožemyje, augaluose nėra. Naudoti nekokybišką kom-

postą rizikinga – taip padidėja tikimybė užteršti dirvožemį. Mokslinėje literatūroje teigiama, 

kad patvariaisiais organiniais junginiais užterštas dirvožemis turi neigiamos įtakos augalų 

produktyvumui, sutrikdo normalų jų vystymąsi (Maliszewska-Kordybach and Smreczak 

2000; Waqas et al. 2014; Zhang and Fan 2016). Patvarieji organiniai teršalai pasižymi kan-

cerogeniniu, mutageniniu, toksiniu poveikiu, todėl patekę į maisto grandinę sukelia įvairius 

lėtinius ir ūminius susirgimus, kaupiasi žmonių ir gyvūnų organizme (García-Delgado et al. 

2013; Nikolic et al. 2017). 

Atliktas mokslinis darbas aktualus tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslui, atskleidžia 

visuomenės sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų sklaidą ir koncentracijas kompostuose. 

Išsamūs kompostų kokybės ir taršos tyrimai bus naudingi rengiant komposto rizikos verti-

nimo rekomendacijas. 
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Darbo hipotezė. Tikėtina, kad iš nuotekų dumblo, mišriųjų komunalinių atliekų paga-

minti kompostai pasižymės didžiausiu sunkiųjų metalų ir patvariųjų organinių teršalų kiekiu. 

Atsižvelgiant į tai, dirvožemio tarša patvariaisiais organiniais junginiais turėtų mažinti au-

galų produktyvumą ir didinti nepageidautinų medžiagų kaupimąsi dirvožemyje ir augaluose. 

Tyrimų tikslas. Ištirti Lietuvoje gaminamų kompostų kokybę, nustatyti, kaip taršos 

rodikliai kinta, priklausomai nuo kompostuojamos žaliavos ir kompostavimo technologijos, 

įvertinti patvariųjų organinių teršalų poveikį dirvožemiui ir vasariniams miežiams. 

 

Tyrimų uždaviniai 

1. Atlikti išsamią kompostų kokybės analizę: žaliųjų atliekų, nuotekų dumblo, 

mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose bei mišriųjų komunalinių atliekų 

kompostuose, gautuose po mechaninio biologinio atliekų apdorojimo ir nustatyti 

pagrindinius parametrus, darančius įtaką jų tręšimo vertei. 

2. Nustatyti sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Hg, Zn) koncentracijas tyrimams 

atrinktuose kompostuose. 

3. Ištirti policiklinių aromatinių angliavandenilių ir polichlorbifenilų kiekius įvairios 

kilmės kompostuose. 

4. Įvertinti kompostų, naudojamų augalams tręšti, riziką pagal nustatytą patvariųjų 

organinių teršalų, sunkiųjų metalų ir maisto medžiagų kiekį. 

5. Įvertinti toksišką naftaleno poveikį vasarinių miežių augimui ir vystymuisi. 

 

Ginamieji teiginiai 

1. Pagrindinis veiksnys, darantis įtaką iš skirtingų bioskaidžių atliekų pagamintų 

kompostų kokybei, yra nustatytas maisto medžiagų ir sunkiųjų metalų santykis. 

2. Kompostai pagaminti iš nuotekų dumblo ir mišriųjų komunalinių atliekų turi dau-

giau patvariųjų organinių teršalų nei žaliųjų atliekų ar mišriųjų komunalinių atliekų 

kompostai gauti po mechaninio biologinio apdorojimo. 

3. Įvairios kilmės kompostų ekologinės rizikos indeksas labiausiai priklauso nuo sun-

kiųjų metalų bei policiklinių aromatinių angliavandenilių toksiškumo lygio. 

4. Policiklinis aromatinis angliavandenilis – naftalenas, esantis auginimo terpėje, ma-

žina vasarinių miežių daigumą, šiaudų bei grūdų produktyvumą, tačiau neturi įta-

kos jo likučių kaupimuisi dirvožemyje ir grūduose. 

 

Mokslinio darbo naujumas. Ištyrus pagamintų kompostų kokybę nustatyta, kad 

svarbiausias rodiklis yra maisto medžiagų ir teršalų santykis. Iš įvairių bioskaidžių atliekų 

pagamintų kompostų taršos patvariaisiais organiniais teršalais tyrimai atskleidžia šių vis la-

biau populiarėjančių organinių trąšų nepageidaujamą poveikį žemės ūkio augalams, taip pat 

Lietuvoje gaminamus kompostus galima lengviau palyginti su kitų šalių kompostais. Pirmą 

kartą ištirtas Lietuvoje gaminamas naujos kartos kompostas (mišriųjų komunalinių atliekų 

kompostas po mechaninio biologinio atliekų apdorojimo), kuris pradėtas gaminti siekiant 

sumažinti į sąvartynus šalinamą biologiškai skaidžių atliekų kiekį. Atlikti tyrimai parodė, 

kad naujos technologijos įdiegimas sumažina komposto taršą ir padidina augalų maistinių 

medžiagų kiekį. Optimizuotas polichlorbifenilų nustatymo metodas buvo naudojamas 
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atliekant organinių teršalų kiekio monitoringą kompostuose. Atlikti modeliniai fitotoksiš-

kumo bandymai suteikia daugiau žinių apie naftaleno įtaką dirvožemiui ir vasarinių miežių 

augimui bei vystymuisi.   

Praktinė darbo reikšmė. Visapusiškai atlikti skirtingų rūšių kompostų tyrimai atsk-

leidė kokybės ir taršos rodiklių skirtumus. Pasiūlyta rizikos vertinimo sistema leidžia kom-

postus suklasifikuoti nepriklausomai nuo jų pradinių žaliavų. Gauti kompostų rizikos verti-

nimo duomenys bus panaudoti rengiant komposto naudojimo rekomendacijas ir jo gamybos 

ir technologijų pažangos vertinimui. Moksliniais tyrimais pagrįsti duomenys rodo, kad au-

ginimo terpėje esantis naftalenas (300–500 mg kg-1) mažina vasarinių miežių daigumą, išau-

gintų šiaudų ir grūdų produktyvumą.  

Tyrimų rezultatų aprobavimas. Disertacijos duomenys pristatyti 9 mokslinėse kon-

ferencijose (8 tarptautinėse ir 1 nacionalinėje), parengti 5 žodiniai ir 4 stendiniai pranešimai.  

Publikacijos. Disertacijos tema paskelbtos dvi mokslinės publikacijos: viena leidi-

nyje, referuojamame ir turinčiame citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics 

Web of Science“, ir viena recenzuojamame periodiniame leidinyje.  

Disertacijos apimtis ir struktūra. Disertaciją sudaro įvadas, santrumpų sąrašas, lite-

ratūros apžvalga, tyrimų metodika, rezultatai, išvados, naudotos literatūros sąrašas, pas-

kelbtų publikacijų sąrašas, padėka, santrauka, mokslinių publikacijų kopijos. Disertacijos 

apimtis – 115 puslapių. Tekste pateiktos 44 lentelės ir 16 paveikslų. Literatūros sąrašą sudaro 

189 šaltiniai. 
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ 

1.1. Kompostavimas, jo reikšmė Lietuvoje ir pasaulyje  

Augant Europos Sąjungos (ES), kuriai nuo 2004 m. priklauso ir Lietuva, ekonomikai, 

daugėja atliekų (Hasan et al. 2012). Prie atliekų didėjimo prisideda visuomenės vartotojiš-

kumas, betikslis medžiagų ir energijos švaistymas, taip daroma žala aplinkai, neigiamai pa-

veikiama sveikata ir gyvenimo kokybė. Sumažinti neigiamą poveikį, atsirandantį neteisingai 

tvarkant atliekas, yra vienas iš ES strateginių tikslų (Nigussie et al. 2017). Lietuvoje kasmet 

susikaupia dideli kiekiai įvairiausių atliekų: „Eurostat“ tyrimų bendrovės duomenimis, vie-

nam Lietuvos gyventojui 2000 m. teko 365 kg mišriųjų komunalinių atliekų, 2005 m. – 

387 kg, 2011 m. – 442 kg, 2016 m. – 444 kg. Nepaisant to, kad dėl emigracijos, visuomenės 

senėjimo ir mažo gimstamumo Lietuvoje pastaruosius du dešimtmečius gyventojų skaičius 

nuolat mažėjo, atliekų kiekis didėjo. Netinkamai tvarkant sukauptas atliekas, kyla užkrato 

grėsmė žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Labai svarbus atliekų atskyrimas, rūšiavimas ir ap-

dorojimas, tam tikrų medžiagų antrinis panaudojimas ar utilizavimas nuošalesnėse nuo jų 

atsiradimo šaltinių vietose (Guerrero et al. 2013; Aleluia and Ferrão 2016). Siekiant suma-

žinti į sąvartynus patenkantį bioskaidžių atliekų kiekį, šios atliekos pradėtos kompostuoti 

(Jank et al. 2015). 

Kompostavimas – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo būdas, kuriam pastarąjį de-

šimtmetį skiriama vis daugiau dėmesio. Vykstant kompostavimo procesui, biologiškai skai-

džios atliekos suardomos veikiant biologiniams, fizikiniams ir cheminiams veiksniams, ku-

rio pabaigoje gaunamas naujas produktas, vadinamas kompostu (Shilev and Naydenov 2007; 

Sánchez et al. 2017). Labai svarbu nustatyti, kada būtent kompostuojama atlieka tampa nauju 

produktu. Bioskaidžių atliekų statuso pabaiga reiškia, kad perdirbtos atliekos nustojo būti 

atliekomis ir tapo nauju produktu, t. y. kokybišku ir saugiu naudoti kompostu (Saveyn and 

Eder 2014). Komposto naudojimo ir kokybės standartai nustatyti daugelyje Europos Sąjun-

gos valstybių narių, tačiau jie labai skiriasi. Viena iš šių skirtumų priežasčių – skirtinga dir-

vožemio politika. Komposto naudojimo aspektai ES reglamentuojami taisyklėmis, paskelb-

tomis ekologinės žemdirbystės reglamente, dirvožemio apsaugos teminėje strategijoje, dir-

vožemio gerinimo medžiagų ir auginimo terpių reikalavimuose.  

Komposto kokybė ir tręšiamoji vertė priklauso nuo pradinių žaliavų (Haynes and  

Zhou 2016; Bernal et al. 2017). Svarbiausi parametrai kompostuojant bioskaidžias atliekas 

yra C:N santykis, drėgmės kiekis, dalelių dydis, terpės pH (Ahn et al. 2008). Optimalus or-

ganinės anglies ir azoto (C:N) santykis bioskaidžiose atliekose, naudojamose kompostavi-

mui, yra 20–30:1 (Kliopova and Stanevičiūtė 2013). Kompostuojamose žaliavose esant per 

mažai azoto, sulėtėja organinių medžiagų mineralizacija, o jei jo per daug – išsiskiria amo-

niakas. Paprasčiausia organinės anglies ir azoto kiekį bioskaidžiose atliekose įvertinti pagal 

atliekų spalvą. Žalios spalvos atliekose (nupjautoje žolėje, medžių lapuose) azoto kiekis yra 

didelis. Tokias žaliavas, siekiant išlaikyti optimalų C:N santykį, reikia maišyti su rudos spal-

vos atliekomis (t. y. smulkintomis medžių šakomis, durpėmis), turinčiomis didesnį kiekį or-

ganinės anglies (Zhang and Sun 2016). Geriausias drėgmės kiekis komposto pradinėse ža-

liavose yra 40–60 proc. Esant mažiau nei 40 proc. drėgmės, sulėtėja mikroorganizmų veikla, 

o jei drėgmės per daug (≥70 proc.), prasideda anaerobinis procesas (Orthodoxou et al. 2015; 



30 

Soobhany 2018). Nuo bioskaidžių atliekų, naudojamų kompostui gauti, dalelių dydžio prik-

lauso mikroorganizmų veiklos paviršiaus plotas. Kuo dalelės didesnės, tuo mažesnis pavir-

šiaus plotas. Esant mažam paviršiaus plotui, skaidytojams bus sunkiau pasiekti maisto me-

džiagas ir kompostavimas vyks lėtai (Kliopova and Stanevičiūtė 2013). Optimalus pradinių 

žaliavų pH, užtikrinantis normalią mikroorganizmų veiklą, yra 6–8 (Kliopova and Stanevi-

čiūtė 2013; Orthodoxou et al. 2015). 

Pagrindinė priežastis, kodėl kompostas vertinamas kaip dirvožemio gerinimo me-

džiaga, yra didelis organinės medžiagos kiekis. Įterpiant kompostą į dirvožemį, pagerėja jo 

sorbcinės savybės, struktūra, tankis, pH, jis papildomas azotu, kaliu, fosforu, mikroelemen-

tais ir organine anglimi (Giusquiani et al. 1995; Haynes and Zhou 2016). Dirvai geriau su-

geriant vandenį, lengviau ją dirbti, todėl sumažėja ją ariant suvartojamos energijos kiekis. 

Kompostą naudojant reguliariai galima sumažinti dirvožemio organinių medžiagų degrada-

ciją vidutinio klimato regionuose (Jindo et al. 2016). Didesnis nei įprastai organinės medžia-

gos kiekis gali sumažinti sunkiųjų metalų, pesticidų ar patvariųjų organinių junginių pate-

kimą į augalus, jų išsiplovimą į gruntinius vandenis (Lehmann and  Kleber 2015). Didesnis 

humuso kiekis itin svarbus šiltėjančio klimato sąlygomis, kai ilgus karšto ir sauso oro laiko-

tarpius keičia gausių kritulių periodai. Jeigu dirvožemyje būtų daugiau nei 3 proc. humuso 

(> 1,7 proc. Corg ), tai padėtų augalams lengviau prisitaikyti prie staiga kardinaliai pasikei-

čiančių meteorologinių sąlygų. Tokį rezultatą pasiekti galėtų padėti nuolatinis dirvožemio 

tręšimas kompostu (Aranda et al. 2015). 

Tačiau tręšimo kompostu poveikis gali būti ne tik teigiamas, bet ir neigiamas. Kompos-

tavimo proceso neigiamos savybės yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CH4, N2O, CO2) ir 

lakių organinių junginių išsiskyrimas į aplinką (Nigussie et al., 2017). Naudojant nekokybišką 

kompostą kyla mikrobiologinės taršos grėsmė, taip pat dirvožemis teršiamas sunkiaisiais me-

talais ir patvariaisiais organiniais junginiais (PCDD/F, PCB ar PAA), mechaninėmis priemai-

šomis, pavyzdžiui, stiklo duženų likučiais (Gusiatin and  Kulikowska 2014; Kulikowska and 

Gusiatin 2015). Moksliniais tyrimais nustatyta, kad į dirvožemį įterpus skirtingą kiekį mėšlo 

komposto, kuriame rasta 15,8 mg kg-1 švino, 0,7 mg kg-1 kadmio ir 8,9 mg kg-1 chromo, ir 

auginant žieminius kviečius, sunkiųjų metalų kiekis padidėjo. Reikšmingai didesnis (21 proc.) 

kadmio kiekis nustatytas antraisiais tyrimų metais, palyginus su kontroliniu dirvožemiu. 

7 proc. didesnis chromo kiekis nustatytas pirmaisiais tyrimų metais, o antraisiais esminių skir-

tumų tarp kompostu tręštų ir netręštų variantų nebuvo. Esmingai didesnis švino kiekis rastas 

pirmaisiais tyrimų metais, dirvožemį patręšus 30 t ha-1 mėšlo kompostu (Wang et al. 2016). 

Kinijos, JAV ir Olandijos mokslininkai, atliko ilgamečio tręšimo nuotekų dumblo kompostu 

tyrimus ir nustatė, kad nuolat tręšiant laukus kompostu, kuriame yra dideli kiekiai sunkiųjų 

metalų, padidėja dirvožemio tarša (Fang et al. 2017).  

Lietuvoje ir kitose šalyse komposto gamybai naudojamos įvairios kilmės bioskaidžios 

atliekos (Staugaitis et al. 2016). Tai atliekos, surinktos iš medienos perdirbimo ir miško pra-

monės, maisto pramonės, žemės ūkio atliekos, miestuose ir parkuose susidarančios žaliosios 

atliekos (Haynes and Zhou 2016; Staugaitis et al. 2016). Taip pat komposto gamybai naudo-

jamas nuotekų dumblas, popieriaus, kartono atliekos, kaip papildomos medžiagos gali būti 

naudojamos durpės, sapropelis, pjuvenos (Kulikowska and Gusiatin 2015; Wong et al. 

2017). Kompostavimui tinkamų atliekų schema pavaizduota 1.1.1 paveiksle.  
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1.1.1 pav. Įvairių atliekų rūšys naudojamos komposto gamybai (Staugaitis et al. 2015) 

Figure 1.1.1. Different kind of waste using for making compost (Staugaitis et al. 2015) 
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Labai svarbu, kad pagamintas kompostas būtų visiškai subrendęs (Erhart et al. 2017). 

Naudojant nesubrendusį kompostą atsiranda grėsmė dirvožemį užteršti ne tik cheminėmis 

medžiagomis, bet ir patogeniškais mikroorganizmais (Bernal et al. 2017). Komposto bran-

dos lygį parodo C:N santykis, nemalonaus kvapo nebuvimas, purumas, vienalytiškumas, ne-

pageidaujamų mikroorganizmų nebuvimas (Paradelo et al. 2010; Villar et al. 2016). Bran-

daus komposto organinės anglies ir azoto santykis būna mažiau nei 20 (Wong et al. 2017).  

Įvairiose pasaulio šalyse kompostui taikomi labai nevienodi reikalavimai (Brinton 

2000; Environment 2005). Daugelyje literatūros šaltinių, pristatančių reikalavimus, kelia-

mus atskiroms Europos šalims ir JAV, akcentuojami tie patys komposto kokybės reikalavi-

mai, tokie kaip homogeniškumas, nepageidaujamų medžiagų nebuvimas, mažas sunkiųjų 

metalų, organinių teršalų kiekis, tačiau leistinos normos skirtingose šalyse gali skirtis iki 

kelių kartų (Brinton 2000; Smith 2009; Ding et al. 2017a). Duomenimis, surinktais 2001–

2008 m. ir publikuotais Poluszyńska ir kitų 2017 m. moksliniame žurnale, nurodoma, kad 

tik keturios ES valstybės yra nustačiusios leistiną PAA koncentraciją nuotekų dumblo kom-

poste, naudojamame žemdirbystei. Austrijoje leidžiamas PAA kiekis yra 6 mg kg-1 s.m., 

Danijoje ir Švedijoje – 3 mg kg-1 s.m., o Prancūzijoje leistinas kiekis priklauso nuo junginio 

molekulinės masės, mažos molekulinės masės leistinas PAA kiekis didesnis nei didelės (Po-

luszyńska et al. 2017). Nustačius bendrus reikalavimus, keliamus kompostui, pagamintam 

iš biologiškai skaidžių atliekų, visoje ES būtų lengviau kontroliuoti susidarančio komposto 

panaudojimą, aplinkos ir sveikatos apsaugą, ar net pradėti tarpvalstybinę prekybą. Europos 

Komisijos parengtame juodraštiniame nuotekų dumblo panaudojimo tręšimui dokumente 

siūlomas policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis yra 6 mg kg-1 s.m. (European Union 

Comission 2000). 

Pasaulio valstybėse ir Lietuvoje dažnai nustatomi keli komposto kokybės lygiai, prik-

lausantys nuo naudojimo paskirties. 2011 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 

(LAMMC) filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos parengtoje komposto ataskaitoje buvo 

nustatytos 3 komposto kokybės kategorijos, apibrėžiančios komposto panaudojimo galimy-

bes. Pagrindinis kriterijus nustatant šiuos Lietuvoje gaminamo komposto kokybės lygius 

buvo gautas sunkiųjų metalų kiekis (žr. 1.1.1 lentelė). Kiti parametrai, tokie kaip patvariųjų 

organinių teršalų kiekis, nepageidaujamų mechaninių priemaišų kiekis, mikroorganizmų 

kiekis, patvariųjų organinių teršalų kiekis, į atskirus lygius nebuvo išskirstyti. Norint suži-

noti Lietuvoje gaminamų kompostų foninę taršą patvariaisiais organiniais junginiais, būtina 

atlikti kiekybinę patvariųjų organinių junginių analizę. Lietuvoje pagamintas kompostas 

arba atitinka keliamus reikalavimus, arba ne, tokiu atveju gauto produkto negalima vadinti 

kompostu, tai kompostuotos atliekos. 
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1.1.1 lentelė. LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos rekomenduojami sunkiųjų  

metalų kiekiai įvairios kategorijos kompostuose (Staugaitis et al. 2015) 

Table 1.1.1. Amount of heavy metals recommended by LAMMC Agrochemical research  

laboratory in different category of composts (Staugaitis et al. 2015) 

Kategorija 

Category 

Cd Pb Hg Cr Zn Cu Ni As 

I ≤0,7 ≤45 ≤0,4 ≤70 ≤200 ≤70 ≤25 ≤10 

II ≤1,3 ≤130 ≤1,0 ≤100 ≤400 ≤110 ≤40 ≤15 

III ≤3,0 ≤180 ≤2,0 ≤120 ≤600 ≤300 ≤60 ≤25 

 

1.2. Patvarieji toksiški junginiai 

 

Pagal cheminę sudėtį toksiškus junginius galima suskirstyti į neorganinius ir organi-

nius. Neorganiniams junginiams priskiriami metalai ir jų druskos, neorganinės rūgštys  

(Jackson 1991). Organiniams priklauso policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA), 

chlorinti organiniai junginiai, dioksinai ir furanai, organinės rūgštys, augalinės ir gyvūninės 

kilmės toksiškos medžiagos (Holliger et al. 1997). 

 

1.2.1. Sunkieji metalai 

 

Sunkieji metalai gamtoje egzistuoja ir natūraliai, tačiau dideli jų kiekiai aplinkoje su-

sikaupė dėl antropogeninės veiklos (Rees et al. 2014). Europoje ir visame pasaulyje aplinkos 

tarša sunkiaisiais metalais yra didelė problema (Zeng et al. 2011; Zhang et al. 2013; Rees et 

al. 2014). Augalams iš dirvožemio sorbuojant sunkiuosius metalus, jie patenka į žmogaus 

mitybos grandinę. Pasaulio ir Lietuvos mokslininkai paskelbė nemažai darbų, kuriuose ap-

rašomas sunkiųjų metalų kaupimosi augaluose mechanizmas (Valiukenaite et al. 2006; Da-

nilcenko et al. 2015; Clemens and Ma 2016). Atlikti tyrimai rodo, kad bulvėse ir vasarinių 

rapsų sėklose, augintose kompostu tręštame dirvožemyje, kuriame vario kiekis svyravo nuo 

22,1 iki 125,5 mg kg-1, nustatytas didesnis vario kiekis (Staugaitis et al. 2017). Jeigu kalbama 

apie komposto kokybę ir galimą pritaikymą žemės ūkio augalų tręšimui, būtina ištirti sun-

kiųjų metalų kiekį (Karer et al. 2015; Staugaitis et al. 2016; Ding et al. 2017a). Sunkieji 

metalai – tai tie patys mikroelementai, kurių nedideli kiekiai būtini augalų vystymuisi. Ne 

visi, bet kai kurie elementai gali būti mikroelementai arba sunkieji metalai, priklausomai nuo 

jų kiekio (Rutkowska et al. 2014; Ding et al. 2017b). Tačiau šiuo atveju kalbama apie dides-

nius sunkiųjų metalų kiekius, kurių poveikis normaliai žmonių, gyvūnų, augalų raidai yra 

toksiškas. Gyviesiems organizmams ir augalams reikalingi nedideli kai kurių sunkiųjų me-

talų (Co, Cu, Mn, Zn) kiekiai (Alloway 2013). Kiti sunkieji metalai (Cd, Hg, Pb) neturi 

ištirto naudingo poveikio gyviems organizmams (Pinot et al. 2000; Urbienė 2010). Taršą 

šiais sunkiaisiais metalais būtina išsamiai ištirti ir griežtai reguliuoti. 

Švino (Pb) pagrindiniai taršos šaltiniai yra automobilių išmetamosios dujos, vykstan-

tys degimo procesai. Į dirvožemį Pb patenka su mineralinėmis trąšomis, pesticidais (Ritson 

et al. 1999; Townsend and Snape 2008). Gyvsidabris (Hg) gamtoje susidaro tiek natūraliu, 

tiek antropogeniniu būdu. Į aplinką Hg išsiskiria deginant akmens anglis, naftą, patenka su 
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pramoninėmis atliekomis (Yin et al. 2010), o kadmis (Cd) į aplinką patenka yrant uolienoms, 

išsiveržus ugnikalniams, iš pramonėje susidarančių atliekų. Iš šių trijų sunkiųjų metalų (t. y. 

Cd, Hg, Pb) labiausiai naudojamas ir paplitęs kadmis (Cd), kuris yra antikorozinis metalas, 

taip pat dažnas stiklo gamybos, plastmasės, dažų, automobilių, tekstilės pramonėje (Pinot et 

al. 2000). 

Dirvožemio taršos sunkiaisiais metalais foninis lygis Lietuvoje nustatytas vykdant 

mokslinius tyrimus (Adomaitis et al., 2001). Mūsų šalyje nėra būdinga didelė dirvožemio 

tarša sunkiaisiais metalais. Labiau užterštos magistralinių ir krašto kelių pakelės, žemės plo-

tai prie gamyklų, kurių veikla susijusi su sunkiųjų metalų naudojimu (Adomaitis et al., 

2001). Didžiausios leistinos sunkiųjų metalų koncentracijos Lietuvos dirvožemiuose patei-

kiamos higienos normoje HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžia-

mos koncentracijos dirvožemyje“.  

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad gautas sunkiųjų metalų kiekis kompostuose prik-

lauso nuo mėginio paruošimo būdo (Hseu 2004). Sunkiųjų metalų kiekio intervalas kompos-

tuose labai plačiai svyruoja, priklausomai nuo naudojamos kompostavimo technologijos ir 

pradinių žaliavų (Lazzari et al. 2000; Lasaridi et al. 2006; Smith 2009; Staugaitis et al. 2015; 

Soobhany et al. 2015; Titova and Bakšienė 2015). 

 

1.2.2. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai 

 

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA) yra organiniai junginiai, sudaryti tik 

iš anglies ir vandenilio atomų. PAA sudaro du ir daugiau benzeno žiedų, kai du atomai vie-

name aromatiniame žiede yra dalis kito aromatinio žiedo. Paprasčiausias toks junginys – 

naftalenas, kurio cheminė formulė C10H8 (Moss 1998; Karimi et al. 2015). PAA dėl savo 

ilgaamžiškumo, patvarumo ir gebėjimo ilgai išlikti nepakitusios struktūros vadinami patva-

riaisiais organiniais teršalais (POT) (Alegbeleye et al. 2017). PAA gamtoje susidaro ne vi-

siško organinių medžiagų degimo ar jų pirolizės metu, patenka su automobilių išmetamo-

siomis dujomis, išsiskiria su tabako dūmais rūkant(García-Delgado et al. 2016). Yra ir natū-

raliai gamtoje susidarančių PAA – tokie junginiai sintetinami augalų ir mikroorganizmų (Ni-

kolic et al. 2017). Daugybė policiklinių aromatinių angliavandenilių egzistuoja gamtoje, bet 

16 pagrindinių yra įtraukta į JAV aplinkos apsaugos agentūros sąrašą kaip pavojingiausi (žr. 

1.2.2.1 lentelę) (Sun et al. 1998).  
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1.2.2.1 lentelė. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, įtraukti į JAV aplinkos apsaugos 

agentūros sąrašą 

Table 1.2.2.1. Polycyclic aromatic hydrocarbons included in the US Environmental  

Protection Agency list 

Eil. 

nr. 

Num. 

Junginys 

Compound 

Struktūrinė  

formulė /  

Structural  

formula 

Molinė 

masė, 

g·mol−1 / 
Molar 

mass 

Tirpimas van-

denyje, mg L-1 

(25 °C) /  

Solubility in 

water  mg  L-1  

at 25°C 

1. Naftalenas / Naphthalene (NAP) 

 

128,17 31,6 

2. Acenaftilenas / Acenaphthylene 

(ACY) 
 

152,20 3,93 

3. Acenaftenas / Acenaphthene (ACE) 

  

154,21 4,0 

4. Fluorenas / Fluorene (FLN) 

 

166,22 2,0 

5. Fenantrenas / Phenanthrene (PHE) 

 

178.23 1,6 

6. Antracenas / Anthracene (ANT) 

 

178,23 0,044 

7. Fluorantenas / Fluoranthene (FLT) 

 

202.26 0,265 

8. Pirenas / Pyrene (PYR) 

 

202.25 0,135 

9. Benzo(a)antrace-

nas / Benzo(a)anthracene (BAA) 

 

228.29 9,4·10-3 

10. Chrizenas / Chrysene (CHR) 

 

228.29 2,0·10-3 

11. Benzo(b)fluorantenas / 

Benzo(b)fluoranthene (BBF) 

 

252,32 1,5·10-3 
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12. Benzo(k)fluorantenas / 

Benzo(k)fluoranthene (BBK) 

 

252,32 7,6·10-4 

13. Benz(α)pirenas / Benz(α)pyrene 

(BAP) 

 

252,32 1,6·10-3 

14. Benzo(g,h,i)perilenas / 

Benzo(g,h,i)perylene (BPE) 

 

276,34 2,6·10-4 

15. Dibenzo(a,h)antracenas / 

Dibenzo(a,h)anthracene (DBA) 

 

278,35 2,5·10-3 

16. Indeno(1,2,3-c,d)pirenas /  

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene (IPY) 

 

276,34 1,9·10-4 

 

PAA pasižymi toksiškomis, mutageninėmis, kancerogeninėmis savybėmis, kaupiasi 

dirvožemyje, yra pavojingi dirvožemio mikroorganizmams ir žmonėms (García-Delgado et 

al. 2013; Banach-Szott et al. 2014; Nikolic et al. 2017). Kambario temperatūroje PAA yra 

kietos kristalinės medžiagos, kurioms būdinga aukšta lydymosi ir virimo temperatūra, žemas 

garų slėgis (Urbienė 2010; Karimi et al. 2015). Šie junginiai hidrofobiški, jų tirpumas mažėja 

didėjant molekulinei masei. Tačiau jie labai gerai tirpsta organiniuose tirpikliuose, yra lipo-

filiški (Banach-Szott et al. 2014; Abdel-Shafy and Mansour 2016). Būtent dėl šių savybių 

PAA kaupiasi dirvožemyje (García-Delgado et al. 2013). PAA atsiradimo dirvožemyje prie-

žastys gali būti žolės ir miškų gaisrai, ugnikalnių išsiveržimai, antriniai chlorofilo turintys 

augalų metabolitai, dirvožemio grybų bei bakterijų metabolitai (He et al. 2009; Xiao et al. 

2014). Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai gali susidaryti iš sočiųjų angliavandenilių, 

esant deguonies deficitui ir didesnei nei 500 °C temperatūrai. Toks PAA susidarymo pro-

cesas vadinamas pirosinteze (Mastral and Callén 2000; He et al. 2009; Zhou et al. 2015). 

Optimali temperatūra PAA susidaryti yra 660–740 °C (Marsh et al. 2004; Zhou et al. 2015). 

Aukštoje temperatūroje nutrūksta anglies-vandenilio ir anglies-anglies ryšiai, o tada susidaro 

laisvieji radikalai, kurie leidžia formuotis policikliniams aromatiniams angliavandeniliams. 

Laisvieji radikalai jungiasi tarpusavyje, sudarydami aromatinius žiedus, turinčius junginius, 

kurie atsparūs aukštai temperatūrai. Net ir esant tokiems mažo molekulinio svorio anglia-

vandeniliams kaip metanas (CH4) gali pradėti formuotis PAA (Mastral and Callén 2000; 

Parker et al. 2015). Du anglies atomus turintys angliavandeniliai, etanas ir etilenas, gali su-

daryti daugiau nei 10 skirtingų PAA (Font et al. 2004). 

Dirvožemio organinėje medžiagoje PAA aptinkama fluoranteno, pireno, chrizeno, 

benzo(b)fluoranteno, benzo(a)pireno (Wilcke 2000; Suman et al. 2016). Ilgą laiką jų kilmė 

dirvožemyje buvo sunkiai paaiškinama. Dabar žinant, kad kai kurie augalai ir mikroorganiz-

mai vykdo PAA sintezę, viskas aiškiau (Howsam and Jones 1998). 
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Moksliniais tyrimais įrodyta, kad PAA imobilizavimas komposto organinėje medžia-

goje lemia jo organinės medžiagos kokybines ir kiekybines savybes (Banach-Szott et al. 

2014). Huminas gali sorbuoti didesnį kiekį PAA, tačiau kompleksai su huminėmis rūgštimis 

susidaro greičiau (Dores-Silva et al. 2018). Žinoma, kad patvariuosius organinius teršalus 

greičiau prisijungia huminės, o ne fulvinės rūgštys (Banach-Szott et al. 2014; Lamichhane 

et al. 2016). 

 

1.2.3 Polichlorbifenilai 

 

Polichlorbifenilai (PCB) – tai sintetiniai chlorinti angliavandenilių junginiai, kurie na-

tūraliai gamtoje nesusidaro. Žinoma, kad polichlorbifenilų grupę sudaro 209 junginiai, iš 

kurių 120 buvo naudojami pramonėje (Walker et al. 2006). Šiems junginiams 1929 m. išpo-

puliarėjus, dėl patrauklių savybių jie pradėti sparčiai gaminti. PCB pasižymi geru tirpumu 

organiniuose tirpikliuose, yra bekvapiai, termiškai stabilūs, atsparūs hidrolizei, geri šilumos 

laidininkai ir elektros izoliatoriai, nesioksiduoja (Heinzow et al. 2007; Vorkamp 2016; Wal-

ker 2017). Išsiaiškinus šių junginių šalutinį poveikį, 1993 m. PCB gamyba uždrausta (Weber 

et al. 2011). Nepageidaujamas PCB poveikis gyvūnams ir žmonėms pasireiškia lėtiniu apsi-

nuodijimu (Urbienė 2010), todėl prireikė net 54 metų, kad žmonija suprastų, kokie pavojingi 

gaminiai, į kurių sudėtį įeina PCB. PCB savo molekulėje gali turėti nuo 1 iki 10 chloro  

atomų, būtent nuo jų skaičiaus ir padėties molekulėje priklauso šių junginių cheminės ir fi-

zikinės savybės, toksiškumas (Hardy 2002). PCB struktūrinė formulė pateikta 1.2.3.1 pa-

veiksle. Nors PCB gaminti uždrausta prieš 25 metus, kaip sudedamosios dalys jie vis dar 

naudojami įvairiuose prietaisuose, taip pat jų yra 1960–1970 m. statytų pastatų kompoziti-

nėse medžiagose (Heinzow et al. 2007). Pagal Stokholmo konvenciją PCB įtraukti į 12 prio-

ritetinių ir pavojingiausių teršalų sąrašą (Weber et al. 2011; Antolín-Rodríguez et al. 2016). 

Stokholmo konvencijoje nustatyta, kad visiškas PCB draudimas turi įsigalioti iki 2025 m. 

(Stockholm Convention, 2008). 

 

 
1.2.3.1 pav. Struktūrinė PCB formulė (Antolín-Rodríguez et al. 2016) 

Figure 1.2.3.1. Chemical structure of PCBs (Antolín-Rodríguez et al. 2016) 

 

Mokslinėje literatūroje aprašoma, kad dažniausiai vykdant PCB monitoringą įvertini-

mui aplinkoje, ore, dirvožemyje, uolienose nustatomi 7–8 charakteringi junginiai iš 209, su-

darančių PCB grupę (Webster et al. 2013; Vorkamp 2016). Junginiai, jų cheminės formulės 

ir savybės pateiktos 1.2.3.1 lentelėje. 
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1.2.3.1 lentelė. Septyni dažniausiai nustatomi polichlorbifenilai  

Table 1.2.3.1. Seven most often investigated polychlorobiphenyls 

Eil. nr. 

Num. 

Pavadinimas / Name 

UIPAC pavadinimas /UIPAC name 

 

Struktūrinė formulė / 

Structural formula 

Molinė masė, 

g·mol−1/ Molar 

mass 

1. PCB28 

2,4,4′-richlorobifenilas /  

2,4,4′-trichlorobiphenyl 

 

257,54 

2. PCB52  

2,2′,5,5′-tetrachlorbifenilas / 

2,2′,5,5′- tetrachlorobiphenyl 

  

291,98 

3. PCB101 

2,2′,4,5,5′-pentachlorobifenilas / 

2,2′,4,5,5′-pentachlorobiphenyl 

 

323,88 

4. PCB118 

2,3′,4,4′,5-pentachlorobifenilas / 

2,3′,4,4′,5-pentachlorobiphenyl 

 

326,42 

5. PCB138 

2,2′,3,4,4′,5′-hexachlorobifenilas / 

2,2′,3,4,4′,5′-hexachlorobiphenyl 

 

360,86 

6. PCB153 

2,2′,3,4,4′,5′-hexachlorobifenilas / 

2,2′,3,4,4′,5′-hexachlorobiphenyl 

 

360,88 

7. PCB180 

2,2′,3,4,4′,5,5′-heptachlorobifenilas / 

2,2′,3,4,4′,5,5′-heptachlorobiphenyl 

  

395,31 
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1.3. Patvariųjų organinių teršalų paplitimas kompostuose 
 

Kompostų tarša patvariaisiais organiniais junginiais yra pagrindinis veiksnys, ribojan-

tis jų platesnį pritaikymą žemės ūkyje. Gautas geresnės kokybės kompostas išspręstų tokias 

problemas kaip organinių atliekų šalinimas, o tuo pačiu ir dirvožemio organinės medžiagos 

degradacija. Patvarieji organiniai teršalai dažniausiai absorbuojami komposto organinės me-

džiagos arba su ja sudaro kompleksinius junginius (Lazzari et al. 2000). Tokių imobilizuotų 

junginių prieinamumas priklauso nuo pasirinkto kompostavimo proceso ir dirvožemio savy-

bių, į kurį bus įterptas. Dirvožemio struktūra, drėgmės ir organinės medžiagos kiekiai yra 

savybės, nuo kurių priklauso patvariųjų organinių junginių (PCB ir PAA) ilgaamžiškumas 

dirvožemyje (Antolín-Rodríguez et al. 2016).  

Lietuvoje nėra publikuotų kompostų ir dirvožemio taršos patvariaisiais organiniais 

junginiais tyrimų duomenų. Austrijos, Šveicarijos, Vokietijos, JAV ir kitų pasaulio šalių 

mokslininkai yra parengę studijų apie kompostų, pagamintų iš bioskaidžių organinių atliekų, 

taršą policikliniais aromatiniais angliavandeniliais ir polichlorbifenilais. Žinoma, kad iš skir-

tingų pradinių žaliavų pagamintų kompostų kokybė skiriasi. Dirvožemio gerinimo medžia-

gose nustačius teršalų kiekį, kuris didesnis nei rekomenduojama, kuriami įvairūs jų maži-

nimo mechanizmai (Kästner and Miltner 2016). Pasirodo, gamtoje egzistuoja augalų ir bak-

terijų rūšių, gebančių šiuos teršalus suskaidyti iki aplinkai nepavojingų junginių (O’Driscoll 

et al. 2013; Oyetibo et al. 2017). Lenkų mokslininkai, tyrę PAA kinetiką iš nuotekų dumblo 

gaminamame komposte, nustatė, kad PAA kiekis nuotekų dumble ir iš jo pagamintame kom-

poste priklauso nuo gyventojų skaičiaus mieste. Koncentracija Σ14 PAA nuotekų dumblo 

komposte buvo nuo 6,23 iki 1,89 mg kg-1 (Oleszczuk 2007). Žaliųjų atliekų, namų ūkių bio-

atliekų kompostus ir anaerobinėmis sąlygomis biodujų gautą gamybos likutį ištyrus Vokie-

tijoje ir Danijoje, vidutinis nustatytas PAA kiekis buvo atitinkamai lygus 1,23 mg kg-1, 

2,31 mg kg-1, 2,68 mg kg-1 (Moeller and  Reeh 2003; Fuchs et al. 2008). Šis kiekis yra ma-

žesnis už didžiausią leistiną kiekį. Taip pat yra literatūros šaltinių, kuriuose nurodytas nu-

statytas didesnis PAA kiekis įvairių rūšių kompostuose (Brändli et al. 2007; Wurff et al. 

2016). Tyrimus atliekant skirtingais metų laikais (vasarą ir žiemą) nustatyta, kad aplinkos 

temperatūra susijusi su kompostų užterštumu. Nustatyta didesnė policiklinių aromatinių 

angliavandenilių koncentracija žiemos komposto ėminiuose aiškinama tuo, kad šildymo se-

zono metu naudojant iškastinį kurą susidaro daugiau PAA (Brandli 2006). 

Mokslininkams iki šiol dar mįslė, iš kur kompostuose, pavyzdžiui, pagamintuose iš 

žaliųjų atliekų ar galvijų mėšlo, atsiranda polichlorbifenilų (PCB), nors jų gamyba uždrausta, 

o natūraliai gamtoje jie nesusidaro. Vidutinis gautas PCB kiekis Šveicarijoje pagamintuose 

kompostuose ir digestatuose yra 26 µg kg-1; ištyrus 68 ėminius, minimalus gautas Σ7 PCB 

(PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) kiekis 8,1 µg kg-1, maksimalus – 102 µg kg-1 (Brändli 

et al. 2007). Didesnis kiekis Σ7 PCB – apie 400 µg kg-1 – buvo rastas nuotekų dumble (Berset 

and Holzer 1995). Šie mokslininkai taip pat nustatė, kad didesnis PCB kiekis randamas pra-

dinėse komposto žaliavose, t. y. nuotekų dumble, galvijų ir kiaulių srutose, o ne iš jų paga-

mintame komposte. Ispanijos mokslininkai ištyrė, kad brandžiame komposte PCB yra dau-

giau nei ne visiškai subrendusiame. Šie gauti rezultatai aiškinami organinių medžiagų deg-

radacija vykstant kompostavimui, kurio metu ir gali išsiskirti absorbuoti PCB junginiai 

(Muñoz et al. 2014). 



40 

1.4. Patvariųjų organinių teršalų pasiskirstymas sistemoje oras-augalas-dirvožemis 
 

Dirvožemio gebėjimas kaupti POT priklauso nuo dirvožemio ir organinių junginių 

savybių, tikslios dirvožemio biologinės sudėties, teršalo ir dirvožemio sąveikos trukmės. La-

biausiai POT teršalų kaupimosi galimybės dirvožemyje priklauso nuo dirvožemio organinės 

medžiagos kiekio bei jos sudėties (Tremolada et al. 2012). Tačiau sąveikos mechanizmui 

įtakos turi ir dirvožemio pH, katijonų mainų talpa, organinės anglies ir azoto santykis, molio 

dalelių kiekis (Hofman et al. 2008; Bielská et al. 2012). Henrio konstanta, tirpumas vande-

nyje yra pagrindinės organinių teršalų savybės, darančios įtaką kaupimuisi dirvožemyje 

(Bamford et al. 2000). Daroma prielaida, kad visa dirvožemio organinė medžiaga panašiai 

sorbuoja teršalus, tačiau yra literatūros šaltinių, kuriuose nurodyta, kad organinės medžiagos 

ir absorbuojamų teršalų kiekio priklausomybė nėra linijinė. Skirtumai tarp organinių teršalų 

sorbcijos dirvožemyje ir sedimentų organinėje medžiagoje paaiškinti organinių dalelių dy-

džio nevienodumu, skirtingu humifikacijos laipsniu ir lipofilinių dalelių kiekiu (Grathwohl 

1990; Cuypers et al. 2002).  

Policikliniams aromatiniams angliavandeniliams patekus į atmosferą, jie pasiskirsto 

tarp garų ir kietųjų dalelių fazės. Nusėsdami sausu būdu arba su krituliais, jie patenka į dir-

vožemį (Wang et al. 2007). Dėl didelės sulaikymo gebos dirvožemis yra pagrindinis POT 

kaupimosi šaltinis aplinkoje, todėl iškyla patvariųjų organinių teršalų kaupimosi grėsmė au-

galiniame maiste, žinduolių piene, žuvyse (Wardrop et al. 2016; Jacobs et al. 2018). Patva-

riųjų organinių teršalų kaupimosi schema sistemoje oras-augalas-dirvožemis pateikta 1.4.1 

paveiksle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4.1 pav. Patvariųjų organinių teršalų cirkuliacijos modelis sistemoje oras-augalas- 

dirvožemis (El-Shahawi et al. 2010) 

Figure 1.4.1. Model of persistent organic pollutants circulation in the system air-plant- 

soil (El-Shahawi et al. 2010) 
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Literatūroje aprašomi du pagrindiniai patvariųjų organinių teršalų (PAA ir PCB) kau-

pimosi dirvožemyje ir augaluose mechanizmai. Pirma, juos augalai pasisavina per šaknų 

sistemą, tai siejama su dideliu organinių teršalų log(KOW) koeficientu. Augalui šaknys yra 

svarbiausia dalis, per kurią prieinamos ne tik maisto medžiagos, bet ir toksiški junginiai 

(NeSmith et al. 1992). Antra, POT kaupimosi mechanizmas augaluose – tai jų pasisavinimas 

iš aplinkos oro. Kompostuose esantys teršalai išgaruoja, o po to nusėda ant tam tikrų augalo 

dalių. Nustatyta, kad toks POT kaupimasis galėtų būti reikšmingas junginiams, kurių Henrio 

konstanta (HC) yra didesnė už 10-4 (Lazzari et al. 2000). 

 

Apibendrinimas. Atlikus literatūros analizę galima daryti prielaidą, kad kompostų 

tarša POT ir sunkiaisiais metalais yra pagrindiniai ribojantys veiksniai, neleidžiantys jų 

plačiau pritaikyti ir panaudoti žemės ūkyje. Įvairios Europos ir pasaulio valstybės turi nu-

statytus reikalavimus, keliamus kompostams, naudojamiems dirvožemiui gerinti. Pagal sun-

kiųjų metalų kiekį ir panaudojimo galimybes Lietuvoje gaminamus kompostus rekomenduo-

jama skirstyti į tris kategorijas pagal paskirtį: I – žemės ūkio paskirties dirvožemiui tręšti; 

II – energiniams augalams auginti, III – ne žemės ūkio paskirties plotams rekultivuoti. Kal-

bant apie PCB ir PAA kiekį, nėra atlikta išsamių tyrimų, skirtų kompostų taršos šiais patva-

riaisiais organiniais junginiais lygiui nustatyti. Išsamūs tyrimai apie sunkiųjų metalų ir pat-

variųjų organinių teršalų kiekius kompostuose sudaro prielaidas jų kokybės gerinimui, todėl 

yra labai svarbūs.  Ekologinės rizikos indeksas leistų įvertinti analizuojamų kompostų ko-

kybę pagal atskirų elementų toksiškumo lygį. 
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2.  TYRIMŲ METODIKA IR SĄLYGOS 

2.1. Tiriamasis objektas 

 

Disertacinio darbo tyrimo objektas – kompostas, pagamintas iš įvairių biologiškai 

skaidžių atliekų. Komposto gamintojai – Lietuvos teritorijoje veikiantys regioniniai atliekų 

tvarkymo centrai, nuotekų valymo įmonės.  

✓ Žaliųjų atliekų kompostas (ŽAK). ŽAK pagamintas iš medžių lapų, nupjautos 

žolės, šakų, šiaudų ir įvairių daržovių lapų bei jų darinėjimo liekanų. Kompos-

tuojama atvirose aikštelėse, prieš tai pradines žaliavas smulkinus. Komposta-

vimo procesui naudojamas vartytuvas. Galutiniam vartojimui ŽAK sijojamas per 

14 mm sietą. 

✓ Nuotekų dumblo kompostas (NDK). NDK buvo gaminamas susidariusį nuo-

tekų dumblą maišant su šiaudais arba durpėmis santykiu 1:2. Kompostas gamin-

tas atvirose aikštelėse, panaudojant vartytuvus, maišytuvus. Paskutinis NDK ga-

minimo etapas prieš pateikiant vartotojui – sijojimas per 20 mm sietą.  

✓ Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio apdoro-

jimo (MKAKPMBA). MKAKPMBA gaminamas nuo 2015 m. pagal naujausią 

Europos Sąjungos reikalavimų technologiją, siekiant sumažinti į sąvartynus pa-

tenkantį mišriųjų bioskaidžių komunalinių atliekų kiekį. Pirmiausia iš mišriųjų 

komunalinių atliekų mechaniškai pašalinami metalo, stiklo, plastiko likučiai. 

Antrajame proceso etape vykdomas biologinis mišriųjų bioskaidžių komunalinių 

(MBA) atliekų apdorojimas. Specialiose kamerose MBA apdorojamos biologi-

niais preparatais. Yrant atliekoms išsiskyrusios biodujos panaudojamos gamyk-

los reikmėms. MBA irimo proceso trukmė – 2 savaitės. Po to likusi atliekų masė 

kompostuojama, brandinama ir laikoma lauko sąlygomis. Tokiu būdu gauto 

komposto paskirtis – sąvartynų perdangų formavimas ir apželdinimas, nebenau-

dojamų karjerų rekultivavimas. 

✓ Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas (MKAK). MKAK gamintas (2015–

2016 m.) mišriąsias bioskaidžias komunalines atliekas kompostuojant kaupuose. 

Siekiant įvertinti bendrą Lietuvoje gaminamų kompostų kokybę, ėminiai imti 4 pa-

kartojimais iš įvairių komposto krūvos vietų ir gylio trejus metus iš eilės. Ėminiai pilami į 

polietileninius 3–5 kg talpos kibirėlius. Iki analizės jie laikyti šaldytuve, 1–5 °C temperatū-

roje.  

2.2. Tyrimo vieta ir vykdymo etapai 

 

Tyrimai vykdyti 2015–2017 m. Pirmiausia kiekvieną pavasarį imti komposto ėminiai 

iš Lietuvoje veikiančių regioninių atliekų tvarkymo centrų ir nuotekų valymo įmonių. Bend-

ras surinktų ir ištirtų ėminių kiekis ir pasiskirstymas pagal regionus pateiktas 2.2.1 lentelėje. 

Antrajame etape surinktų komposto ėminių kokybės rodikliai tirti LAMMC filialo Agroche-

minių tyrimų laboratorijoje. Trečiajame etape įvertinus gautus rezultatus, buvo vykdomi du 

vegetaciniai eksperimentai. Atliktų tyrimų schema pavaizduota 2.2.1 paveiksle.  
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2.2.1 lentelė. Tirtų kompostų pasiskirstymas pagal Lietuvos miestus  

Table 2.1.1. Distribution of investigated composts by cities in Lithuania 

Komposto pavadinimas 

Name of compost 

Komposto paėmimo vieta 

Pick-up place of compost 

Ėminių skaičius, n 

Number of samples, n 

Iš 

viso 

Total 2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas 

Green waste compost 

UAB „Alytaus RATC“ 3 6 3 12 

UAB „Tauragės RATC“  4  4 

UAB „Klaipėdos RATC“  12  12 

UAB „Utenos RATC“  12  12 

UAB „Telšių RATC“  3  3 

UAB „Šiaulių RATC“  3  3 

Bendras žaliųjų atliekų komposto ėminių skaičius 

Total number of green waste compost samples 

46 

Nuotekų dumblo kompostas 

Sewage sludge compost 

UAB „Biastra Plius“ 4 5 3 12 

UAB „Jonavos vandenys“  3  3 

UAB „Ukmergės vandenys“  3  3 

UAB „Kaišiadorių vandenys“  9  9 

UAB „Druskininkų vandenys“  2  2 

Bendras nuotekų dumblo komposto ėminių skaičius 

Total number of sewage sludge compost samples 

29 

Mišriųjų komunalinių atliekų 

kompostas po mechanio  

biologinio apdorojimo 

Mixed municipal waste  

compost after mechanical-

biological treatment 

UAB „Alytaus RATC“ 6 8 5 19 

Bendras mišriųjų komunalinių atliekų po mechaninio biologinio apdorojimo 

komposto ėminių skaičius 

Total number of mixed municipal waste after mechanical-biological treatment 

compost samples 

19 

Mišriųjų komunalinių atliekų 

kompostas 

Mixed municipal waste  

compost 

UAB „Utenos RATC“ 6   6 

UAB „Tauragės RATC“  2  2 

UAB „Telšių RATC“  2  2 

UAB „Alytaus RATC“  8  8 

UAB „Panevėžio RATC“  3  3 

Bendras mišriųjų komunalinių atliekų komposto ėminių skaičius 

Total number of mixed municipal waste compost samples 

21 

Iš viso 

Total 

 19 85 11 115 
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2.2.1 pav. Tyrimų schema 

Figure 2.2.1. Scheme of investigations  

 

Daigumas 5-ąją ir 10-ąją dieną po  

sėjos, augalų žalios masės kiekis va-

zone ir vidutinė vieno augalo masė. / 

Germination 5, 10 days after sowing, 

total amount of green weight in the pot, 

average weight of one plant per pot. 

 

Kompostas / Compost 

• žalių atliekų kompostas / green waste compost 

• nuotekų dumblo kompostas /sewage sludge compost 

• mišrių komunalinių atliekų kompostas po mechaninio-biologinio apdorojimo/ 

mixed municipal waste compost after mechanical-biological treatment 

• mišrių komunalinių atliekų kompostas/mixed municipal waste compost 

Kompostų kokybės tyrimai / Quality of 

composts investigations 

28 dienų trukmės vegetacinis fitokok-

siškumo eksperimentas dirbtinai  

užterštame dirvožemyje  / 28 th day of 

length phytotoxity experiment in  

artifially contaminated soil 

Vegetacinis eksperimentas, auginant vasari-

nius miežius iki vaškinės brandos dirbtinai  

užterštame dirvožemyje / experiment of  

vegetation until spring barley waxy maturity 

when growing in artificially contaminated soil 

Sausa ir organinė medžiaga / dry and  

organic matter, pH, elektrinis laidis /  

electrical conductivity, piltinis tankis / 

bulk density, organinė anglis / organic 

carbon, C:N santykis / C:N ratio, N, 

P2O5, K2O, Ca, Mg, S, sunkieji metalai / 

heavy metals (Cr, Zn, Hg, Cd, Ni, Pb, 

Cu), PCB, PAA. 

Kompostų rizikos vertinimas / Risk 

assessment of composts 

Policiklinių aromatinių angliavandeninių likučių 

nustatymas dirvožemyje po vegetacijos ir vasa-

rinių miežių grūduose / Residue of polycyclic  

aromatic hydrocarbons determination in soil 

after vegetation and spring barley grain 
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2.3. Kompostų kokybės fizikinių ir cheminių rodiklių tyrimo metodai 

 

Kompostų fizikiniai ir cheminiai rodikliai nustatyti LAMMC filialo Agrocheminių 

tyrimų laboratorijoje.  

PHH2O nustatytas pagal standartą LST EN 13037. 1 dalis mėginio (10 g) užpilama 5 

dalimis (50 ml) vandens. Gautas komposto ir vandens mišinys plakamas 1 val. orbitalinėje 

purtyklėje, po to naudojant mišrųjį elektrodą matuojamas pH. 

Suminis azotas nustatytas pagal standartą LST EN ISO 13654-1:2002. Bendras azoto 

kiekis nustatomas sausoje medžiagoje. Pirmiausia komposto mėginys homogenizuojamas 

iki 2–5 mm dalelių dydžio ir išdžiovinamas. Analizei sveriama apie 0,2 g išdžiovinto kom-

posto ėminio, ant jo užpilama 4 ml salicilo ir sieros rūgšties mišinio. Paruoštas komposto 

salicilo ir sieros rūgščių mišinys paliekamas pastovėti per naktį. Kitą dieną pridedama 0,5 g 

natrio tiosulfato ir kaitinama mineralizavimo bloke, kol mišinys nustoja putoti. Pridedama 

1,1 g iš anksto paruošto kalio sulfato ir vario sulfato mišinio kuris gaunamas sumaišant ir 

sumalant 200 g kalio sulfato su 60 g vario sulfato. Cheminiais reagentais apdorotas kompos-

tas mineralizuojamas, pagal programą: temperatūra keliama iki 180 °C ir išlaikoma 30 min., 

po to keliama iki 240 °C ir vėl išlaikoma 30 min., mineralizavimo temperatūra pakeliama 

iki 380 °C ir išlaikoma 90 min. Mineralizuotas ėminys distiliuojamas pusiau automatiniu 

distiliavimo įrenginiu „Velp ScientificaTM UDK 139“. Suminio azoto kiekis apskaičiuoja-

mas pagal formulę 2.3.1: 

 

( ) ( )
100

1001000
201 OHN

w

m

MHcVV
N

+


−
=

+

(2.3.1) 

 

N – suminio azoto kiekis sausoje medžiagoje, %. 

V1 – sieros rūgšties tirpalo kiekis, sunaudotas tiriamojo mėginio titravimui, ml. 

V0 – sieros rūgšties tirpalo kiekis, sunaudotas tuščio mėginio titravimui, ml. 

c(H+) – H+ jonų koncentracija 0,01mol L-1 sieros rūgšties tirpale, konstanta 0,02 mol L-1. 

MN

 
– azoto molinė masė, konstanta 14 g mol-1. 

 
wH2O – nustatytas drėgmės kiekis komposto ėminyje, %. 

m – ėminio tiriamoji dala, g.
 

Mėginio paruošimas P2O5, K2O, Ca, Mg, S ir sunkiesiems metalams nustatyti 

Sveriama apie 3 g išdžiovinto ir sumalto tiriamo komposto, įlašinamas 1 ml analizės 

vandens ir užpilama 30 ml karališkos rūgšties tirpalo (sudaryto iš 1 dalies koncentruotos 

druskos rūgšties ir 3 dalių koncentruotos azoto rūgšties). Kolba paliekama kambario tempe-

ratūroje 16 val., kad organinės medžiagos lėtai oksiduotųsi. Po to kolba su mėginiu dedama 

į mineralizavimo įrenginį, kuriame yra grįžtamasis šaldytuvas, reakcijos temperatūra ke-

liama iki 160 °C, ėminys mineralizuojamas 2 val. Pasibaigus reakcijos laikui, kolba su ėmi-

niu atvėsinama, mineralizuotas komposto ėminys kiekybiškai perkeliamas į 100 ml mata-

vimo kolbutę ir praskiedžiama iki brūkšnio analizės vandeniu.  

Suminis fosforas (P2O5) nustatytas pagal standartą LST EN 13650:2006. Paruoštas 

komposto ėminio ekstraktas analizuojamas su indukuotos plazmos spektrometru (ICP-OES, 
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„Perkin Elmer Optima 2100 DV“, JAV). Suminis fosforo kiekis apskaičiuojamas pagal for-

mulę 2.3.2: 

( )
fV

m

PP
C 

−
= 01

 (2.3.2)
 

C – fosforo arba kalcio, arba magnio, arba sieros koncentracija tiriamajame ėminyje, 

mg kg-1. 

P1 – išmatuota tiriamojo ėminio ekstrakto fosforo arba kalcio, arba magnio, arba sieros 

koncentracija, mg L-1. 

P0 – išmatuota fosforo arba kalcio, arba magnio, arba sieros koncentracija tuščiame 

mėginyje, mg L-1. 

m – mėginio tiriamoji dala, g. 

V – tūris, iki kurio praskiedžiamas mineralizuotas ėminys, ml. 

f – praskiedimo koeficientas. 

Fosforo perskaičiavimo koeficientas iš P į P2O5 – 2,291. 

Suminis sieros kiekis nustatytas taip pat su indukuotos plazmos spektrometru  

(ICP-OES, „Perkin Elmer Optima 2100 DV“, JAV), esant bangos ilgiui 180,669 nm. Sumi-

nis sieros kiekis apskaičiuojamas taikant 2.3.2 formulę. 

Bendri kalcio ir magnio kiekiai nustatyti su liepsnos atominės absorbcijos spektro-

metru „Perkin Elmer AAanalyst 200“. Bendriems Ca ir Mg kiekiams analizuojamame kom-

poste apskaičiuoti naudota 2.3.2 formulė. 

Suminis kalio kiekis (K2O) nustatytas pagal standartą LST EN 13650:2006 su liepsnos 

forometru „ENWAY PFP 7“, kai bangos ilgis λ = 766 nm. Suminis kalio kiekis (K2O) aps-

kaičiuojamas pagal formulę 2.3.3: 

 

𝐶 =
𝐾·𝑉1· 𝑉3·1,205 

𝑚·𝑉2·1000
∗

100+𝑤𝐻2𝑂

100
   (2.3.3)

 
C – (K2O) koncentracija tiriamajame mėginyje, išreikšta procentais sausoje medžia-

goje. 

K – kalio koncentracija, apskaičiuota pagal kalibracinę kreivę, mg kg-1. 

V1 – paruošto pradinio ekstrakto tūris, ml. 

V2 – ekstrakto tiriamoji dala, paimta analizei, ml. 

V3 – ekstrakto tiriamosios dalos skiedimas, ml. 

m – mėginio tiriamoji dala, g. 

1,205 – konstanta, perskaičiavimo koeficientas iš K į K2O. 

wH2O – likutinis drėgnis, %. 

Sunkieji metalai (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) nustatomi pagal ISO 11466:2016 ir ISO 

11047:2015, panaudojant induktyviai susietą plazmą su optinės emisijos spektrometriniu de-

tektoriumi („Optima 2100 DV“, „Perkin Elmer“, JAV). Išmatuotas sunkiųjų metalų kiekis 

apskaičiuojamas pagal formulę 2.3.4: 

( )
fV

m

SMSM
C 

−
= 01

 (2.3.4)
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C – sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) kiekis tiriamajame mėginyje, išreikštas 

mg kg-1 sausoje medžiagoje. 

SM0 – išmatuotas sunkiųjų metalų kiekis tuščiame mėginyje, mg L-1. 

SM1 – išmatuotas sunkiųjų metalų kiekis tiriamajame mėginyje, mg L-1. 

m – mėginio tiriamoji dala, g. 

V – kolbutės tūris, iki kurio skiedžiama tiriamoji dala, ml. 

f – mėginio praskiedimo koeficientas. 

Gyvsidabrio (Hg) kiekis kompostuose nustatytas pagal LST EN ISO 12846:2012. 

Skirtingai nei kiti sunkieji metalai, gyvsidabris nustatomas natūralioje komposto medžia-

goje. Pasvėrus 2 g komposto, jis užpilamas 5 ml HNO3 (konc.) ir 5 ml H2SO4 (konc.) ir pa-

liekamas 24 val., kad organinės medžiagos lėtai mineralizuotųsi. Po to pridedama 25 ml 

5 proc. KMnO4, viskas gerai sumaišoma ir į 100 ml matavimo kolbutę filtruojama per dvi-

gubą popierinį filtrą, parūgštintą HCl (konc.). Matavimo kolbutėje filtratas iki brūkšnio pras-

kiedžiamas analizės vandeniu. Gyvsidabris nustatomas šaltųjų garų atominės absorbcijos  

analizatoriumi FIMS 100 („Perkin Elmer“, JAV). 

Organinės anglies kiekis nustatytas sausai deginant, kai mėginys kaitinamas mažiau-

siai iki 900 ºC temperatūros sintetinio oro tėkmėje, o susidaręs anglies dioksido kiekis ma-

tuojamas infraraudonųjų spindulių metodu. Į kvarcinio stiklo tiglį atsveriama apie 20 mg 

išdžiovinto komposto mėginio. Pagal organinės anglies nustatymo metodiką pirmiausia pa-

šalinami karbonatai. Norint pašalinti komposto mėginyje esančius karbonatus, ant mėginio 

užlašinami keli lašai druskos rūgšties ir paliekama 4 val., kad įvyktų reakcija. Po to kvarcinio 

stiklo tiglis su mėginiu perkeliamas ant elektrinės plytelės ir išgarinamas druskos rūgšties 

likutis. Analizuojama naudojant „Liqui TOC II“ aparatą. 

Siekiant nustatyti elektrinį laidį, pasveriamas mėginio kiekis, atitinkantis 60 ml tūrį, 

užpilama 300 ml analizės vandens ir plakama purtyklėje 1 val. Po to mėginys filtruojamas 

per popierinį filtrą. Filtrato elektrinis laidis turi būti išmatuotas per 1 val.nuo ekstrakto pa-

ruošimo. Siekiant nustatyti vandenyje tirpių elektrolitų kiekį dirvožemio gerinimo medžia-

gose, elektrinis laidis matuojamas „Orion Star A215“ („Thermo Scientific“) matuokliu su 

elektrinio laidžio sensoriumi. 

Laboratorijoje sutankintas piltinis tankis nustatomas į specialų laboratorinį cilindrą 

pripylus tiriamosios medžiagos, ant jos uždėjus slegiamąjį stūmoklį ir palaikius 3 min. Mė-

giniui sutankinti naudojamas 1 l talpos cilindras ir slegiamasis stūmoklis, kuriuo mėginys 

suspaudžiamas. Laboratorijoje tankintas piltinis tankis įvertinamas pasvėrus galutinį cilindro 

turinį ir apskaičiuojamas pagal formulę 2.3.5: 

                                                       
V

mm
L L

D

0−
=

 (2.3.5)
 

LD – laboratorijoje tankintas piltinis tankis, g L-1. 

m0 – tuščio laboratorinio cilindro masė, g. 

mL – cilindro su tiriamuoju mėginiu masė, g. 

V – laboratorinio cilindro tūris, L. 
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Sausos medžiagos kiekis nustatytas komposto ėminius iki pastovios masės džiovinant 

džiovinimo krosnyje „SNOL 120/300“ su ventiliatoriumi esant 103±2 ºC temperatūrai. Į iš-

kaitintus metalinius biuksus pasveriama apie 20 g komposto ėminio, džiovinimo krosnyje 

kaitinama 4 val., po to atvėsinama eksikatoriuje su džiovikliu. Procedūra kartojama tol, kol 

tiriamojo ėminio masė nusistovi, t. y. masės pokytis būna ne didesnis nei 0,1 proc. Sausos 

medžiagos kiekis komposte apskaičiuojamas pagal formulę 2.3.6: 

( )
( )

100
−

−
=

TW

TD
w

mm

mm
D

 (2.3.6)

 

Dw – sausos medžiagos kiekis, %. 

mD – biukso ir sausos medžiagos masė, g. 

mW – biukso ir drėgno analizuojamo mėginio masė, g. 

mT – tuščio biukso masė, g. 

Organinė medžiaga nustatyta pagal standartą LST EN 13039:2012. Į porcelianinį tiglį 

atsveriama 5 g sumalto komposto ėminio. Ėminys iki pastovios masės džiovinamas 103±2°C 

temperatūroje, tada atvėsinamas eksikatoriuje su džiovikliu. Fiksuojama išdžiovinto tiria-

mojo komposto ėminio masė ir dedama į mufelinę krosnį. Mufelio temperatūra per 1 val. 

pakeliama iki 450 °C ir išlaikoma 6 val., atvėsinama eksikatoriuje ir pasveriama. Gautas 

organinės medžiagos kiekis apskaičiuojamas pagal formulę 2.3.7: 

( )
( )

100
01

21
. 

−

−
=

mm

mm
W morg

(2.3.7)

 

Worg.m – tiriamojo komposto organinės medžiagos kiekis, %. 

m0 – tiglio ir mėginio masė prieš džiovinimą, g. 

m1 – tiglio masė su išdžiovintu mėginiu, g. 

m2 – tiglio su mėginiu masė po deginimo, g. 
 

C:N santykis apskaičiuojamas pagal formulę 2.3.8: 

C:N= 
𝐶𝑜𝑟𝑔

𝑁𝑏
  (2.3.8) 

C:N – organinės anglies ir azoto santykis. 

Corg – nustatytas organinės anglies kiekis, %. 

Nb – nustatytas bendras azoto kiekis, proc. 
 

Policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) kiekis nustatytas pagal laboratorijoje 

parengtą LVP G-11 metodą („Policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymas dirvo-

žemio gerinimo medžiagose skysčių chromatografijos metodu“). Pasveriama apie 10 g ora-

sausiai išdžiovinto ir sumalto mėginio, ant jo pilama 50 ml acetono ir 50 ml petrolio eterio. 

Kolbutė su mėginiu ir tirpikliais dedama į purtyklę („Biosan PSU20i“, Latvija) ir plakama 

12 val. Baigus plakti, tirpikliai nupilami į dalomąjį piltuvą, pridedama 400 ml bidistiliuoto 

vandens, kad atsiskirtų dvi fazės tirpiklio. Petrolio eterio sluoksnis surenkamas į cheminę 

stiklinę. Į kolbutę su mėginiu įpilama antra 50 ml petrolio eterio porcija ir dedama į ultra-

garsą 15 min. Petrolio eterio ekstraktas valomas per aliuminio oksido kolonėles. Rotaciniu 

garintuvu („IKA“, Vokietija) petrolio eteris nugarinamas iki sauso likučio, užpilama 1 ml 
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acetonitrilo. Ekstraktas filtruojamas per 0,45 µm porų dydžio membraninį filtrą ir analizuo-

jamas skysčių chromatografijos metodu. Chromatografinės analizės darbo sąlygos: judan-

čiosios fazės tekėjimo greitis – 0,7 ml/min.; injekcijos tūris 20 µl; kolonėlės temperatūra – 

30 °C; policikliniai aromatiniai angliavandeniliai nustatomi dviejų kanalų fluorescensiniu 

detektoriumi. Pirmojo kanalo sužadinimo bangos ilgis – 280 nm, išspinduliuotas bangos il-

gis – 340 nm, atitinkami šie antrojo kanalo bangos ilgiai yra 305 nm ir 430 nm. Judri fazė į 

kolonėlę tiekiama binariniu gradientu (50 proc. A ir 50 proc. B). Gradientinei eliucijai nau-

dojami judrios fazės komponentai: A – metanolio ir vandens mišinys (80:20 pagal tūrį) ir 

B – 100 proc. acetonitrilas. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis nustatytas išori-

nio standarto metodu pagal smailių sulaikymo laiką. Naudota „Shimadzu“ (Japonija) chro-

matografinė sistema. Policikliniams aromatiniamsų angliavandeniliams išskirstyti panau-

dota kolonėlė YMC PAH su prieškolone, kurios užpildo dalelių dydis – 5 µm. Kolonėlės 

ilgis – 250 mm, vidinis skersmuo – 4,6 mm. 

Polichlorbifenilų (PCB) kiekis nustatytas pagal laboratorijoje parengtą LVP G-12 me-

todą („Polichlorbifenilų nustatymas dirvožemio gerinimo medžiagose dujų chromatografijos 

metodu su elektronų gaudyklės detektoriumi“). Analizei naudota 10 g orasausiai išdžiovinto 

ir sumalto mėginio, ant kurio užpilta 50 ml acetono. Kolbutė su mėginiu ir tirpikliu 20 min. 

dedama į ultragarso vonelę („Bandelin Sonorex“, Vokietija). Po 20 min. užpilama 50 ml 

petrolio eterio ir vėl 20 min. veikiama ultragarsu. Po to tirpikliai nupilami į dalomąjį piltuvą, 

kur pridedama 400 ml bidistiliuoto vandens. Kartu su vandeniu pašalinamas analizei naudo-

tas acetonas, o surinktas petrolio eterio sluoksnis valomas per Al2O3 kolonėles. Į kolbutę su 

mėginiu įpilama papildomi 50 ml petrolio eterio ir dar kartą dedama į ultragarsą 20 min. 

Išvalytas petrolio eteris nugarinamas naudojant rotacinį garintuvą („IKA“, Vokietija) ir iki 

reikiamos koncentracijos praskiedžiamas heksanu. Gautas ekstraktas analizuojamas dujų 

chromatografu su elektronų gaudyklės detektoriumi („Shimadzu“, Japonija). Analizei atlikti 

naudotas autoinjektorius „AOC-20i“. Injektuojamas bandinio tūris – 1 μl, o dalijimo santy-

kis 1:5. PCB skirstymas vyko naudojant 30 m ilgio kapiliarinę kolonėlę „Rtx-1HT“ („Res-

tek“, JAV). Kolonėlės išorinis skersmuo 0,25µm, vidinis skersmuo – 0,32 mm. PCB kiekis 

kompostuose nustatytas išorinio standarto metodu pagal smailių sulaikymo laiką. Koncent-

racija apskaičiuota pagal kalibracinę kreivę. Dujų chromatografijos sąlygos: injektoriaus 

temperatūra – 280 ºC, dujos nešėjos – helis, kurių tėkmės srautas – 1,63 ml/min. Nustatyta 

320 ºC detektoriaus temperatūra. Kolonėlės temperatūrinis gradientas užprogramuotas taip: 

pradinė temperatūra buvo 80 ºC, po to ji 10ºC/min. greičiu didinta iki 120 ºC, vėliau 

0,8 ºC/min. greičiu didinama iki 220 ºC, ir galiausiai 10 ºC/min. greičiu iki 250 ºC, išlaikyta 

5 min. 

Policiklinių aromatinių angliavandenilių likučių kiekis dirvožemyje po vegetacijos ir 

vasarinių miežių grūduose atliktas Toksiškų junginių aplinkoje tyrimų centre (Research 

Centre for Toxic Compounds in the Environment, sutr. RECETOX) Čekijoje. 5 g mėginio 

ekstrahuoti 3 × 15 ml dichrormetano, 15 min. veikiant ultragarsu. Dekantuotas dichlormeta-

nas sukoncentruotas iki 2 ml naudojant azotą. Koncentratas valytas praleidžiant jį per akty-

vuoto silikagelio kolonėles. Kaip eliuentas naudota 10 ml heksano ir 20 ml dichlormetano. 

Surinktas eliuentas nugarintas iki 1ml tūrio, naudojant automatizuotą mėginių nugarinimo 

sistemą „Turbo Vap“ („Caliper LifeScience“, Švedija). Siekiant nustatyti PAA dirvožemyje, 



50 

gautas likutis perkeltas į 200 µl chromatografinius buteliukus, sukoncentruotas iki 50 µl. 

Perkėlimui ir mėgintuvėlių praplovimui naudotas heksanas. Paruošti mėginiai analizuoti 

dujų chromatografijos su masių spektrometriniu detektoriumi metodu. PAA vasarinių mie-

žių gūduose nustatyti naudoti sukoncentruoti ekstraktai su „Turbo Vap“ sistema, po to per-

kelti į 3 ml talpos buteliukus. Po to valyti gelchromatografijos metodu. Analizuoti dujų chro-

matografijos masių spektrometrijos metodu. 

Visos analizės atliktos trimis pakartojimais.  

2.4. Vasarinių miežių vegetacinių eksperimentų sąlygos 

 

Vegetacinis 28 dienų fitotoksiškumo eksperimentas atliktas 2015–2016 m. Lietuvos 

agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto Agrobiologijos laboratori-

joje. Vegetacinio eksperimento metu auginti LAMMC filiale Žemdirbystės institute sukurti 

vasariniai miežiai „Ema DS“. Augalai auginti 28 dienas, siekiant įvertinti fitotoksišką pat-

variojo aromatinio angliavandenilio, naftaleno, poveikį augalui pirmaisiais augimo tarps-

niais. Vegetaciniam eksperimentui naudotas dirvožemio ir komposto su padidintu organinių 

teršalų kiekiu mišinys. Paskaičiuotas įterpto komposto kiekis pagal didžiausią leistiną trę-

šimo normą azotu (170 kg ha-1). 2015 m. tai atitiko 90 g žaliųjų atliekų komposto. Ruošiant 

auginimo terpę, dirvožemis ir kompostas buvo sveriami. Teršalas įnešamas maišant jį su 

smėliu, o po to su kompostu ir dirvožemiu. Eksperimento variantai pateikti 2.4.1 lentelėje.  

 

2.4.1 lentelė. Vegetacinio 28 dienų fitotoksiškumo eksperimento variantai 

Table 2.4.1. Treatments of the fitotoxity vegetation experiment 

Varianto  

numeris / 

Treatment 

number 

Auginimo terpė /  

Growing medium 

Naftaleno koncentracija auginimo 

terpėje, mg kg-1 / 

Concentration of naphthalene in 

growing medium, mg kg-1 

1 

Dirvožemis 0,41kg + 0,09 kg  

žaliųjų atliekų kompostas/ 

Soil 0.41kg + 0.09 kg green  

waste compost 

0 

2 4 

3 8 

4 24 

5 50 

6 100 

7 300 

8 500 

 

Vasariniai miežiai sėti į vegetacinius indus – 0,55 l tūrio plastikinius vazonėlius. Į 

kiekvieną vegetacinį indą įpilta 0,5 kg substrato, sijoto per 8 mm sietą. Kiekviename vege-

taciniame inde pasėta po 20 sėklų vasarinių miežių „Ema DS“. Sėklos į auginimo terpę ly-

giais atstumais buvo įterptos 1 cm gylyje. Pasėti vasariniai miežiai laistyti rankiniu būdu, 

atsižvelgiant į auginimo terpės paviršiaus drėgmę. Sukurtas fotoperiodas buvo 16 val. diena 

ir 8 val. trukmės naktis. Santykinė drėgmė auginimo patalpoje buvo apie 55 proc., vidutinė 

temperatūra – 22 °C. Po sėjos pagal Baumgarteno ir Spiegelio (2004) metodiką 5-ąją ir 10-

ąją dieną buvo nustatytas vasarinių miežių daigumas, o 28-ąją dieną augalai nupjauti, 
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nustatyta bendroji augalų masė vegetaciniame inde ir apskaičiuota vieno augalo vidutinė 

masė. Vegetacinis eksperimentas vykdytas 5 pakartojimais.  

Paraleliai LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos vegetacinių bandymų aikšte-

lėje 2016–2017 m. iki brandaus derliaus auginti vasariniai miežiai „Ema DS“. Kaip ir jau 

aprašytame eksperimente, 10-ąją dieną po sėjos buvo nustatytas augalų daigumas. Vegeta-

cijai pasibaigus nustatytas grūdų skaičius varpoje, augalų masė vegetaciniame inde, indo 

šiaudų masė, subrendusių vasarinių miežių grūdų masė ir 1000 grūdų masė. Tyrimai atlikti 

siekiant įvertinti fitotoksišką naftaleno poveikį vasarinių miežių augimui bei vystymuisi. 

Vegetacinis eksperimentas iki vasarinių miežių vaškinės brandos vykdytas 5 l talpos vege-

taciniuose induose, kurie buvo plastikiniai vazonai, jų aukštis 21 cm, skersmuo viršuje 20 cm 

ir 15 cm skersmens apačioje. Vegetaciniai indai užpildyti auginimo terpe, kurios sudėtis 

buvo tokia pati, kaip ir naudotos pirmajame eksperimente. Eksperimentui naudotas dirvo-

žemis, žalių atliekų kompostas ir sintetinis policiklinis aromatinis angliavandenilis – nafta-

lenas, kurio grynumas – 99 proc., CAS Nr. 91-20-3. Eksperimento variantai pateikti 2.4.2 

lentelėje. Į kiekvieną vegetacinį indą pasėta po 15 sėklų vasarinių miežių „Ema DS“. Sėklos 

į auginimo terpę lygiais atstumais buvo įterptos 1 cm gylyje. Vegetaciniai indai laikyti na-

tūralaus klimato sąlygomis. Laistyti rankiniu būdu, atsižvelgiant į auginimo terpės drėgmę. 

Vegetacijos metu vasariniai miežiai vieną kartą purkšti piretroidų klasės insekticidu  

„Fastac50“, siekiant užkirsti kelią kenkėjų išplitimui ant vasarinių miežių ūglių. Vegetacinis 

eksperimentas vykdytas 4 pakartojimais dvejus metus iš eilės. 

  

2.4.2 lentelė. Vegetacinio eksperimento variantai 

Table 2.4.2. Treatments of the vegetation experiment 

Varianto 

numeris / 

Treatment 

number 

Auginimo terpė /     

Growing medium 

Naftaleno koncentracija  

auginimo terpėje, mg kg-1 / 

Concentration of naphthalene 

in growing medium, mg kg-1 

1a 
Dirvožemis 4,867 kg + 0,133 kg  

žaliųjų atliekų kompostas 2016 m. / 

Soil 4.867kg + 0.133 kg green waste 

compost 2016 y. 
 

Dirvožemis 4,896 kg + 0,104 kg  

žaliųjų atliekų kompostas 2017 m. / 

Soil 4.896kg + 0.104 kg green waste 

compost 2017y. 

0 

2a 100 

3a 300 

4a 500 

 

2.5. Vegetaciniams eksperimentams naudoto dirvožemio kokybė ir paruošimas 
 

Kiekvieną pavasarį iš LAMMC filialo Elmininkų bandymų stoties buvo atsivežama 

dirvožemio, tai glėjiškas karbonatingas išplautžemis. Jo granuliometrinė sudėtis ariamajame 

sluoksnyje – moreninis, smėlingas lengvas priemolis. Prieš vykdant vegetacinius eksperi-

mentus, dirvožemis buvo ištirtas. PH nustatytas taikant potenciometrinį metodą pagal LST 
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ISO 10390:2005; judrūs fosforo (P2O5) ir kalio (K2O) kiekiai – pagal laboratorijoje parengtą 

LVP D-07:2012 Egner–Riehm–Domingo (A-L) ištraukoje metodą. Judrios sieros kiekis nus-

tatytas laboratorijoje parengtu LVP D-12:2011 turbidimetriniu metodu. Mineralinio azoto 

koncentracija nustatyta laboratorijoje parengtu LVP D-05:2012 metodu, naudojant spektro-

metrinį „Fiastar 5000“ analizatorių. Dirvožemio organinės anglies kiekis analizuotas ISO 

10694:1995 metodu, elektrinis laidumas – ISO 11265:1994. Siekiant nustatyti sunkiųjų me-

talų kiekį, dirvožemis 2 val. mineralizuotas karališkų rūgščių tirpale (HNO3:HCl, 1:3) esant 

160 °C temperatūrai. Po to mineralizuotas mišinys praskiestas 100 ml matavimo kolbutėje 

iki brūkšnio, gautas tirpalas analizuotas ICP-OES metodu. 

2015 m. dirvožemyje, naudotame vegetaciniam eksperimentui, nustatytas pH buvo 6,3; 

judriojo fosforo (P2O5) koncentracija – 47 mg kg–1, judriojo kalio (K2O) ir judrios sieros (S) 

kiekiai atitinkamai 87 mg kg–1 ir 2,3 mg kg–1. Mineralinio azoto koncentracija – 5,64 mg kg–1. 

Organinės anglies – 1,21 proc., dirvožemio elektrinis laidis – 6,77 mS m-1. Nustatyti sun-

kiųjų metalų kiekiai: Cd – 0,058 mg kg–1, Cr – 36,6 mg kg–1, Ni – 21,9 mg kg–1, Pb –  

8,33 mg kg–1, Cu – 6,80 mg kg–1, Zn – 34,0 mg kg–1, Hg – 0,054 mg kg–1.  

2016 m. dirvožemio rezultatai: pH – 5,8, P2O5 koncentracija – 64 mg kg–1, judriojo kalio 

(K2O) ir judriosios sieros (S) kiekiai atitinkamai 78,5 mg kg–1 ir 2,7 mg kg–1. Vidutinis nustaty-

tas mineralinio azoto kiekis buvo 8,30 mg kg–1, organinės anglies – 1,10 proc., dirvožemio  

elektrinis laidis – 5,20 mS m-1. Ištirtas sunkiųjų metalų kiekis buvo: Cd – 0,056 mg kg–1, Cr – 

21,7 mg kg–1, Ni – 11,5 mg kg–1, Pb – 7,90 mg kg–1, Cu – 4,95 mg kg–1, Zn – 32,2 mg kg–1, 

Hg – 0,021 mg kg–1. 

2017 m. dirvožemio, naudoto vegetaciniam eksperimentui, rezultatai: pH – 6,5, P2O5 

koncentracija – 43 mg kg–1, judriojo kalio (K2O) ir judriosios sieros (S) kiekiai atitinkamai 

93 mg kg–1 ir 3,0 mg kg–1. Vidutinis nustatytas mineralinio azoto kiekis buvo 9,47 mg kg–1, 

organinės anglies – 0,72 proc., dirvožemio elektrinis laidis – 6,00 mS m-1. Ištirtas sunkiųjų 

metalų kiekis buvo: Cd – 0,053 mg kg–1, Cr – 26,8mg kg–1, Ni – 10,9 mg kg–1, Pb –  

5,38 mg kg–1, Cu – 6,02 mg kg–1, Zn – 20,2 mg kg–1, Hg – nenustatyta. 

2.6. Meteorologinės sąlygos 
 

Vasariniai miežiai – tai vasariniai javai, priklausantys miglinių javų šeimai Poaceae. 

Tai viena iš labiausiai pasaulyje paplitusių augalų šeimų. Lietuvoje vasariniai miežiai augi-

nami tiek maistui, tiek pašarams. Šie augalai mėgsta šilumą, yra vidutiniškai jautrūs šalnoms, 

reikalauja daug drėgmės, ypač dygimo ir krūmijimosi tarpsniuose. Vasariniai miežiai pra-

deda dygti dirvos temperatūrai pasiekus 3–4 °C (Šabajevienė et al., 2008).  

2016 m. gegužės mėn. orai buvo šilti – vyravo + 15,3 °C temperatūra, t. y. 2,4 °C aukš-

tesnė už daugiametį (1981–2010 m.) šio mėnesio vidurkį. Trečioji mėnesio dekada buvo 5 °C 

šiltesnė už daugiametę vidutinę gegužės temperatūrą. 2016 m. birželis taip pat buvo šiltesnis – 

temperatūra buvo 1,5 °C aukštesnė už daugiametį vidurkį. Liepą ir rugpjūtį vidutinė tempera-

tūra buvo artima daugiamečiam šių mėnesių temperatūrų vidurkiams (žr. 2.6.1 pav.).  
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2.6.1 pav. Vidutinė temperatūra (°C) 2016–2017 m. gegužės–rugpjūčio mėn. 

Figure 2.6.1. Average temperature (°C) on May-August in 2016–2017  

 

Kritulių kiekis 2016 m. pasiskirstęs labai nevienodai. Atskirų dekadų gegužės–rugp-

jūčio mėn. kritulių kiekis pateiktas 2.6.1 lentelėje. Gegužės mėn. net 86,3 proc. visų mėnesio 

kritulių normos iškrito antrąją mėnesio dekadą, nepaisant to, bendras mėnesio kritulių kiekis 

buvo 17,6 mm mažesnis už daugiametį. 2016 m. vasara buvo itin lietinga, kas galėjo neigia-

mai paveikti vasarinių miežių augimą. Bendras vasarinių miežių vegetacijos mėnesių kritu-

lių kiekis pateiktas 2.6.2 paveiksle. Birželio mėnesį iškritusių kritulių suma buvo 83,9 mm – 

tai 14,5 proc. viršija daugiametį vidurkį (73 mm). Liepą iškritusių kritulių suma (163,8 mm) 

daugiau nei 2 kartus didesnė už daugiametę (73 mm). Rugpjūtį iškrito 114,9 mm, taigi 1,5 

karto viršytas daugiametis (1981–2010 m.) šio mėnesio vidurkis (78 mm). 

 

2.6.1 lentelė. Mėnesio dešimtadienių kritulių suma 

Table 2.6.1. Ten-day period of month precipitation sum 

Mėnesiai / Month 

Kritulių suma / Precipitation sum, mm 

Mėnesio dešimtadieniai / Ten-day period of month 

I II III 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Gegužė / May 4,7 6,5 31,3 0,5 0,4 3,5 

Birželis / June 11,4 7,4 58,5 19,7 14,0 53,1 

Liepa / July 77,7 35,9 40,8 30,1 45,3 13,6 

Rugpjūtis / August 45,8 6,8 29,9 22,8 39,2 25,4 

 

2017 m. dėl šaltesnės nei įprastai gegužės pirmojo dešimtadienio vasariniai miežiai 

buvo pasėti 5 dienomis vėliau. Po to temperatūra staigiai pakilo ir vidutinė mėnesio tempe-

ratūra nesiskyrė nuo daugiametės (+ 12,9 °C). 2017 m. birželį ir liepą buvo 0,3 °C ir 1,3 °C 

vėsiau, lyginant su daugiamete vidutine šių mėnesių temperatūra. Pirmosios dvi rugpjūčio 

dekados buvo apie 2 °C šiltesnės nei daugiametis vidurkis, po to orams staigiai atšalus, vi-

dutinė mėnesio temperatūra buvo artima daugiamečiam vidurkiui (+ 17,2 °C).  
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Suminis kritulių kiekis gegužę (10,5 mm) ir rugpjūtį (55 mm) buvo 5,1 ir 1,4 karto 

mažesnis nei daugiametė (54 mm ir 75 mm) šių mėnesių norma. Birželį iškrito 80,2 mm 

kritulių – daugiametis kiekis (73 mm). 2017 m. liepą iškritęs kritulių kiekis buvo artimas 

daugiamečiam šio mėnesio vidurkiui. 
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2.6.2 pav. Suminis kritulių kiekis (mm) 2016–2017 m. gegužės–rugpjūčio mėn. 

Figure 2.6.1. Total amount of precipitation (mm) on May-August in 2016–2017  
 

2.7. Statistinės analizės metodai 

 

Visos cheminės analizės atliktos trimis pakartojimais. Komposto kokybės rezultatai 

pateikti aritmetiniu vidurkiu ± standartinis nuokrypis. Vegetacinių eksperimentų rezultatai 

apdoroti taikant dispersinės analizės metodą DISVEG (Raudonius, 2009). Toksiškumo ek-

vivalentinio faktoriaus, išreikšto benz(α)pireno ekvivalentu (TEQBaP), statistinis patikimu-

mas patikrintas naudojant Dunkano testą, kai tikimybės lygis – 95 proc. (p ≤ 0,05). 
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3. TYRIMŲ REZULTATAI 

3.1. Kompostų kokybės fizikiniai ir cheminiai rodikliai 
 

Kompostavimas ir komposto panaudojimas svarbus keliais požiūriais: pirma, kaip 

biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir aplinkos taršos mažinimo priemonė; antra, kaip pre-

vencinė dirvožemio organinės medžiagos degradacijos priemonė. Yra trys pagrindiniai 

veiksniai, darantys įtaką komposto gamybai ir priklausantys nuo komposto gamybai naudo-

jamų pradinių žaliavų kilmės: cheminiai (augalų maisto medžiagų kiekis, C:N santykis, pH), 

fizikiniai (drėgmės kiekis, poringumas ir dalelių dydis), biologiniai (grybų, virusų, bakterijų 

ir patogeninių mikroorganizmų kiekiai) (Bernal et al. 2017). 

Tyrimų vykdymo laikotarpiu (2015–2017 m.) buvo imami kompostų ėminiai ir tiriama 

jų kokybė. Nustatyti kompostų kokybės rodikliai: sausų medžiagų, organinės medžiagos ir 

organinės anglies kiekiai, pHH2O, piltinis tankis, elektrinis laidis, bendras azoto kiekis, bendras 

P2O5 kiekis, bendras K2O kiekis, bendri kalcio, magnio, sieros kiekiai, C/N santykis. Ištirta 

komposto tarša patvariaisiais organiniais junginiais (PAA, PCB) ir sunkiaisiais metalais. Nau-

dojant skirtingas biologiškai skaidžias atliekas, įvertinti kompostų kokybės skirtumai. Pagal 

Europos Sąjungos direktyvą 2008/98/EB pradėtas gaminti mišriųjų komunalinių atliekų kom-

postas gautas po mechaninio biologinio atliekų  apdorojimo. Siekiant gauti informacijos apie 

kompostų kokybės kaitą, atskirų metų tyrimų rezultatai pateikti aritmetiniu vidurkiu. 

Sausų medžiagų kiekis komposte parodo pasiskirstymą tarp sausos medžiagos ir 

drėgmės kiekio. Literatūros šaltinių duomenimis, priklausomai nuo komposto kilmės, sausų 

medžiagų kiekis kompostuose svyruoja nuo 15  iki –91 proc. (Staugaitis et al. 2016; Bernal 

et al. 2017). Trejus metus iš eilės tyrus įvairios kilmės kompostus, didžiausias sausų me-

džiagų kiekis mišriųjų komunalinių atliekų komposte nustatytas pirmaisiais tyrimų metais 

(95,8 proc.). Sausų medžiagų kiekis kompostuose pateiktas 3.1.1 lentelėje. Skirtingais ty-

rimų metais mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose po mechaninio biologinio apdoro-

jimo sausų medžiagų kiekis svyravo nuo 55,1 iki 94,6 proc. Tikėtina, kad didelius tiriamų 

rodiklių svyravimus lemia įdiegta nauja technologija ir nuolat kintančios pradinės žaliavos. 

Kompostuose, pagamintuose iš nuotekų dumblo ir žaliųjų atliekų, gautas sausų medžiagų 

kiekis panašus kaip ir kitų autorių (Nafez et al. 2015; Vandecasteele et al. 2016). 

 

3.1.1 lentelė. Sausų medžiagų kiekis įvairios kilmės kompostuose, % 

Table 3.1.1. Dry matter contention different origin composts, % 

Kompostai / Composts 
Metai/ Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 59,8±0,86 61,4±9,01 63,0±2,44 

Nuotekų dumblo kompostas /sewage sludge compost 44,6±0,99 49,4±8,42 61,5±0,42 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mecha-

ninio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

94,6±1,87 74,0±5,44 55,1±8,80 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed  

municipal waste compost 
95,8±0,81 66,8±9,44 - 

- netirta / not investigated 
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pH – svarbus komposto kokybės rodiklis, nes jis parodo komposto terpės šarmingumą 

arba rūgštingumą. Komposte pH skirstomas taip pat, kaip ir kitose cheminėse sistemose:  

pH = 7 – neutralus, pH < 7 – rūgšti terpė, pH > 7 – šarminė terpė. Žemas komposto pH rodo, 

kad procesas vyksta netinkamai, yra prasidėjęs rūgimas. Komposto pH nukritus žemiau 5,5, 

paveikiama mikroorganizmų veikla, organinių medžiagų irimo procesas sulėtėja (Torres-

Climent et al. 2015). Labai aukštas pH kompostavimo metu taip pat neigiamai veikia procesą 

(Cornell Waste Management Institute 1996). Auginimo terpės pH turi įtakos augalų gebėji-

mui pasisavinti maisto medžiagas, mikroelementus  (Stoffella and Kahn 2001). Atliktas trejų 

metų eksperimentas rodo, kad pH įvairios kilmės kompostuose svyravo nuo 6,5 nuotekų 

dumblo komposte iki 9,1 žaliųjų atliekų komposte (žr. 3.1.2 lentelę). Pagal Kornelio atliekų 

tvarkymo instituto atliktus tyrimus subrendusio komposto pH turi būti 6–8. Atlikti tyrimai 

rodo, kad Lietuvoje gaminami kompostai yra lengvai šarminiai. Trejus metus tyrus žaliųjų, 

nuotekų dumblo, mišriųjų komunalinių atliekų po mechaninio biologinio apdorojimo kom-

postus ir dvejus metus mišriųjų komunalinių atliekų kompostus nustatyta, kad vidutinė tirtų 

kompostų pH vertė tik tris kartus buvo mažesnė nei 8. Labiausiai svyravo iš nuotekų dumblo 

pagaminto komposto pH, nuo 6,5 iki 8,6.  

 

3.1.2 lentelė. PH įvairios kilmės kompostuose 

Table 3.1.2. PH in different origin composts 

Kompostai / Composts 
Metai/ Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 8,4±0,21 8,1±0,48 9,1±0,07 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 8,6±0,14 6,5±0,92 7,4±0,07 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mechani-

nio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

8,1±0,07 8,8±0,10 8,5±0,07 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed  

municipal waste compost 
8,2±0,21 7,9±0,22 - 

- netirta / not investigated 

 

Organinės medžiagos (OM) kiekis yra svarbus komposto kokybės rodiklis, nes kom-

postą naudojant kaip dirvožemio gerinimo medžiagą galima kovoti su dirvožemio organinės 

medžiagos degradacija. Į dirvožemį įterpus kompostą, kurio sudėtyje yra daug organinės 

medžiagos, pagerėja jo struktūra, vandentalpa, poringumas, agregatų stabilumas (Nigussie 

et al. 2017). Tyrimais nustatytas organinės medžiagos kiekis įvairios kilmės kompostuose 

pateiktas 3.1.3 lentelėje. Didžiausias organinių medžiagų kiekis gautas mišriųjų komunali-

nių atliekų kompostuose po mechaninio biologinio apdorojimo trečiųjų metų ėminiuose, 

gautas rezultatas išsiskyrė tik vienais tyrimų metais. Norint teigti, kad mišriųjų komunalinių 

atliekų kompostai po mechaninio biologinio apdorojimo pasižymi didžiausiu OM kiekiu, 

reikėtų atlikti daugiau tyrimų. Žaliųjų atliekų kompostuose organinės medžiagos kiekis svy-

ravo nuo 19,2 iki 24,1 proc. Indijos mokslininkų tyrimų duomenimis, toks kompostas pris-

kiriamas vidutiniškai pasižymintiems organine medžiaga (Williams 2005). Nuotekų dumblo 

kompostai, kuriuose organinės medžiagos kiekis svyravo nuo 43,8 iki 47,6 proc., yra pasi-

žymintys organine medžiaga (Nafez et al. 2015). Ištyrus organinės medžiagos kiekį mišriųjų 
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komunalinių atliekų kompostuose, gauta, kad jis kito nuo labai mažai (12,7 proc.) iki vidu-

tiniškai turinčio OM (23,0 proc.). 

 

3.1.3 lentelė. Organinės medžiagos kiekis įvairios kilmės kompostuose, % 

Table 3.1.3. Amount of organic matter in different origin composts, % 

Kompostai / Composts 
Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 19,2±0,37 20,2±5,41 24,1±0,09 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 43,4±0,92 47,6±11,0 43,8±0,35 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mecha-

ninio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

22,3±1,85 28,4±8,22 62,2±2,49 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed  

municipal waste compost 
12,7±0,71 23,0±8,98 - 

- netirta / not investigated 

 

Elektrinis laidis parodo, kiek komposte yra ištirpusių druskų (Behera and Shukla 

2015). Per didelis dirvožemio druskingumas gali toksiškai paveikti augalų daigumą (Kapa-

nen and Itävaara 2001; Zhang et al. 2015). Atlikus kompostų kokybės tyrimą nustatyta, kad 

žalių atliekų kompostuose elektrinis laidis vidutiniškai svyravo nuo 67,1 iki 74,0 mS m-1, tai 

parodo, kad palyginus su kitų rūšių tirtais kompostais, ištirpusių druskų koncentracija nėra 

didelė. Didžiausias elektrinis laidis nustatytas trečiųjų metų nuotekų dumblo komposto ėmi-

niuose ir vidutiniškai siekė 371 mS m-1. Augalams augti dar nekenksminga riba laikoma, kai 

auginimo terpės elektrinis laidis neviršija 400 mS m-1 (Bera et al. 2013). Herrera su kolego-

mis (2008) teigia, kad substrate, kuriame elektrinis laidis yra mažesnis už 3,5 dS m-1, gali 

augti ir vystytis sveiki daigai. 

 

3.1.4 lentelė. Elektrinis laidis įvairios kilmės kompostuose, mS m-1 

Table 3.1.4. Electrical conductivity in different origin composts, mS m-1 

Kompostai / Composts 
Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 68,5±4,95 67,1±24,97 74,0±2,83 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 257±10,6 235±62,8 371±2,8 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mecha-

ninio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

40,8±0,71 236±32,8 149±14,1 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed  

municipal waste compost 
208±7,4 360±53,1 - 

- netirta / not investigated 

 

Komposto piltinis tankis apibūdina komposto purumą. Kuo piltinis tankis didesnis, 

tuo puresnis kompostas. Didesnis komposto purumas pagerina dirvos aeraciją. Vykstant 

kompostavimo procesui, pradinių komposto žaliavų kiekis mažėja, piltinis tankis didėja 

(Soobhany 2018). Ištyrus žaliųjų atliekų, nuotekų dumblo, mišriųjų komunalinių atliekų po 
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mechaninio biologinio apdorojimo ir mišriųjų komunalinių atliekų kompostus (žr. 3.1.5 len-

telę) nustatyta, kad piltinis tankis tos pačios rūšies kompostuose nėra pastovus ir skirtingais 

tyrimų metais svyruoja. Labiausiai komposto piltinis tankis kito žaliųjų atliekų kompostuose 

nuo 319 iki 863 g L-1. Pokyčiui įtakos galėjo turėti nustatytas nevienodas drėgmės kiekis 

kompostuose ir technologinių procesų skirtumai: gamybos proceso metu dažniau vartomo ir 

geriau išsijoto komposto piltinis tankis bus didesnis. 

 

3.1.5 lentelė. Piltinis tankis įvairios kilmės kompostuose, g L-1 

Table 3.1.5. Free bulk density in different origin composts, g L-1 

Kompostai / Composts 
Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 319±33,9 746±69,1 863±35,4 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 450±42,4 652±107,5 639±2,1 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mecha-

ninio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

886±12,0 471±167,0 570±36,1 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed  

municipal waste compost 
869±39,6 660±76,3 - 

- netirta / not investigated 

 

Organinės anglies kiekis dirvožemyje yra jo derlingumo pagrindas. Organinė anglis 

gerina dirvožemio struktūrą, dirvožemio biologines ir fizikines savybes, apsaugo nuo che-

minės taršos (Keesstra et al. 2016). Įterpus į dirvožemį komposto, jame padidėja organinės 

anglies kiekis, kas lemia išaugintą didesnį derlių (Bulluck et al. 2002). Gauti rezultatai rodo, 

kad organinės anglies kiekis visuose tirtuose kompostuose nedaug kito (žr. 3.1.6 lentelę). 

Žaliųjų atliekų kompostuose didžiausias organinės anglies kiekis (10,6 proc.) nustatytas ant-

raisiais tyrimų metais. Nuotekų dumblo kompostuose pirmaisiais ir trečiaisiais tyrimų metais 

gautas vienodas vidutinis organinės anglies kiekis (22,8 proc.). Kompostuose, pagamintuose 

iš mišriųjų komunalinių atliekų, po mechaninio biologinio apdorojimo organinės anglies 

kiekis kito nuo 18,3 iki 24,0 proc. Mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose didžiausias 

rastas organinės anglies kiekis buvo 11,3 proc. Literatūroje minima, kad organinės anglies 

kiekis kompostuose kinta nuo 8,0 iki 34,8 proc., priklausomai nuo komposto pradinių ža-

liavų kilmės (Staugaitis et al. 2015; Titova and Bakšienė 2015). Šiame darbe tirtus kompos-

tus pagal organinės anglies kiekį galima suskirstysi į dvi grupes : pirmajai priklauso žaliųjų 

atliekų ir mišriųjų komunalinių atliekų kompostai, kuriuose vidutinis organinės anglies kie-

kis yra nuo 10,2 iki 11,3 proc., antrajai – iš nuotekų dumblo ir mišriųjų komunalinių atliekų 

po mechaninio biologinio apdorojimo pagaminti kompostai, kuriuose nustatytas organinės 

anglies kiekis buvo 18,3–24,0 proc. 
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3.1.6 lentelė. Organinės anglies kiekis įvairios kilmės kompostuose, % 

Table 3.1.6. Organic carbon content in different origin composts, % 

Kompostai / Composts 
Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 10,2±0,07 10,6±3,09 10,4±0,64 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 22,8±0,23 19,5±4,19 22,8±0,544 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mecha-

ninio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

18,3±0,10 22,3±4,86 24,0±0,212 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed  

municipal waste compost 
11,3±0,19 10,8±3,06 - 

- netirta / not investigated 

 

Siekiant užtikrinti normalią organinių medžiagų mineralizaciją, kompostavimo pro-

ceso pradžioje labai svarbus organinės anglies ir azoto santykis (C:N). Kompostavimo pra-

džioje geriausias C:N santykis yra apie 30, o pabaigoje – 10 (Richard and Trautmann 1996). 

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad kai kompostuojant C:N santykis yra 21, registruojama 

mažiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija (Jiang et al. 2011). Williamso ir jo ko-

legų (2005) atliktame tyrime nurodoma, kad gero komposto C:N santykis turėtų būti nuo 10 

iki 15. Trejų metų tyrimų duomenys pateikti 3.1.7 lentelėje. Tirtus kompostus įvertinus pagal 

Williamso kriterijus nustatyta, kad žaliųjų atliekų komposto C:N santykis atitinka gero kom-

posto kokybės rodiklį. Nuotekų dumblo kompostuose C:N santykis yra mažesnis nei 10, 

tikėtina, kad dalis azoto išgaravo vykstant kompostavimo procesui. Kompostuose, pagamin-

tuose iš mišriųjų komunalinių atliekų ir mišriųjų komunalinių atliekų po mechaninio biolo-

ginio apdorojimo, C:N santykis svyruoja nuo 22,3 iki 10,3, kas rodo pradinių komposto pra-

dinių medžiagų nevienodumą.  

 

3.1.7 lentelė. C:N santykis įvairios kilmės kompostuose 

Table 3.1.7. C:N ratio in different origin composts 

Kompostai / Composts 
Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 15,8±0,24 14,6±2,98 11,0±0,59 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 8,0±0,12 8,6±1,53 7,7±0,02 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mechani-

nio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

22,2±1,07 22,3±3,63 10,3±0,84 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed  

municipal waste compost 
19,7±0,48 12,8±1,72 - 

- netirta / not investigated 

 

Azotas (N) yra makroelementas, reikalingas normaliam augalų augimui ir vystymuisi. 

Tręšiant augalus azoto turinčiomis trąšomis, didėja jų išauginamas derlius (Fawzy et al. 

2016). Pagal ES nitratų direktyvą 91/676/EEB maksimalus leistinas įterpti azoto kiekis yra 

170 kg ha-1. Ištyrus 2015–2017 m. azoto kiekį Lietuvoje gaminamuose kompostuose, 
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nustatyta, kad jo daugiausia nuotekų dumblo kompostuose (žr. 3.1.8 lentelę). Teigiama, kad 

tręšiant augalus nuotekų dumblo kompostu, galima juos aprūpinti trečdaliu reikalingo azoto 

(Warman and Termeer 2005). Žalių atliekų ir mišrių komunalinių atliekų kompostuose vi-

dutinis azoto kiekis buvo panašus ir nei vienais tyrimų metais neviršijo 1 proc. Mišriųjų ko-

munalinių atliekų kompostuose po mechaninio biologinio apdorojimo 2015–2017 m. laiko-

tarpiu azotas pasiskirstęs labai nevienodai – gauti rezultatai svyruoja nuo 0,83 iki 2,33 proc. 

Kinijos mokslininkų duomenimis, žaliųjų atliekų komposte buvo gauta 3,25 proc. bendro 

azoto (Zhang and Sun 2016). Trejus metus tyrus Lietuvoje pagamintą skirtingų rūšių kom-

postą, toks didelis azoto kiekis niekada nebuvo nustatytas. Galima daryti prielaidą, kad Lie-

tuvoje pagaminti kompostai, išskyrus nuotekų dumblo kompostą, yra vidutiniškai turtingi 

azotu. Kompostai, pagaminti iš nuotekų dumblo, literatūros šaltinių duomenimis, priskiriami 

prie azotu pasižyminčių kompostų grupės (Williams 2005).  

 

3.1.8 lentelė. Bendras azoto kiekis įvairios kilmės kompostuose, % 

Table 3.1.8. Total amount of nitrogen in different origin composts, % 

Kompostai / Composts 
Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 0,65±0,010 0,67±0,279 0,95±0,059 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 2,87±0,140 2,31±0,580 2,98±0,064 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po me-

chaninio biologinio apdorojimo / mixed municipal 

waste compost after mechanical-biological treat-

ment 

0,83±0,035 0,95±0,210 2,33±0,170 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed 

municipal waste compost 
0,58±0,021 0,88±0,238 - 

- netirta / not investigated 

 

Fosforas (P) yra vienas iš trijų svarbiausių augalams reikalingų mitybos elementų. 

Augalams jo reikia šiek tiek mažiau nei azoto, tačiau maksimalų fosforo pasisavinimą lemia 

terpės pH. Fosforas augalams geriausiai prieinamas, kai terpės pH yra apie 6,5–7,2 (Pedersen 

et al. 2017). Gauti bendro fosforo kiekio duomenys pateikti 3.1.9 lentelėje. Ištyrus įvairios 

kilmės kompostus nustatyta, kad didžiausią fosforo kiekį turėjo nuotekų dumblo kompostas 

(3,09–4,52 proc.). Žaliųjų atliekų kompostuose fosforo kiekis buvo pasiskirstęs labai nevie-

nodai, nuo 0,37 iki 0,97 proc. Žaliųjų atliekų kompostą tyrę kitų šalių mokslininkai, fosforo 

jame rado dar mažiau – tik 0,23 proc. (Warman 1999). Literatūroje nurodomas bendras 

fosforo kiekis mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose svyruoja nuo 0,65 iki 1,15 proc. 

(Farrell and Jones 2009). Eksperimentiškai gautas bendro fosforo kiekis Lietuvoje gamina-

muose mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose ir kompostuose, gautuose iš mišriųjų ko-

munalinių atliekų po mechaninio biologinio apdorojimo, patvirtina kitų autorių gautus re-

zultatus ir yra labai panašus (žr. 3.1.9 lentelę). Bendras fosforo kiekis mišriųjų komunalinių 

atliekų kompostuose pirmaisiais ir antraisiais tyrimų metų skyrėsi 2,5 karto. Manoma, kad 

skirtumai atsiranda dėl pradinių žaliavų nevienodumo, kurias sunku reguliuoti, kai kompos-

tas gaminamas pramoniniu būdu. 
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3.1.9 lentelė. Bendras P2O5 kiekis įvairios kilmės kompostuose, % 

Table 3.1.9. Total amount of P2O5 in different origin composts, % 

Kompostai / Composts 
Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 0,97±0,012 0,37±0,250 0,44±0,078 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 4,44±0,226 3,09±0,607 4,52±0,262 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mecha-

ninio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

1,06±0,028 0,88±0,157 0,94±0,071 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed  

municipal waste compost 
0,43±0,028 1,09±0,47 - 

- netirta / not investigated 

 

Kalis (K) – trečiasis augalų mitybos makroelementas. Jo svarba augalų fotosintezei, 

fermentų aktyvumui, baltymų sintezei, jonų homeostazei, anijonų ir katijonų balansui yra 

gerai ištirta ir aprašyta (Hafsi et al. 2014). Lietuvoje gaminamuose kompostuose tirtas bend-

ras kalio kiekis (žr. 3.1.10 lentelę). Tyrimų metu pastebėta, kad kalio kiekis įvairios kilmės 

kompostuose kito nuo 0,08 proc. mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose iki 1,28 proc. 

žaliųjų atliekų kompostuose. Ispanų mokslininkai 2007 m. publikuotame darbe teigia nuo-

tekų dumblo komposte nustatę 0,79 proc. kalio, panašus kiekis kalio rastas ir Lietuvoje iš 

nuotekų dumblo pagamintame komposte. Iš trejų metų tyrimų duomenų tendencijas apie 

bendrą kalio kiekį skirtinguose kompostuose numatyti sunku. Dideli bendro kalio kiekio 

svyravimai gali atsirasti todėl, kad iš visų trijų makroelementų (NPK), jis pats judriausias 

(Smith et al. 2015). Manoma, kad kalio nuostoliai atsiranda komposto gamybos  ir laikymo 

metu. 

 

3.1.10 lentelė. Bendras K2O kiekis įvairios kilmės kompostuose, % 

Table 3.1.10. Total amount of K2O in different origin composts, % 

Kompostai / Composts 
Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 1,28±0,092 0,57±0,296 0,39±0,049 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 0,59±0,035 1,18±0,954 0,50±0,042 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mecha-

ninio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

0,76±0,028 1,20±0,430 0,62±0,106 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed 

municipal waste compost 
0,08±0,028 0,95±0,186 - 

- netirta / not investigated 

 

Kalcis (Ca) – tai mikroelementas, svarbus augalų sienelių formavimuisi ir jų laidumui 

(Himschoot et al. 2015). Dirvoje trūkstant Ca, sulėtėja augalų augimas, lapai raukšlėjasi ir 

išdžiūsta, subrendusios ir prinokusios braškių uogos būna panašios į užuomazgas (Buskienė 

et al. 2009). Kalcis ir boras taip pat didina javų atsparumą pašaknio ligoms (Staugaitis and 

Laurė 2007). Tyrimų vykdymo laikotarpiu (2015–2017 m.) skirtingos kilmės kompostuose 

nustatyti kalcio kiekiai pateikti 3.1.11 lentelėje. Tyrimų duomenys rodo, kad didžiausias 
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kiekis (8,65 proc.) nustatytas antraisiais metais nuotekų dumblo kompostuose. Kitais tyrimo 

vykdymo metais didžiausias kalcio kiekis taip pat rastas nuotekų dumblo kompostuose. Ža-

liųjų atliekų kompostuose kalcio kiekis svyravo nuo 2,70 iki 4,90 proc., priklausomai nuo 

tyrimo vykdymo metų. Gauti rezultatai rodo, kad kalcio kiekis tiek mišriųjų komunalinių 

atliekų kompostuose, tiek mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose po mechaninio biolo-

ginio apdorojimo pirmaisiais ir antraisiais metais buvo panašus. Kas trečiaisiais tyrimų me-

tais galėjo turėti įtakos 1,8 karto mažesniam kalcio kiekiui po mechaninio biologinio apdo-

rojimo gautuose mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose, nėra žinoma. Atlikti tyrimai 

rodo, kad įdiegta nauja technologija mišriųjų komunalinių atliekų tvarkymui panaudojant 

biologinį mechaninį apdorojimą gautam kalcio kiekiui reikšmingos įtakos neturėjo. Litera-

tūroje nurodoma, kad mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose kalcio randama apie  

1–2 proc. – tai yra daugiau nei 3 kartus mažesnis kiekis nei mūsų tirtuose kompostuose (Bar-

ker 1997). Ispanų tyrėjai teigia nuotekų dumblo komposte kalcio nustatę 3,85 proc., bet šis 

kiekis yra apie 2 kartus mažesnis nei Lietuvoje pagamintame komposte iš nuotekų dumblo 

(Casado-Vela et al. 2007). Apibendrinus galima teigti, kad Lietuvoje gaminamuose kom-

postuose kalcio kiekis yra 2–3 kartus didesnis, nei aprašoma mokslinėje literatūroje. 

 

3.1.11 lentelė. Bendras kalcio (Ca) kiekis įvairios kilmės kompostuose, % 

Table 3.1.11. Total amount of calcium (Ca) in different origin composts, % 

Kompostai / Composts 
Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 4,90±0,106 2,70±0,537 3,20±0,643 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 7,75±0,113 8,65±0,127 7,04±0,198 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mecha-

ninio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

7,35±0,141 6,89±0,563 3,92±0,092 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed 

municipal waste compost 
6,49±0,102 - - 

- netirta / not investigated 

 

Magnis (Mg) – mikroelementas, kuris įeina į chlorofilo sudėtį. Jis reikalingas fosfatų 

ir azoto skaidymui, baltymų sintezei, vandens judėjimui augaluose. Esant magnio trūkumui 

dirvožemyje, augalų lapai pagelsta ir nukrenta (Shaul 2002). Lietuvoje pagamintuose kom-

postuose randamo magnio kiekio tyrimų rezultatai pateikti 3.1.12 lentelėje. Žaliųjų atliekų 

kompostuose magnio kiekis svyravo nuo 0,40 iki 0,60 proc. Casado-Vela su kolegomis 

(2007), tyrę nuotekų dumblo kompostą, jame nustatė 0,27 proc. magnio, šis kiekis yra nuo 

1,8 iki 6,8 karto mažesnis, nei jo yra Lietuvoje iš nuotekų dumblo pagamintame komposte. 

Gauti rezultatai rodo, kad magnio kiekis mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose ir miš-

riųjų komunalinių atliekų kompostuose po mechaninio biologinio apdorojimo beveik nesis-

kiria, ir kito nuo 0,66 iki 0,81 proc. Skirtumų nebuvimas rodo, kad komposto gamybos tech-

nologijos pokyčiai įtakos gaunamam magnio kiekiui neturi. Mūsų nustatyti mišriųjų komu-

nalinių atliekų kompostuose esantys magnio kiekiai atitinka literatūros šaltiniuose nurodytus 

duomenis, t. y. 0,5–1,0 proc. (Vogtmann et al. 1993; Barker 1997). 
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3.1.12 lentelė. Bendras magnio (Mg) kiekis įvairios kilmės kompostuose, % 

Table 3.1.12. Total amount of magnesium (Mg) in different origin composts, % 

Kompostai / Composts 
Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 0,60±0,028 0,40±0,028 0,47±0,011 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 1,85±0,127 1,16±0,035 0,45±0,078 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mecha-

ninio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

0,69±0,028 0,81±0,482 0,66±0,078 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed 

municipal waste compost 
0,79±0,014 - - 

- netirta / not investigated 

 

Siera (S) augalams reikalinga fermentų ir kofermentų veiklai užtikrinti, baltymų sin-

tezei (Inal et al. 2003). Trūkstant dirvožemyje sieros, augalai būna žemi, šviesiai žali, ma-

žesnis derliuje gaunamas baltymų kiekis (Imsande 1998). Trejus metus (2015–2017 m.) 

buvo tiriamas sieros kiekis įvairios kilmės kompostuose (žr. 3.1.13 lentelę). Žaliųjų atliekų 

kompostuose sieros kiekis svyravo nuo 0,14 iki 0,22 proc. Italijos mokslininkai iš žaliųjų 

atliekų pagamintuose kompostuose rado 0,43 proc. sieros (Saviozzi et al. 2006) – šis kiekis 

yra 2–3 kartus didesnis nei Lietuvoje pagamintuose tos pačios kilmės kompostuose. Iš nuo-

tekų dumblo pagamintuose kompostuose nustatytas didesnis sieros kiekis (0,67–0,96 proc.). 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose po mechaninio biologinio apdorojimo sieros kie-

kis svyruoja labai plačiame intervale, nuo 0,16 iki 0,70 proc. Buvo analizuojami mišriųjų 

komunalinių atliekų ir nuotekų dumblo komposto mišiniai, kuriuose sieros kiekis, priklau-

somai nuo pasirinkto atliekų santykio, buvo 0,52–1,08 proc. (Lu et al. 2009). Tirtuose miš-

riųjų komunalinių atliekų kompostuose po mechaninio biologinio apdorojimo tik antraisiais 

metais nustatytas sieros kiekis patenka į literatūroje minimą intervalą, kitais tyrimų metais 

sieros gauta atitinkamai 1,1 ir 3,3 karto mažiau. Esant tokiems nepastoviems rezultatams 

sunku palyginti, ar sieros kiekis pasikeitė pritaikius naują mišriųjų komunalinių atliekų tvar-

kymo technologiją. Mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose pirmaisiais tyrimų metais 

gautas sieros kiekis (0,79 proc.) yra panašus į mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose po 

mechaninio biologinio apdorojimo antraisiais metais nustatytą kiekį (0,70 proc.). Norint da-

ryti išvadas, kokia technologijos pakeitimo įtaka sieros kiekiui mišriųjų komunalinių atliekų 

kompostuose ir mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose po mechaninio biologinio apdo-

rojimo, reikėtų atlikti daugiau tyrimų.  
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3.1.13 lentelė. Bendras sieros (S) kiekis įvairios kilmės kompostuose, % 

Table 3.1.13. Total amount of sulfur (S) in different origin composts, % 

 Metai / Year 

2015 2016 2017 

Žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 0,22±0,021 0,14±0,014 0,15±0,007 

Nuotekų dumblo kompostas / sewage sludge compost 0,67±0,049 0,95±0,078 0,96±0,007 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mechani-

nio biologinio apdorojimo / mixed municipal waste 

compost after mechanical-biological treatment 

0,46±0,064 0,70±0,239 0,16±0,049 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostas / mixed 

municipal waste compost 
0,79±0,014 - - 

- netirta / not investigated 

 

Apibendrinimas. Išanalizavus fizikinius ir cheminius kompostų kokybės rodiklius nus-

tatyta, kad didžiausiu azoto, fosforo ir organinės medžiagos kiekiu pasižymi nuotekų dumblo 

kompostai, kalio daugiausia turi mišriųjų komunalinių atliekų kompostai po mechanini bio-

loginio apdorojimo. Iš visų tirtų kompostų žaliųjų atliekų kompostuose nustatyta mažiausia 

maisto elementų (NPK, Ca, Mg, S). PH tirtuose kompostuose buvo lengvai šarminis, išskyrus 

nuotekų dumblo kompostą antraisiais tyrimų metais. Azotas yra pagrindinis augalų mitybos 

elementas, nuo kurio tiesiogiai priklauso gautas derlius. Tirtus kompostus pagal nustatytą 

azoto kiekį nuo turinčio jo mažiausiai iki daugiausiai galima surikiuoti taip: mišriųjų komu-

nalinių atliekų kompostai > žaliųjų atliekų kompostai > mišriųjų komunalinių atliekų kom-

postai po mechaninio biologinio apdorojimo > nuotekų dumblo kompostai. 

3.2. Skirtingos kilmės kompostų tarša sunkiaisiais metalais 

 

Tyrimų laikotarpiu (2015–2017 m.) 4 skirtingų rūšių kompostuose nustatytos 7 sun-

kiųjų metalų (Cr, Zn, Cd, Ni, Pb, Cu ir Hg) koncentracijos. Sunkiųjų metalų kiekis skirtingos 

kilmės kompostuose pateiktas 3.2.2–3.2.5 lentelėse. Kompostą naudojant kaip dirvožemio 

gerinimo medžiagą yra labai svarbu laikytis dirvožemio taršos ir kokybės reikalavimų. Dir-

vožemio taršą gali sukelti ne tik su kompostais įnešami sunkiųjų metalų kiekiai, bet ir per 

dideli kitų elementų, tokių kaip azotas (N) ar fosforas (P), kiekiai. Tyrimų vykdymo metais 

buvo atlikta literatūros analizė ir įvertinta, kokie sunkiųjų metalų kiekiai leistini skirtingose 

valstybėse. Kitose pasaulio valstybėse ir Lietuvoje reglamentuojami sunkiųjų metalų kiekiai 

pateikti 3.2.1 lentelėje. Pabrėžtina, kad Lietuvoje vis dar nėra standartų ar teisės aktų, kont-

roliuojančių kompostų kokybę, taigi pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio. 
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3.2.1 lentelė. Reglamentuojami sunkiųjų metalų kiekiai kompostuose įvairiose pasaulio 

valstybėse (Smith 2009; Ding et al. 2017a) 

Table 3.2.1. Regulated amount of heavy metals in composts in different world countries 

(Smith 2009; Ding et al. 2017a) 

Šalis/ 

Country 

Statistinis 

žymuo /  

Statistical 

index 

Sunkieji metalai / Heavy metals mg kg-1 s.m./ d.w 

Cr Zn Hg Cd Ni Pb Cu 

Vokietija 

Germany 

Intervalas 

Range 
30–100 60–200 0,1–1 0,4–1,5 15–70 40–100 20–60 

Italija  

Italy 

Vidurkis 

Mean 
50 150 1 1 50 50 75 

Belgija  

Belgium 

Vidurkis 

Mean 
70 300 1 1,5 20 120 70 

Kanada 

Canada 

Intervalas 

arba  

vidurkis 

Range or 

mean 

210 700–1850 0,8–5 3–20 62–180 150–500 400 

Kinija 

China 

Intervalas 

Range 
150 - 2 3 - 50 - 

JAV  

USA 

Intervalas 

Range 
72–76 38–655 0,1–2,4 0,7–3,5 5–36 21–236 36–236 

Lietuva  

Lithuania 

Intervalas 

Range 
70–120 200–600 0,4–2 0,7–3 25–60 45–180 70–300 

 

Ištyrus žaliųjų atliekų komposto ėminius nustatyta, kad labiausiai sunkiaisiais meta-

lais užteršti pirmųjų metų žaliųjų atliekų komposto ėminiai. Juose iš visų tyrimų metų buvo 

rasta didžiausia visų tirtų metalų koncentracija, išskyrus chromo (Cr). Didžiausias vidutinis 

Cr kiekis nustatytas antraisiais tyrimų metais. Žaliųjų atliekų kompostuose nustatyti Cd, Cr, 

Hg, Ni ir Pb kiekiai atitinka visų 3.2.1 lentelėje pristatytų valstybių reikalavimus. Pagal už-

terštumą Zn žaliųjų atliekų kompostas nei vienais tyrimų metais neatitinka Italijoje keliamų 

reikalavimų. Pirmaisiais tyrimų metais Zn ir Cu kiekiai žaliųjų atliekų kompostuose gauti 

didesni, nei reglamentuojama Vokietijoje ir Belgijoje.  
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3.2.2 lentelė. Sunkiųjų metalų kiekis žaliųjų atliekų komposte, mg kg-1 s. m. 

Table 3.2.2. Total amount of heavy metals in green waste compost, mg kg-1 d.w. 

Sunkieji metalai /  

Heavy metals 

Metai / Year 

2015 2016 2017 

Chromas / Chromium (Cr) 12,5±0,028 13,8±6,24 12,1±0,42 

Cinkas / Zinc (Zn) 475±24,8 166±61,3 168±9,9 

Gyvsidabris / Mercury (Hg) 0,62±0,028 0,01±0,024 0,02±0,001 

Kadmis / Cadmium (Cd) 0,34±0,021 0,24±0,080 0,22±0,007 

Nikelis / Nickel (Ni) 7,93±0,318 6,61±3,324 6,53±0,424 

Švinas / Lead (Pb) 40,9±0,21 15,1±5,01 16,8±2,90 

Varis / Copper (Cu) 72,4±1,77 23,6±11,54 30,8±1,27 

 

Tyrimų laikotarpiu (2015–2017 m.) ištyrus nuotekų dumblo komposto ėminius iš  

įvairių Lietuvoje veikiančių vandenvalos įmonių, nustatyta, kad sunkiųjų metalų kiekis nuo-

tekų dumblo kompostuose pasiskirstęs labai nevienodai. Labiausiai išsiskyrė Hg kiekis, ku-

ris pirmaisiais tyrimų metais gautas atitinkamai 17,7 ir 26,5 karto didesnis nei antraisiais ir 

trečiaisiais. Vienas iš veiksnių, galėjęs turėti įtakos tirtų kompostų taršai sunkiais metalais, 

yra išvalomų nuotekų kiekis, kuris priklauso nuo miesto urbanizacijos lygio ir pramonės 

išsivystymo. Tirtų sunkiųjų metalų kiekiai nuotekų dumblo kompostuose neviršijo leistinų 

normų, nustatytų JAV aplinkos apsaugos agentūros (angl. US Environmental Protection  

Agency, USEPA) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO, angl. World Health Organiza-

tion, WHO) (Nafez et al. 2015). Lenkų mokslininkų atliktų ir aprašytų eksperimentų metu 

gauti sunkiųjų metalų kiekiai kompostuotame nuotekų dumble panašūs į nustatytus mūsų 

tyrimuose (Oleszczuk 2008). Tirtų nuotekų dumblo kompostų Hg ir Ni kiekį įvertinus pagal 

3.2.1 lentelėje pateiktus kitų šalių reikalavimus, matyti, kad toks kompostas būtų tinkamas 

naudoti ir tokiose pasaulio valstybėse kaip Italija, Vokietija, JAV, Kanada. Tačiau laborato-

rinių tyrimų metu buvo ištirti ir kitų sunkiųjų metalų kiekiai, kurie neatitiko šalių keliamų 

komposto taršos reikalavimų. Gautas Cr kiekis pirmaisiais metais JAV, Italijos ir Belgijos 

nustatytas vertes atitinkamai viršija 4,0, 58,6, 13,3  proc. Rastas didelis Zn kiekis ribotų nuo-

tekų dumblo komposto naudojimą bet kurioje 3.2.1 lentelėje nurodytoje pasaulio valstybėje, 

išskyrus Kanadą. Šioje šalyje nustatytas labai platus cinko normos intervalas: nuo 700 iki 

1850 mg kg-1 s.m. (Ding et al. 2017a). Literatūros šaltinių duomenimis, kompostų tarša variu 

ir cinku yra didžiausia (Zheljazkovand Warman 2004). Tikėtina, kad tirtuose ėminiuose tarša 

Zn galėjo atsirasti kompostą gaminant, gabenant ar ruošiant mėginius. Nustatytas Cu ir Cd 

kiekis daugelyje iš nuotekų dumblo pagamintų kompostų viršija Vokietijos, Italijos, Belgijos 

reikalavimus. Švino pirmųjų ir trečiųjų metų kompostų ėminiuose rasta daugiau, nei lei-

džiama Vokietijoje. 
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3.2.3 lentelė. Sunkiųjų metalų kiekis nuotekų dumblo komposte, mg kg-1 s. m. 

Table 3.2.3. Total amount of heavy metals in sewage sludge compost, mg kg-1 d.w. 

Sunkieji metalai / Heavy 

metals 

Metai / Year 

2015 2016 2017 

Chromas / Chromium (Cr) 79,3±0,85 23,8±14,86 56,3±4,67 

Cinkas / Zinc (Zn) 1031±40,3 678±429,5 1363±42,4 

Gyvsidabris / Mercury (Hg) 0,53±0,106 0,03±0,023 0,02±0,14 

Kadmis / Cadmium (Cd) 2,02±0,028 1,26±0,688 2,66±0,269 

Nikelis / Nickel (Ni) 41,7±0,71 20,1±11,05 45,0±2,40 

Švinas / Lead (Pb) 62,9±2,69 26,2±15,96 68,3±3,89 

Varis / Copper (Cu) 183±21,2 129±72,2 237±13,4 

 

Tyrimų laikotarpiu (2015–2017 m.) vidutiniai sunkiųjų metalų kiekiai, gauti mišriųjų 

komunalinių atliekų po mechaninio biologinio apdorojimo kompostuose, pateikti 3.2.3 len-

telėje. Dideli standartinių nuokrypių svyravimai rodo pradinės žaliavos užterštumą, nepas-

tovumą. Dėl mišriųjų komunalinių atliekų matricos nevienodumo sudėtinga prognozuoti re-

zultatus ir jų atsikartojamumą. Tarša Cr svyravo nuo 6,30 iki 55,1 mg kg-1 – toks taršos lygis 

priimtinas valstybėse, išvardytose 3.2.1 lentelėje, išskyrus Italiją. Didelė tarša Zn viršija visų 

valstybių taršos rodiklius, o Lietuvoje net mažiausios kokybės komposto taršos Zn kiekis 

viršija 2 kartus ir daugiau. Kitų sunkiųjų metalų (Cd, Ni, Pb, Cu) kiekis taip pat vienais ar 

kitais tyrimų metais neatitiko kompostų kokybei keliamų reikalavimų. Vien ištyrus Zn kiekį 

aišku, kad tokie kompostai nėra tinkami net energetiniams augalams auginti, geriausiu atveju 

juos galima panaudoti sąvartynų perdangoms formuoti. 

 

3.2.4 lentelė. Sunkiųjų metalų kiekis mišriųjų komunalinių atliekų komposte po mechaninio 

ir biologinio apdorojimo, mg kg-1 s. m. 

Table 3.2.4. Total amount of heavy metals in mixed municipal waste compost after mechanical- 

biological treatment, mg kg-1 d.w. 

Sunkieji metalai / Heavy 

metals 

Metai / Year 

2015 2016 2017 

Chromas / Chromium (Cr) 6,30±0,113 55,1±22,23 8,32±1,909 

Cinkas / Zinc (Zn) 1087±14,1 1365±138,4 1305±7,1 

Gyvsidabris / Mercury (Hg) 0,34±0,021 n.d. n.d. 

Kadmis / Cadmium (Cd) 1,83±0,212 1,01±0,418 0,25±0,042 

Nikelis / Nickel (Ni) 57,7±1,98 45,3±22,45 5,08±2,192 

Švinas / Lead (Pb) 92,0±2,33 70,9±17,8 7,49±1,294 

Varis / Copper (Cu) 502±2,1 231±102,4 23,6±1,63 

n.d. – neaptikta / not determined 

 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostai buvo tirti dvejus metus, nes įgyvendinant 

Europos Sąjungos direktyvą 2008/98/EB dėl biologiškai skaidžių atliekų kiekio patekimo į 

sąvartynus mažinimo tokie kompostai nėra gaminami. Pirmoji mišriųjų komunalinių atliekų 

rūšiavimo ir apdorojimo linija buvo įrengta Alytuje, o kituose Lietuvos regionuose – vėliau. 

Pritaikius naujausią ES keliamus reikalavimus atitinkančią įrangą, mišriųjų komunalinių 
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atliekų kompostą pakeitė mišriųjų komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio 

apdorojimo. Šių kompostų gamybos skirtumai aprašyti 2.1 skyriuje. Gauti tyrimų rezultatai 

naudojami kokybei ir taršai palyginti. Palyginus mišriųjų komunalinių atliekų kompostų ir 

kompostų, pagamintų iš mišriųjų komunalinių atliekų po mechaninio biologinio padorojimo, 

taršą sunkiaisiais metalais nustatyta, kad SM kiekis mišriųjų komunalinių atliekų kompos-

tuose panašus į didžiausią SM kiekį, rastą kompostuose, pagamintuose iš mišriųjų komuna-

linių atliekų po mechaninio biologinio apdorojimo, kuris buvo užfiksuotas pirmaisiais ir ant-

raisiais tyrimo vykdymo metais. Tačiau trečiaisiais metais tirtuose mišriųjų komunalinių at-

liekų kompostuose, gautuose po mechaninio biologinio apdorojimo, Cd, Ni, Hg, Cu, Pb 

gauta nuo 7,3 iki 21,3 karto mažiau, palyginus su didžiausiu nustatytu šių SM kiekiu antrai-

siais arba pirmaisiais tyrimų metais. Tik Cr ir Zn mažiausi kiekiai rasti pirmųjų metų miš-

riųjų komunalinių atliekų kompostuose, gautuose po mechaninio biologinio apdorojimo. Pa-

daryti teisingas išvadas, kad mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose po mechaninio  bio-

loginio apdorojimo tarša sunkiais metalais vidutiniškai sumažėjo 14 ir daugiau kartų būtų 

galima tik atlikus ilgamečius išsamesnius šio komposto taršos tyrimus. Manoma, kad dideli 

gautų verčių svyravimai mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose, pagamintuose po me-

chaninio biologinio apdorojimo, atsiranda dėl pradinių žaliavų nepastovumo, tai veiksnys, ku-

rio sureguliuoti neįmanoma. Taip pat įtakos turi įdiegtos naujos technologijos ir gamybos pro-

ceso optimizavimas. Literatūroje pateikiamas Cu ir Zn kiekis mišriųjų komunalinių atliekų 

kompostuose skiriasi nuo ištirto Lietuvoje; autoriai nurodo, kad Cu gauta 108,5 mg kg-1, o  

Zn – 174,0 mg kg-1, taigi atitinkamai apie 3 ir 6,8 karto mažiau (Soobhany et al. 2015) 

 

3.2.5 lentelė. Sunkiųjų metalų kiekis mišriųjų komunalinių atliekų komposte, mg kg-1 s. m. 

Table 3.2.5. Total amount of heavy metals in mixed municipal waste compost, mg kg-1 d.w. 

Sunkieji metalai / Heavy metals 
Metai / Year 

2015 2016 

Chromas / Chromium (Cr) 54,3±2,83 74,5±2,75 

Cinkas / Zinc (Zn) 1068±49,5 1188±314,9 

Gyvsidabris / Mercury (Hg) 0,27±0,071 0,15±0,173 

Kadmis / Cadmium (Cd) 1,40±0,071 1,85±1,353 

Nikelis / Nickel (Ni) 37,0±0,85 41,6±11,98 

Švinas / Lead (Pb) 116±7,1 117±39,8 

Varis / Copper (Cu) 298±9,9 338±153,3 

 

Apibendrinimas.. Remiantis atliktų tyrimų duomenimis galima teigti, kad įdiegus 

naują atliekų tvarkymo technologiją (mišriųjų komunalinių atliekų kompostai po mechaninio 

biologinio apdorojimo), tarša sunkiaisiais metalais sumažėjo, tačiau norint daryti tvirtai 

pagrįstas išvadas būtina atlikti daugiau tyrimų. Eksperimentiškai gautus kompostų taršos 

sunkiaisiais metalais duomenis palyginus su literatūroje pateiktais įvairių valstybių reko-

menduojamais sunkiųjų metalų kiekiais nustatyta, kad nepriklausomai nuo pradinių žaliavų, 

cinkas yra pagrindinis metalas, ribojantis komposto panaudojimą kaip dirvožemio gerinimo 

medžiagos. 
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3.3. Dujų chromatografijos metodo validavimas ir pritaikymas polichlorbifenilų  

kiekiui komposte nustatyti 
 

Pažangūs instrumentinės analizės metodai, prietaisų jautrumas ir selektyvumas leidžia 

patikimai identifikuoti ir nustatyti itin mažus teršalų kiekius dirvožemyje, kompostuose ir 

pačiuose augaluose. Siekiama įdiegti specifiškas analitines metodikas, kurios padėtų tiksliai 

nustatyti nepageidaujamų teršalų kiekį kompostuose. Literatūros šaltinių duomenimis, PCB 

kiekiui nustatyti įvairiuose aplinkos mėginiuose taikomi dujų chromatografijos (DC) meto-

dai, apjungiant juos su įvairiais detektoriais (Walters and Hellyer 1998; Wells and Hess 

2000; van Leeuwen and de Boer 2008). Tiriant PCB kiekį, pirmasis tyrimų uždavinys buvo 

validuoti DC-ECD metodą, po to įteisintas metodas naudotas PCB kiekiui Lietuvoje gami-

namuose kompostuose nustatyti. Išvystytas dujų chromatografijos metodas bus tinkamas, 

norint patikimai identifikuoti ir kiekybiškai įvertinti 7 skirtingus PCB junginius. DC metodo 

validaciją sudaro šie etapai: metodo specifiškumas, glaudumas, aptikimo ir nustatymo ribos, 

tiesiškumas. Metodo atrankumui įvertinti buvo apskaičiuotas chromatografinių pikų atsky-

rimo faktorius α. Smailių atskyrimo faktorius apskaičiuotas pagal 3.3.1 formulę. 

α=
𝑡2

𝑡1
  (3.3.1) 

α – atskyrimo faktorius. 

t1 – pirmojo piko eliucijos laikas. 

t2 – antrojo piko eliucijos laikas. 

Kai α ≥ 1 chromatografinių smailių atskyrimas yra pakankamas, toks metodas gali 

būti taikomas junginiams identifikuoti (ChromAcademy 2014). Apskaičiuotas chromatog-

rafinių smailių atskyrimo faktorius α pateiktas 3.3.1 lentelėje. Analizuojamų junginių tapa-

tybė patvirtinta priedo metodu, kai į analizuojamo mėginio ekstraktą pridedamas žinomas 

kiekis standartinio tirpalo. Lyginama gautų pikų forma ir išėjimo laikas su standartinio tir-

palo chromatogramoje užfiksuotais pikais. Validuojant dujų chromatografinį metodą vado-

vautasi 2,5 proc. tapatybės patvirtinimo priimtinumo kriterijumi, kuris nurodytas Europos 

Komisijos direktyvoje 2002/657/EB. 
 

3.3.1 lentelė. Smailių atskyrimo faktorius (α) 

Table 3.3.1. Peak separation factor (α) 

Junginiai / Compounds Smailių atskyrimo faktorius /  

Peak separation factor (α) 

PCB28-PCB52 1,15 

PCB52-PCB101 1,33 

PCB101-PCB118 1,17 

PCB118-PCB153 1,06 

PCB153-PCB138 1,05 

PCB138-PCB180 1,15 

 

Metodo tiesiškumas nustatytas sudarius kiekvieno analizuojamo junginio kalibracinę 

kreivę, įvertinus smailių ploto pokyčius nuo koncentracijos, apskaičiavus regresijos koefi-

cientą R2 ir užrašius regresijos lygtį. R2 > 0,99 patvirtina, kad metodas atitinka tiesiškumo 

kriterijus.  
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3.3.2 lentelė. DC-ECD metodo validavimo rezultatai 

Table 3.3.2. GC-ECD method validation results 

Junginio 

pavadinimas / 

Compound 

name 

Regresijos lygtis /  

Regression equation 

Regresijos  

koeficientas R2 / 

Regression  

coefficient R2 

NR/LOD, 

µg/ml 

AR/LOQ, 

µg/ml 

PCB 28  y=1,64281e + 0.006x 0,9998 0,01 0,003 

PCB 52 y=1,45835e + 0.006x 0,9995 0,01 0,003 

PCB 101 y=1,73944e + 0.006x 0,9996 0,01 0,003 

PCB 118 y=2,09758e + 0.006x 0,9996 0,01 0,004 

PCB 153 y=2,07667e + 0.006x 0,9998 0,01 0,002 

PCB 138 y=3,40068e + 0.006x 0,9989 0,01 0,002 

PCB 180 y=1,87666e + 0.006x 0,9984 0,01 0,004 
 

Pagal 3.3.2 formulę apskaičiuotos metodo aptikimo ribos kiekvienam identifikuoja-

mam junginiui pateiktos 3.3.2 lentelėje. 

AR=3·SN (3.3.2) 

AR – aptikimo riba. 

SN – standartinis nuokrypis. 

Metodo nustatymo riba – tai mažiausia tiriamos analitės koncentracija, kuri gali būti 

patikimai nustatyta. Analizuotų junginių metodo nustatymo ribos, apskaičiuotos pagal 3.3.3 

formulę, pateiktos 3.3.2 lentelėje. 

NR=10·SN (3.3.3) 

NR – nustatymo riba; 

SN – standartinis nuokrypis. 

DC-ECD metodo glaudumas ir tikslumas įvertintas apskaičiuojant pakartojamumą ir 

atkuriamumą. Metodo pakartojamumo standartinis nuokrypis RSDr apskaičiuotas panaudo-

jus tos pačios dienos rezultatus trijose kalibracinės kreivės taškuose, atlikus ne mažiau kaip 

po tris matavimus. Metodo atkuriamumo standartinis nuokrypis RSDR apskaičiuotas panau-

dojus kalibracinės kreivės rezultatus, gautus skirtingomis dienomis. Metodo tikslumo ir pre-

ciziškumo rezultatai pateikti 3.3.3 lentelėje. 

 

3.3.3 lentelė. DC-ECD metodo pakartojamumo ir atkuriamumo reikšmės 

Table 3.3.3. GC-ECD method repeatability and reproducibility results 

Junginio pavadinimas / 

Compound name 

Pakartojamumas /  

Repeatability RSDr, % 

Atkuriamumas / Reproducibility 

RSDR, % 

0,01 0,02 0,10 0,01 0,02 0,10 

PCB 28  1,06 1,16 1,02 1,26 1,19 1,20 

PCB 52 1,20 1,01 0,99 1,41 1,07 1,08 

PCB 101 1,26 1,03 0,95 1,40 1,11 1,01 

PCB 118 1,01 1,01 0,98 1,12 1,09 1,05 

PCB 153 0,89 0,95 0,90 0,99 0,99 1,08 

PCB 138 0,92 1,00 0,95 0,97 1,03 1,01 

PCB 180 1,01 1,03 0,88 1,13 1,08 0,96 
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Įteisintas dujų chromatografijos metodas su elektronų gaudyklės detektoriumi (ECD) 

yra tinkamas septynioms skirtingoms PCB molekulėms identifikuoti ir kiekybiškai nustatyti 

kompostuose. Šiuo metodu kompostuose nustatytas PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, 

PCB153, PCB138, PCB 180 kiekis. 

Prieš atliekant rutininę PCB analizę, kompostuose optimizuotas kompostų ekstrakci-

jos laikas ir būdas. Optimizuoti ekstrakcijos metodą pasirinkta sertifikuota medžiaga su tiks-

liai žinoma skirtingų polichlorbifenilų koncentracija BCR-536. Pasirinkti keturi skirtingi 

ekstrakcijos laikai (10, 15, 20, 25 min.) ir trys ekstrakcijos būdai (ultragarsu, ant purtyklės, 

ultragarsu + ant purtyklės). Ekstrakcija vykdyta trimis pakartojimais, nustatytas septynių 

skirtingų PCB kiekis, kiekvienam junginiui apskaičiuotas išgavos santykinis standartinis 

nuokrypis (SSN). Skirtingi ekstrakcijos metodai buvo geriausi skirtingiems PCB nustatyti. 

Iš komposto matricos išekstrahuoti PCB 101, PCB 138, PCB 180 buvo tinkamiausia 10 min. 

trukmės ekstrakcija ultragarsu, atitinkamai gauti išgavos rezultatai buvo 81,8, 58,0 ir 

78,2 proc. 15 min. trukmės ekstrakcija ultragarsu buvo geriausia išgauti PCB 118, tačiau 

trijų pakartojimų santykinis standartinis nuokrypis viršijo 10 proc. Geriausias ir patikimiau-

sias būdas išgauti PCB 153 iš komposto matricos yra 20 min. trukmės ekstrakcija ultragarsu. 

PCB 52 išgava gauta 98,4 proc. ekstrahuojant kompostą ant purtyklės 20 min, 15 min truk-

mės mišri ekstrakcija panaudojant ultragarsą ir purtyklę buvo tinkamiausia išgauti PCB 28 

(išgava 82,1 proc. ). Ilginant ekstrakcijos laiką iki 25 minučių junginių išgava tik mažėjo 

arba išliko labai panaši. Tolesniems PCB tyrimams buvo pasirinkta 20 min. ekstrakcija ult-

ragarsu, nes trijų paralelinių ekstrakcijų standartinis nuokrypis neviršijo 6,47 proc. PCB jun-

ginių išgavos rezultatai naudojant 20 min. trukmės ekstrakciją pateikti 3.3.1 grafike. 

 

 
3.3.1 pav. Skirtingų PCB išgavos rezultatai ekstrahuojant 20 min. ultragarsu (n=3, 

1,33<SSN<6,47 ) 

Figure 3.3.1. Recovery results for individual PCB compounds using 20 min  

ultrasound extraction (n=3, 1,33<RSD<6,47) 
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Apibendrinimas. Norint nustatyti 7 skirtingų PCB koncentraciją, atlikta dujų chro-

matografijos su elektronų gaudyklės detektoriumi validacija, kurią sudarė metodo specifiš-

kumo, glaudumo, tiesiškumo įvertinimas, aptikimo bei nustatymo ribų apskaičiavimas. Įtei-

sintas dujų chromatografijos metodas su elektronų gaudyklės detektoriumi yra tinkamas sep-

tyniems skirtingiems polichlorbifenilams (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, 

PCB 138, PCB 180) kompostuose nustatyti. Optimizuotas ekstrakcijos būdas parodė, kad 

PCB išekstrahuoti iš komposto matricos patikimiausia naudojant dvipakopę 20 min. trukmės 

ekstrakciją ultragarsu. 

3.4. Kiekybinė polichlorbifenilų analizė skirtingos kilmės kompostuose  
 

Tyrimų laikotarpiu (2015–2017 m.) buvo ištirtas kompostų užterštumas PCB. Dujų 

chromatografijos su elektronų gaudyklės detektoriumi metodu nustatytas septynių PCB, 

dažniausiai aprašomų moksliniuose straipsniuose, kiekis. Bendras septynių PCB kiekis įvai-

rios kilmės kompostuose pateiktas 3.4.1–3.4.4 lentelėse. Nustatyta, kad tyrimų laikotarpiu 

(2015–2017 m.) žaliųjų atliekų kompostuose PCB kiekis svyravo nuo 0,92 iki 21,6 µg kg-1. 

Antraisiais tyrimo vykdymo metais (2016 m.) gautam didesniam PCB kiekiui įtakos galėjo 

turėti ištirtų mėginių imtis, ką rodo ir didesnis (126,1 proc.) nei kitais metais gautas VK. 

Duomenų bazėse yra nedaug straipsnių, kuriuose būtų aprašomas PCB kiekis žaliųjų atliekų 

kompostuose. Teoriškai tikimybė rasti PCB šios rūšies kompostuose yra labai maža, nes šios 

medžiagos naudotos pramonėje ir neturi jokių sąsajų su miestų, parkų, pakelių žaliosiomis 

atliekomis. Manoma, kad yra keturi pagrindiniai būdai PCB patekti į žaliųjų komunalinių 

atliekų kompostą. Pirma, kompostas gali būti užteršiamas jį gaminant ar transportuojant. 

Antra, gamintojai nesilaiko atliekų tvarkymo reglamento ir kompostuojamos žaliosios atlie-

kos maišomos su kitokios rūšies atliekomis, kuriose yra gerokai daugiau PCB. Trečia, atlie-

kos surinktos iš pramoninių rajonų, kuriuose anksčiau buvo gaminama ar naudojama PCB. 

Ketvirta, mėginys gali būti užteršiamas ekstrahuojant (Brändli et al. 2005). Visgi PCB kiekį 

tyrę mokslininkai nurodo, kad žaliųjų atliekų kompostuose vidutiniškai jų koncentracija sie-

kia 32 µg kg-1 (Berset and Holzer 1995). Mūsų atlikto tyrimo metu nei viename žaliųjų at-

liekų komposte nebuvo nustatytas toks didelis PCB kiekis. 
  

3.4.1 lentelė. Bendras 7 PCB kiekis žaliųjų atliekų kompostuose 

Table 3.4.1. Total amount of 7 PCB in green waste composts 

 Metai / Year 

2015 2016 2017 

Min., µg kg-1s.m./d.w. 2,22 0,92 2,36 

Max., µg kg-1s.m./d.w. 3,21 21,6 4,35 

Vidurkis / average, µg kg-1 s.m./d.w. 2,88 4,88 3,64 

SN/SD, µg kg-1 s.m./d.w. 0,572 6,154 1,11 

VK/CV, % 19,8 126,2 30,5 

 

Ne mažiau svarbu ne tik ištirti bendrą PCB kiekį, bet ir nustatyti skirtingus jų homo-

logus. Nuo chloro atomų skaičiaus ir padėties molekulėje priklauso PCB molekulių patva-

rumo lygis, atsparumas mikroorganizmų poveikiui (Correa et al. 2010; Pěnčíková et al. 

2018). Vidutinis tirtų septynių skirtingų PCB pasiskirstymas įvairios kilmės Lietuvoje 
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gaminamuose kompostuose pavaizduotas 3.4.1 paveiksle. Pirmaisiais tyrimų metais žaliųjų 

atliekų kompostuose nustatyti tik trys skirtingi PCB homologai (PCB 52, PCB 101, PCB 

153), antraisiais ir trečiaisiais atitinkamai septyni (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, 

PCB 138, PCB 153, PCB 180) ir penki (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153). 

Tirti nuotekų dumblo kompostai taip pat skyrėsi savo sudėtimi. Pirmaisiais tyrimų metais 

dominuojantis junginys buvo PCB 118, antraisiais – PCB 101, trečiaisiais – PCB 28. Mažė-

jant PCB numeriui, mažėja ir jų toksiškumas, todėl įvertinus nustatytą PCB homologų kiekį 

galima teigti, kad per trejus metus nuotekų dumblo kompostų toksiškumas mažėjo. Aparicio 

su kolegomis (2009) nurodo kompostuotame nuotekų dumble radę tik du iš septynių tirtų 

PCB junginių. PCB 138 minėti autoriai rado 27 µg kg-1 ir 62 µg kg-1 PCB 180. Mišriųjų 

komunalinių atliekų kompostuose po mechaninio biologinio apdorojimo dominavo PCB 28, 

PCB 101 ir PCB 138 junginiai, kurie buvo nustatyti visais tyrimų metais, skyrėsi tik jų kie-

kis. Kiekybine PCB sudėtimi išsiskyrė mišriųjų komunalinių atliekų kompostai. Juose pir-

maisiais metais rastas didelis kiekis PCB 28 (daugiau nei 200 µg kg-1). Manytina, kad kom-

posto tarša buvo atsitiktinė. 

  

  

3.4.1 pav. Vidutinis septynių skirtingų PCB homologų kiekio pasiskirstymas įvairios 

kilmės kompostuose 

Figure 3.4.1. Average amount distribution of seven different PCB in various origin 

composts 
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3.4.2 pav. Septynių skirtingų PCB pasiskirstymas žaliųjų atliekų kompostuose:  

(x) vidurkis, (−) mediana, (|) minimali ir maksimali reikšmė, ([]) 25–75 proc.,  

(°) neatitikimai 

Figure 3.4.2. Distribution of seven different PCB in green waste composts 

(x) average, (−) median, (|) min and max value, ([]) 25%-75%, (°) outliers 

 

Ištyrus nuotekų dumblo kompostus nustatyta, kad bendro PCB kiekio pokyčio inter-

valai labai dideli: 2,99–38,3 µg kg-1 (žr. 3.4.2 lentelę). Kaip ir buvo galima tikėtis, labiausiai 

koncentracija pakito antraisiais tyrimų metais, tai rodo ir VK, kuris buvo 78,1 proc. Gauti 

rezultatai taip stipriai kito todėl, kad antraisiais tyrimų metais buvo ištirta didelė imtis nuo-

tekų dumblo kompostų iš skirtingų, Lietuvoje veikiančių vandenvalos įmonių, kuriose sky-

rėsi nuotekų valymo technologija ir kiekis. Ispanų mokslininkai, kompostuotame nuotekų 

dumble tyrę tuos pačius septynis PCB junginius, nurodo radę 88 µg kg-1 – tai yra 2,3 karto 

daugiau nei Lietuvoje nustatytas vidutinis didžiausias PCB kiekis (Aparicio et al. 2009). 

Kaip nuotekų dumblo taršą PCB galima susieti su miesto urbanizacijos lygiu, aprašyta Kat-

soyianniso ir Samaros (2004) publikacijoje.  
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3.4.2 lentelė. Bendras 7 PCB kiekis nuotekų dumblo kompostuose 

Table 3.4.2. Total amount of 7 PCB in sewage sludge composts 

 Metai / Year 

2015 2016 2017 

Min., µg kg-1s.m./d.w. 37,3 2,99 2,97 

Max, µg kg-1s.m./d.w. 38,3 29,4 3,01 

Vidurkis / average, µg kg-1 s.m./d.w. 37,9 17,7 2,99 

SN / SD, µg kg-1 s.m./d.w. 0,55 13,79 0,020 

VK / CV, % 1,5 78,1 0,67 

 
3.4.3 pav. Septynių skirtingų PCB pasiskirstymas nuotekų dumblo kompostuose:  

(x) vidurkis, (−) mediana, (|) minimali ir maksimali reikšmė, ([]) 25–75 proc.,  

(°) neatitikimai 

Figure 3.4.3. Distribution of seven different PCB in sewage sludge compost (x) average, (−) 

median, (|) min and max value, ([]) 25%-75%, (°) outliers 

 

Ištyrus kompostus, pagamintus iš mišriųjų komunalinių atliekų po mechaninio-biolo-

ginio apdorojimo, nustatyta, kad tarša PCB kinta nuo 3,79 iki 88,0 µg kg-1 (žr. 3.4.3 lentelę). 

Gauti kiekiai yra 5,8 karto mažesni nei atitinkami kiekiai mišriųjų komunalinių atliekų kom-

postuose. Tirtuose kompostuose įvertinus vidutines PCB koncentracijas pastebėta, kad kas-

met PCB kiekis mažėjo. Atlikus kompostų taršos PCB tyrimus galima teigti, kad naujausia 

mišriųjų komunalinių atliekų tvarkymo technologija, kai iš pradžių mechaniškai atskiriami 

metalo ir plastiko likučiai, o po to panaudojant biologinius preparatus iš likusios 
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bioskaidžios mišriųjų komunalinių atliekų dalies gaminamos biodujos, pasiteisino. Norint 

daryti tvirtas išvadas, būtina atlikti daugiau tyrimų, tačiau gauti rezultatai rodo, kad tarša 

PCB mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose po mechaninio biologinio apdorojimo ma-

žesnė nei mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose. 

 

3.4.3 lentelė. Bendras 7 PCB kiekis mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose po mecha-

ninio ir biologinio apdorojimo 

Table 3.4.3. Total amount of 7 PCB in mixed municipal waste composts after mechanical-

biological treatment 

 Metai / Year 

2015 2016 2017 

Min., µg kg-1s.m./d.w. 35,0 10,4 3,79 

Max, µg kg-1s.m./d.w. 88,0 78,7 35,8 

Vidurkis / average, µg kg-1 s.m./d.w. 68,0 29,6 14,9 

SN / SD, µg kg-1 s.m./d.w. 21,05 24,48 12,82 

VK / CV, % 31,0 82,6 85,8 

 
3.4.4 pav. Septynių skirtingų PCB pasiskirstymas mišriųjų komunalinių atliekų kompos-

tuose po mechaninio ir biologinio apdorojimo: (x) vidurkis, (−) mediana, (|) minimali ir 

maksimali reikšmė, ([]) 25–75 proc., (°) neatitikimai 

Figure 3.4.4 Distribution of seven different PCB in mixed municipal waste composts after 

mechanical-biological treatment (x) average, (−) median, (|) min and max value, ([]) 25%-

75%, (°) outliers 
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Pirmaisiais tyrimų metais mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose nustatyta labai 

didelė PCB koncentracija – net 505 µg kg-1 (žr. 3.4.4 lentelę). Europos Komisijos išleistame 

dokumente, kuriame aprašomi bioskaidžių atliekų pagamintų kompostų kriterijai, nuro-

doma, kad leidžiamas bendras PCB kiekis yra 800 µg kg-1 sausoje masėje (Saveyn and Eder 

2014). Pagal šį reglamentą visi tirti kompostai neviršijo nustatytos ribos. Austrijos reikala-

vimai kompostams griežtesni: leistinas taršos kiekis PCB yra 200 µg kg-1. Lietuvos mišriųjų 

komunalinių atliekų kompostuose austrų didžiausias leistinas PCB kiekis viršytas 2,5 karto. 

Muñozas su kolegomis (2014) nustatė, kad subrendusiame mišriųjų komunalinių atliekų 

komposte bendras tirtų PCB kiekis buvo 14,09 µg kg-1. Tačiau pabrėžtina, kad autoriai tyri-

mams pasirinko kitus PCB junginius (PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 

123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB 189). 

 

3.4.4 lentelė. Bendras 7 PCB kiekis mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose  

Table 3.4.4. Total amount of 7 PCB in mixed municipal waste composts  

 Metai / Year 

2015 2016 

Min., µg kg-1s.m./d.w. 143 22,0 

Max, µg kg-1s.m./d.w. 505 61,1 

Vidurkis/average, µg kg-1 s.m./d.w. 324 46,5 

SN / SD, µg kg-1 s.m./d.w. 155,8 17,6 

VK / CV, % 48,1 37,8 

 

3.4.2–3.4.5 paveiksluose pateikta skirtingų PCB homologų pasiskirstymas įvairios 

kilmės kompostuose pagal tyrimų metus. Duomenys išreikšti aritmetiniu vidurkiu, mediana, 

25–75 proc. kvartiliais, didžiausia ir mažiausia reikšme. Rezultatai parodo įvairių rūšių kom-

postų ir skirtingų PCB homologų skirtumus, jų pasiskirstymą kompostuose skirtingais ty-

rimų metais. 
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3.4.5 pav. Septynių skirtingų PCB pasiskirstymas mišriųjų komunalinių atliekų kompos-

tuose: (x) vidurkis, (−) mediana, (|) minimali ir maksimali reikšmė, ([]) 25–75 proc.,  

(°) neatitikimai 

Figure 3.4.5. Distribution of seven different PCB in mixed municipal waste composts  

(x) average, (−) median, (|) min and max value, ([]) 25%-75%, (°) outliers 

 

Apibendrinimas. Dujų chromatografijos su elektronų gaudyklės detektoriumi metodu 

nustatytas septynių skirtingų, dažniausiai moksliniuose straipsniuose aprašomų PCB kiekis. 

Priklausomai nuo komposto pradinių žaliavų kilmės, nustatytas PCB kiekis kito nuo2,88 iki 

324 µg kg-1. PCB toksiškumas priklauso nuo chloro atomų skaičiaus molekulėje, ištirtas ats-

kirų homologų kiekis leidžia spręsti apie komposto toksiškumo lygį. Kuo daugiau chloro 

atomų turi PCB homologas, tuo jis toksiškesnis. Nuo mažiausiai užteršto iki labiausiai už-

teršto PCB tirtus kompostus galima suskirstyti taip: žaliųjų atliekų kompostai > nuotekų 

dumblo kompostai > mišriųjų komunalinių atliekų kompostai po mechaninio biologinio ap-

dorojimo > mišriųjų komunalinių atliekų kompostai. 

 

 

 

 

 

 



79 

3.5. Kiekybinė policiklinių aromatinių angliavandenilių analizė skirtingos kilmės 

kompostuose 
 

Tyrimų laikotarpiu (2015–2017 m.) atlikta kiekybinė 15 PAA, įtrauktų į JAV aplinkos 

apsaugos agentūros prioritetinių teršalų sąrašą, analizė. Gauti duomenys pateikti 3.5.1–3.5.4 

lentelėse. Dominuojantys PAA homologai žaliųjų atliekų kompostuose pirmaisiais tyrimų 

metų buvo fluorantenas, o antraisiais – pirenas, trečiaisiais – benzo(g,h,i)perilenas. Tai po-

licikliniai aromatiniai angliavandeniliai, sudaryti iš 4 ir 6 benzeno žiedų. Fluorantenas įeina 

į deguto sudėtį; kaip ir daugelis kitų PAA, susidaro deginant organines medžiagas, ir yra 

pireno izomeras (Boldrin et al. 1993). Pirenas akmens anglies sudėtyje sudaro apie 2 proc., 

taip pat susidaro automobilių išmetamosiose dujose. Nei viename iš tirtų žaliųjų atliekų 

kompostų nebuvo nustatyta antraceno ir dibenzo(a,h)antraceno, o benz(α)pirenas aptiktas 

tik antrųjų metų ėminiuose. Fluorantenas, pirenas, benzo(a)pirenas yra PAA, taip pat ran-

dami dirvožemio organinėje medžiagoje (Wilcke 2000; Suman et al. 2016). Manoma, kad 

šių PAA komposte galėjo atsirasti tvarkant žaliąsias atliekas. Virtuvės ir namų ūkių organi-

nės atliekos patvariaisiais organiniais junginiais užteršiamos laikant jas kartu su biologiškai 

neskaidžiomis atliekomis, pavyzdžiui, elektronikos įrenginiais, plastikais (Brändli et al. 

2005). 

 

3.5.1 lentelė. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis žaliųjų atliekų kompostuose, 

mg kg-1 s.m. 

Table 3.5.1. Amount of  polycyclic aromatic hydrocarbons in green waste composts,  

mg kg-1 d.w. 

Policikliniai aromatiniai 

angliavandeniliai /  

Polycyclic aromatic 

 hydrocarbons 

Metai / Year 

2015 2016 2017 

NAP 0,02 ± 0,002 0,06 ± 0,071 0,03 ± 0,000 

ACE 0,03 ± 0,001 0,06 ± 0,115 0,02 ± 0,000 

FLN 0,07 ± 0,001 0,10 ± 0,116 0,08 ± 0,006 

PHE 0,05 ± 0,001 0,05 ± 0,028 0,04 ± 0,000 

ANT n/s1 n/s1 n/s1 

FTL 0,04 ± 0,001 0,24 ± 0,493 0,10 ± 0,000 

PYR 0,03 ±0,000 0,57 ± 1,620 0,04 ± 0,001 

BAA 0,02 ±0,000 0,04 ± 0,020 0,04 ± 0,000 

CHR 0,02 ±0,001 0,05 ± 0,034 0,05 ± 0,002 

BBF 0,03 ± 0,012 0,02 ± 0,012 0,04 ± 0,000 

BBK 0,05 ± 0,003 0,06 ± 0,035 0,08 ± 0,000 

BAP n/s1 0,07 ± 0,040 n/s1 

BPE 0,07 ± 0,003 0,09 ± 0,040 0,14 ± 0,000 

DBA n/s1 n/s1 n/s1 

IPY 0,03 ± 0,002 0,05 ± 0,020 0,06 ± 0,008 

Σ15 PAA 0,46 ± 0,018 1,46 ± 0,144 0,72 ± 0,034 
1 – nėra signalo / no signal. 
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Nuotekų dumblo kompostuose pirmaisiais tyrimų metais daugiausia rasta  

dibenzo(a,h)antraceno, antraisiais dominavo fluorantenas ir fenentrenas, trečiaisiais –  

dibenzo(a,h)antraceno ir fuorantenas. Pirmaisiais ir trečiaisiais tyrimų metais nenustatyta 

benzo(a)antraceno, benzo(k)fluoranteno nerasta tik pirmaisiais tyrimų metais, o trečiaisiais 

metais – naftaleno, benz(α)pireno ir benzo(g,h,i)perileno. Mažos molekulinės masės PAA 

(pvz., naftalenas) galėjo išgaruoti vykstant kompostavimui (Stevens et al. 2003). Tik antrai-

siais tyrimų metais nuotekų dumblo kompostuose nustatyti visi 15 PAA. Nėra tarptautinių 

standartų patvariųjų organinių teršalų kiekiui ištirti kompostuose, taigi dėl naudojamų skir-

tingų analizės metodų ir mėginio paruošimo būdų gautus rezultatus sunku palyginti su kitų 

autorių atliktais tyrimais (Farrell and Jones 2009). 

 

3.5.2 lentelė. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis nuotekų dumblo kompostuose, 

mg kg-1 s.m. 

Table 3.5.2. Amount of  polycyclic aromatic hydrocarbons in sewage sludge composts,  

mg kg-1 d.w. 

Policikliniai aromatiniai 

angliavandeniliai /  

Polycyclic aromatic  

hydrocarbons 

Metai / Year 

2015 2016 2017 

NAP 0,54 ± 0,000 0,38 ± 0,315 n/s* 

ACE 0,03 ± 0,001 0,07 ± 0,115 0,02 ± 0,001 

FLN 0,36 ± 0,005 0,82 ± 1,385 0,04 ± 0,002 

PHE 0,27 ± 0,016 0,53 ± 1,224 0,03 ± 0,001 

ANT 0,01 ± 0,003 0,13 ± 0,284 0,01 ± 0,001 

FTL 0,45 ± 0,045 0,68 ± 1,088 0,17 ± 0,007 

PYR 0,12 ± 0,001 0,22 ± 0,292 0,14 ± 0,005 

BAA n/s1 0,17 ± 0,273 n/s1 

CHR 0,05 ± 0,064 0,09 ± 0,117 0,01 ± 0,006 

BBF 0,05 ± 0,009 0,06 ± 0,035 0,03 ± 0,006 

BBK n/s1 0,06 ± 0,033 0,01 ± 0,011 

BAP 0,04 ± 0,056 0,04 ± 0,018 n/s1 

BPE 0,10 ± 0,001 0,12 ± 0,102 n/s1 

DBA 0,85 ± 0,003 0,27 ± 0,261 0,17 ± 0,002 

IPY 0,15 ± 0,028 0,05 ± 0,038 0,02 ± 0,000 

Σ15 PAA 3,02 ±  0,254 3,69 ± 0,248 0,65 ± 0,066 
1 – nėra signalo / no signal. 

 

Mišriųjų komunalinių atliekų komposto po mechaninio biologinio apdorojimo pradi-

nių žaliavų nevienodumą parodo skirtingais tyrimų metais identifikuoti skirtingi PAA jun-

giniai. Literatūroje aprašoma PAA sąveika su huminėmis rūgštimis (Zeng et al. 2011;  

Banach-Szott et al. 2014). Manoma, kad iš dalies PAA stabilumui komposto gamybos pro-

ceso metu įtakos galėjo turėti susidarę kompleksiniai junginiai. Pirmaisiais tyrimų metais 

mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose nustatyta dešimt PAA homologų, nerasta fenant-

reno, benz(a)antraceno, chrizeno, benzo(b)fluoranteno, benz(α)pireno, 2016 m. – 
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dibenzo(a,h) antraceno, 2017 m. – antraceno. Mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose po 

mechaninio biologinio apdorojimo pirmaisiais ir antraisiais tyrimų metais dominavo fluore-

nas, kuris atitinkamai sudarė 82 ir 24 proc. viso nustatyto PAA kiekio. Trečiaisiais tyrimų 

metais daugiausia rasta pireno.  

 

3.5.3 lentelė. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis mišriųjų komunalinių atliekų 

kompostuose po mechaninio biologinio apdorojimo, mg kg-1 s.m. 

Table 3.5.3. Amount of  polycyclic aromatic hydrocarbons in mixed municipal waste com-

posts after mechanical-biological treatment, mg kg-1 d.w. 

Policikliniai aromatiniai 

angliavandeniliai /  

Polycyclic aromatic  

hydrocarbons 

Metai / Year 

2015 2016 2017 

NAP 0,77 ± 0,001 1,78 ± 2,233 0,24 ± 0,101 

ACE 0,10 ± 0,000 0,14 ± 0,080 0,04 ± 0,000 

FLN 6,96 ± 0,027 2,03 ± 1,425 0,07 ± 0,008 

PHE n/s1 0,88 ± 0,915 0,09 ± 0,075 

ANT 0,02 ± 0,000 0,32 ± 0,340 n/s1 

FTL 0,13 ± 0,000 1,98 ± 1,286 0,28 ± 0,002 

PYR 0,09 ± 0,000 0,30 ± 0,162 1,31 ± 0,939 

BAA n/s1 0,25 ± 0,144 0,15 ± 0,023 

CHR n/s1 0,13 ± 0,080 0,15 ± 0,035 

BBF n/s1 0,01 ± 0,002 0,15 ± 0,134 

BBK 0,01 ± 0,002 0,22 ± 0,124 0,14 ± 0,031 

BAP n/s1 0,23 ± 0,131 0,22 ± 0,027 

BPE 0,03 ± 0,029 0,10 ± 0,050 0,12 ± 0,027 

DBA 0,20 ± 0,006 n/s1 0,04 ± 0,001 

IPY 0,12 ± 0,006 0,12 ± 0,070 0,17 ± 0,007 

Σ15 PAA 8,43 ± 2,161 8,49 ± 0,747 3,17 ± 0,320 
1 – nėra signalo / no signal. 

 

Skirtingais tyrimų metais mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose nustatytas ne-

vienodas PAA homologų kiekis. Mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose dominavo fluo-

rantenas, pirenas ir fluorenas. Pirmaisiais tyrimų metais neidentifikuota naftaleno, antra-

ceno, dibenzo(a,h)antraceno, o antraisiais – benz(α)pireno. Nei vienais metais nenustatyta 

benzo(b)fluoranteno. Mišriųjų komunalinių atliekų kompostų tarša siejama su komposta-

vimo technologija ir pradinių žaliavų netinkamu tvarkymu (Brandli 2006). Kompostavimo 

technologija, taikyta šios rūšies kompostui gauti, nebuvo pati tinkamiausia ne tik dėl išsis-

kiriančių šiltnamio efekto dujų ir teršalų išsiplovimo, bet ir dėl neatsakingo biologiškai deg-

raduojančių ir biologiškai neskaidžių atliekų tvarkymo (Boldrin et al. 2011). 
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3.5.4 lentelė. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis mišriųjų komunalinių atliekų 

kompostuose, mg kg-1 s.m. 

Table 3.5.4. Amount of  polycyclic aromatic hydrocarbons in mixed municipal waste  

composts, mg kg-1 d.w.  

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai / 

Polycyclic aromatic hydrocarbons 

Metai / Year 

2015 2016 

NAP n/s1 1,00 ± 0,174 

ACE 0,36 ± 0,006 2,62 ± 2,518 

FLN 0,38 ± 0,002 4,00 ± 2,875 

PHE 0,09 ± 0,001 2,20 ± 2,182 

ANT n/s1 0,31 ± 0,397 

FTL 1,55 ± 0,003 4,55 ± 3,991 

PYR 4,89 ± 0,151 0,49 ± 0,404 

BAA 0,05 ± 0,001 0,49 ± 0,002 

CHR 0,11 ± 0,000 0,43 ± 0,023 

BBF n/s1 n/s1 

BBK 0,13 ± 0,014 0,06 ±  0,041 

BAP 0,11 ± 0,018 n/s1 

BPE 0,07 ± 0,011 0,03 ± 0,005 

DBA n/s1 0,24  ± 0,040 

IPY 0,04 ± 0,000 0,12 ± 0,015 

Σ15 PAA 7,78 ± 1,454 16,54 ± 1,560 
1 – nėra signalo / no signal. 

 

Pagal aromatinių žiedų skaičių policikliniai aromatiniai angliavandeniliai skirstomi į 

mažos (2–3 žiedų) ir didelės (4–6 žiedų) molekulinės masės junginius (Wang et al. 2007). 

Aromatinių žiedų skaičius policiklinių aromatinių angliavandenilių molekulėje nulemia jų 

biologines ir fizikines biodegradacijos savybes (Melnyk et al. 2015). Kaip pavaizduota 3.5.1 

paveiksle, žaliųjų atliekų kompostuose (a) dominavo didelės molekulinės masės PAA. Jie 

atitinkamais tyrimų metais sudarė 63, 81 ir 76 proc. 4–6 aromatinius žiedus turintys PAA 

daugiausia žinomi kaip aukštos temperatūros pirolizės šaltiniai (Qian et al. 2016). Todėl 

spėjama, kad kompostuojant atvirose aikštelėse, didelės molekulinės masės PAA galėjo po 

lietaus nusėsti su ore susikaupusiomis dalelėmis, kurios pasklido žiemos sezonu deginant 

iškastinį kurą. Tirtuose nuotekų dumblo kompostuose (b) mažos ir didelės molekulinės ma-

sės PAA pasiskirstę beveik vienodai (2015 m. – 40 ir 60 proc., 2016 m. –52 ir 48 proc.), tik 

2017 m. mažos molekulinės masės PAA nustatyta 16 proc., o didelės – 84 proc. Gautiems 

rezultatams įtakos galėjo turėti 2017 m. ilgiau trukęs šildymo sezonas, kurio metu deginant 

iškastinį kurą išsiskyrę PAA sorbavosi kompostuojame nuotekų dumble. Mišriųjų komuna-

linių atliekų kompostuose ir kompostuose, gautuose iš mišriųjų komunalinių atliekų po me-

chaninio biologinio apdorojimo, mažos ir didelės molekulinės masės PAA pasiskirstę nevie-

nodai.  
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Mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose mažos ir didelės molekulinės masės PAA 

pirmaisiais metais rasta atitinkamai 93 ir 7 proc., antraisiais – 61 ir 39 proc., trečiaisiais – 14 

ir 86 proc. Literatūroje teigiama, kad 2–3 benzeno žiedus turintys PAA yra lakūs ir greičiau 

degraduoja (Oleszczuk and Baran 2003; Melnyk et al. 2015), todėl galima daryti prielaidą, 

kad mišriųjų komunalinių atliekų kompostas, pagamintas po mechaninio biologinio apdoro-

jimo, ir paprastas mišriųjų komunalinių atliekų kompostas, gavus daugiau 2 ir 3 benzeno 

žiedus turinčių PAA, galėjo būti užterštas dėl antropogeninės veiklos jį ruošiant. Wangas su 

kolegomis (2007) nurodo, kad dėl daugybės aplinkoje vykstančių reiškinių PAA šaltinius 

sudėtinga identifikuoti. 
 

Apibendrinimas. Atlikus kiekybinę policiklinių aromatinių angliavandenilių analizę nus-

tatyta, kad kompostai užteršti šiais patvariaisiais organiniais teršalais, nepriklausomai nuo 

komposto pradinių žaliavų. Nustatytas PAA kiekis svyravo nuo 0,46 iki 16,49 mg kg-1. Gauti 

rezultatai parodo, kad žaliųjų atliekų ir nuotekų dumblo kompostuose vyrauja didelės moleku-

linės masės PAA, o po mechaninio biologinio apdorojimo gautuose mišriųjų komunalinių at-

liekų kompostuose – mažos molekulinės masės PAA, tačiau trečiaisiais tyrimų metais didesnį 

kiekį sudarė didelės molekulinės masės PAA. Mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose didelės 

ir mažos molekulinės masės PAA pasiskirstę skirtingai, priklausomai nuo tyrimų metų. 

3.6. Kompostų taršos rizikos vertinimas 
 

Nepakanka vien atlikti kompostų cheminę analizę ir nustatyti maisto medžiagų, orga-

ninių bei neorganinių teršalų kiekius. Gautas nedidelis kiekis sunkiųjų metalų ar patvariųjų 

organinių teršalų nelemia komposto taršos lygio. Būtina įvertinti komposto naudojimo riziką 

aplinkai, dirvožemiui, augalams. Komposto riziką ir panaudojimo galimybes padeda įver-

tinti maisto medžiagų ir teršalų kiekio santykis. Vadovaujantis 91/676/EEB nitratų direk-

tyva, apskaičiuotas sunkiųjų metalų kiekis, tenkantis 170 kg azoto (žr. 3.6.1 lentelę). 

Žaliųjų atliekų kompostai pasižymi nedideliu kiekiu azoto, todėl vadovaujantis 170 kg 

azoto vienam hektarui tręšimo norma, pastebima, kad įterpiamas sunkiųjų metalų kiekis yra 

labai panašus, kaip ir tręšiant nuotekų dumblo kompostu. Gauti tyrimų rezultatai parodė, kad 

tręšiant maksimalia leistina azoto norma, pirmaisiais tyrimų metais iš nuotekų dumblo kom-

posto į dirvožemį patektų 51 proc. mažiau cinko, 80 proc. mažiau gyvsidabrio, 65 proc. ma-

žiau švino, 42 proc. mažiau vario, nei tręšiant žaliųjų atliekų kompostu; tačiau patektų 

43 proc. daugiau kadmio ir 19 proc. nikelio. Pirmųjų tyrimų metų mišriųjų komunalinių at-

liekų kompostą, gautą po mechaninio biologinio apdorojimo, palyginus su mišriųjų komu-

nalinių atliekų kompostu, nustatyta, kad visų tirtų metalų pirmajame yra mažiau. Tai parodo, 

kad taikant naują technologinį procesą mažinama šios rūšies komposto tarša sunkiaisiais 

metalais. Tačiau trečiaisiais tyrimų metais, kai vidutinis azoto kiekis žaliųjų atliekų kom-

poste buvo gautas 46 proc. didesnis nei pirmaisiais metais, nuotekų dumblo kompostu trę-

šiant pagal 170 kg ha azoto normą sumažėjo tik įnešamas gyvsidabrio (70 proc.) kiekis. Visų 

kitų sunkiųjų metalų su nuotekų dumblo kompostu patektų daugiau nei su žaliųjų atliekų 

kompostu. Atlikti tyrimai rodo komposto matricos sudėtingumą ir gauto produkto nepasto-

vumą, todėl rekomenduojama atlikti kiekvienos pagaminto komposto partijos kokybės tyri-

mus. 
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3.5.1 pav. Policiklinių aromatinių angliavandenilių pasiskirstymas skirtingos kilmės kom-
postuose pagal benzeno žiedų skaičių 
Figure 3.5.1. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in different kind of composts 
according benzene ring number 
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3.6.1 lentelė. Sunkiųjų metalų kiekis komposte, kuriame yra 170 kg azoto 

Table 3.6.1. Amount of  heavy metals in compost where is 170 kg of nitrogen 

 

Žaliųjų atliekų 

kompostas / 

Green waste 
compost 

Nuotekų 

dumblo  

kompostas /  

Sewage 
sludge  

compost 

Mišriųjų komunalinių 

atliekų kompostas po 

mechaninio ir biologinio 

apdorojimo / Mixed  

municipal compost  

after mechanical-bio-
logical treatment 

Mišriųjų komuna-

linių atliekų kom-

postas / Mixed  

municipal waste 

compost 

 2015 

 
Komposto kiekis, tenkantis 1 ha pagal N170, išreikštas tonomis / 

Amount of compost in 1 ha according N170, expressed in tonnes 

 26,2 5,9 20,5 29,3 

 
Sunkiųjų metalų kiekis, tenkantis 1 ha pagal N170, išreikštas g /  

Amount of heavy metals in 1 ha according N170, expressed in g 

Chromas / Chromium (Cr) 326,9 469,7 129,0 1592 

Cinkas / Zinc (Zn) 12423 6107 22264 31303 

Gyvsidabris / Mercury (Hg) 16,2 3,14 6,96 7,91 

Kadmis / Cadmium (Cd) 8,89 12,0 37,5 41,0 

Nikelis / Nickel (Ni) 207,4 247,0 1182 1084 

Švinas / Lead (Pb) 1070 372,6 1884 3400 

Varis / Copper (Cu) 1894 1084 10282 8734 

 2016 

 
Komposto kiekis, tenkantis 1 ha pagal N170, išreikštas tonomis / 

Amount of compost in 1 ha according N170, expressed in tonnes 

 25,4 7,4 17,9 19,3 

 
Sunkiųjų metalų kiekis tenkantis 1 ha pagal N170, išreikštas g / Amount 

of heavy metals in 1 ha according N170, expressed in g 

Chromas / Chromium (Cr) 350,1 175,2 986,0 1439 

Cinkas / Zinc (Zn) 4212 4990 24426 22950 

Gyvsidabris / Mercury (Hg) 0,25 0,22 - 2,90 

Kadmis / Cadmium (Cd) 6,09 9,27 18,1 35,7 

Nikelis / Nickel (Ni) 167,7 147,9 810,6 803,6 

Švinas / Lead (Pb) 383,1 192,8 1269 2260 

Varis / Copper (Cu) 598,8 949,4 4134 6530 

 2017 

 Komposto kiekis, tenkantis 1 ha pagal N170, išreikštas tonomis / 

Amount of compost in 1 ha according N170, expressed in tonnes 

 17,9 5,7 7,3 - 

 Sunkiųjų metalų kiekis tenkantis 1 ha pagal N170, išreikštas g / 

Amount of heavy metals in 1 ha according N170, expressed in g 

Chromas / Chromium (Cr) 216,5 321,2 60,7 - 

Cinkas / Zinc (Zn) 3006 7776 9521 - 

Gyvsidabris / Mercury (Hg) 0,36 0,11 - - 

Kadmis / Cadmium (Cd) 3,94 15,2 1,82 - 

Nikelis / Nickel (Ni) 116,9 256,7 37,1 - 

Švinas / Lead (Pb) 300,6 389,6 54,6 - 

Varis / Copper (Cu) 551,2 1352 172,2 - 
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Rizikos indeksas (RI) naudojamas sunkiųjų metalų keliamai rizikai dirvožemyje ir 

sedimentuose įvertinti (Zhu et al. 2012). Panaudojus rizikos įvertinimo dėsnius, sunkiųjų 

metalų rizikos indeksas apskaičiuotas dirvožemio gerinimo medžiagoms – kompostams. 

Vieno metalo rizikos įvertinimas ir bendras potencialios komposto rizikos įvertinimas aplin-

kai pateiktas 3.6.2 lentelėje. 

 

3.6.2 lentelė. Sunkiųjų metalų rizikos indekso įvertinimas (Zhu et al. 2012) 

Table 3.6.2. Risk index evaluation of heavy metals (Zhu et al. 2012) 

Er
i 

Vieno metalo ekologinės rizikos  

įvertinimas / Grade of ecological 

risk of single metal 

RI reikšmė / 

RI value 

Potencialios rizikos įvertini-

mas aplinkai / Grade of  

potential ecological risk of 

environment 

Er
i <40 Maža rizika (MR) / Low risk (LR) RI<150 

Maža rizika (MR / Low risk 

(LR) 

40≤Er
i<80 

Vidutinė rizika (VR) / Moderate 

risk (MR) 
150≤RI<300 

Vidutinė rizika (VR) /  

Moderate risk (MR) 

80≤Er
i<160 

Įspėjamoji rizika (ĮR) /  

Considerable risk (CR) 
300≤RI<600 

Įspėjamoji rizika (ĮR) /  

Considerable risk (CR) 

160≤Er
i<320 

Didelė rizika (DR) / High risk 

(HR) 
RI>600 

Labai didelė rizika (LDR) / 

Very high risk (VHR) 
Er

i≥320 
Labai didelė rizika (LDR) /  

Very high risk (VHR) 

 

Rizikos indekso vertinimas pagal atskirus metalus suteikia informacijos apie sunkiųjų 

metalų kiekius, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį. Įvairios kilmės kompostų tarša SM tyrinė-

jama gana plačiai (Barker 1997; Oleszczuk 2008; Nafez et al. 2015; Staugaitis et al. 2015; 

Kästner and Miltner 2016; Luo et al. 2018), tačiau informacijos apie kompostų RI trūksta. 

Atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvoje pagimtuose kompostuose didžiausią riziką sukelia gyvsi-

dabris ir kadmis, nepriklausomai nuo komposto pradinių medžiagų kilmės. Padidėjusi po-

tenciali komposto rizika aplinkai variu nustatyta nuotekų dumblo, mišriųjų komunalinių at-

liekų bei mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose po mechaninio biologinio apdorojimo. 

Vidutiniai trejų metų eksperimento rizikos vertinimo indeksai pagal skirtingų sunkiųjų me-

talų kiekius pateikti 3.6.3 lentelėje. 
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 3.6.3 lentelė. Skirtingos kilmės kompostų rizikos vertinimas pagal atskirų sunkiųjų metalų 

trejų metų vidutinius kiekius   

Table 3.6.3. Risk assessment of different kind of composts according average heavy metals 

amount during three year  

Sunkieji metalai / 

Heavy metals 

ŽAK / 

GWC 
 

NDK / 

SSC 
 

MKAKPMBA / 

MMWCAMBT 
 

MKAK / 

MMWC 
 

Chromas / 

Chromium (Cr) 
0,7 

MR / 

LR 
2,9 

MR / 

LR 
1,3 

MR / 

LR 
3,5 

MR / 

LR 

Cinkas /  

Zinc (Zn) 
8,7 

MR / 

LR 
33,0 

MR / 

LR 
40,4 

VR / 

MR 
36,4 

MR / 

LR 

Gyvsidabris / 

Mercury (Hg) 
98,5 

ĮR / 

CR 
87,9 

ĮR / 

CR 
51,5 

VR / 

MR 
95,5 

ĮR / 

CR 

Kadmis / 

Cadmium (Cd) 
44,4 

VR / 

MR 
330,0 

LDR / 

VHR 
171,7 

DR / 

HR 
270,8 

DR / 

HR 

Nikelis /  

Nickel (Ni) 
2,3 

MR / 

LR 
11,9 

MR / 
LR 

12,0 
MR / 
LR 

13,1 
MR / 
LR 

Švinas /  

Lead (Pb) 
8,1 

MR / 

LR 
17,5 

MR / 

LR 
18,9 

MR/ 

LR 
38,8 

MR / 

LR 

Varis /  

Copper (Cu) 
22,1 

MR / 

LR 
95,8 

ĮR / 

CR 
132,0 

VR/ 

MR 
166,5 

DR / 

HR 

 

Siekiant įvertinti bendrą komposto riziką aplinkai, apskaičiuotas įvairios kilmės kom-

postų RI (žr. 3.6.1 pav.). Tyrimų rezultatai rodo, kad žaliųjų atliekų kompostuose RI siste-

mingai kito nuo įspėjamai iki mažai rizikingo. Nuotekų dumblo kompostuose RI kitimas 

nebuvo pastovus, pirmaisiais ir trečiaisiais tyrimų metais jie priskiriami labai didelės rizikos 

kompostų grupei, antraisiais metais – įspėjamosios rizikos grupei. Pradėjus įgyvendinti 

tikslą mažinti į sąvartynus šalinamų atliekų kiekį ir gaminti mechaniškai biologiškai apdo-

rotą mišriųjų komunalinių atliekų kompostą, užfiksuoti teigiami naujos rūšies komposto ko-

kybės pokyčiai. Bendra komposto rizika per trejus tyrimų metus pasikeitė nuo laibai didelės 

rizikos indekso iki mažos rizikos. Įdiegus technologiją, šios rūšies komposto rizika per pir-

muosius metus sumažėjo 2,2 karto, per dvejus – 8 kartus. Nustatomas mažesnis sunkiųjų 

metalų ir didesnis maisto elementų kiekis ateityje galėtų leisti plačiau panaudoti šios rūšies 

kompostą. Įvertinus mišriųjų komunalinių atliekų kompostų RI, skirtumų nerasta. 
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3.6.1 pav. Skirtingų kompostų potencialios rizikos aplinkai indeksai  
Figure 3.6.1 Potential ecological risk index of environment of different composts  
 

Kitas žingsnis vertinant kompostų riziką – apskaičiuoti kompostuose esančių policik-
linių aromatinių angliavandenilių kiekį pagal toksiškumo ekvivalento faktorių (TEF), iš-
reikštą benz(α)pireno ekvivalentu (Wang et al. 2007). Kiekvieno atskiro PAA koncentracija 
buvo padauginta iš jo toksiškumo ekvivalentinio faktoriaus (TEF). Teoriniai skirtingų PAA 
TEFBaP nurodyti 3.6.4 lentelėje.  

 

3.6.4 lentelė. Teoriniai skirtingų policiklinių aromatinių angliavandenilių toksiškumo  
ekvivalentiniai faktoriai (Wang et al. 2007) 
Table 3.6.4. Theoretical toxic equivalent factors for individual polycyclic aromatic  
hydrocarbons (Wang et al. 2007) 

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai / 
Polycyclic aromatic hydrocarbons 

TEFBaP 

NAP 0,001 
ACE 0,001 
FLN 0,001 
PHE 0,001 
ANT 0,01 
FTL 0,001 
PYR 0,001 
BAA 0,1 
CHR 0,01 
BBF 0,01 
BBK 0,01 
BAP 1 
BPE 0,01 
DBA 1 
IPY 0,01 
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Toks įvertinimas reikalingas, nes kiekvienas iš 15 PAA pasižymi skirtingomis savy-
bėmis: moline mase, tirpumu vandenyje ir organiniuose tirpikliuose, garų slėgiu (Cerniglia 
1992; Sun et al. 1998). Literatūros šaltinių duomenimis, šis metodas pagrįstas atskirų jungi-
nių toksiniu poveikiu ir skaičiuojamas pagal toksiškiausią mišinyje esantį junginį (Wang et 
al. 2007). Manoma, kad 15 PAA homologinėje eilėje toksiškiausias junginys yra benz(α)pi-
renas (Hong et al. 2016); remiantis šiais duomenimis, atlikti kompostų TEQBaP skaičiavimai. 

Mokslinių straipsnių, kuriuose vertinamas kompostų taršos ekvivalentiškumo fak-
torius, nėra daug, literatūroje dažniausiai randami apskaičiuoti dirvožemio, sedimentų, oro 
taršos koeficientai, pagrįsti benz(α)pireno toksiškumo faktoriumi (Wang et al. 2007; Srogi 
2007; van Leeuwen and de Boer 2008; Cachada et al. 2012; Rigby et al. 2015; Suman et al. 
2016; Cheng et al. 2018). Siekiant įvertinti skirtingos kilmės kompostų ekologinę riziką, 
buvo apskaičiuoti toksiškumo ekvivalentiniai faktoriai, išreikšti µg kg-1 TEQBaP (žr. 3.6.2 
pav.). Gauti duomenys yra statistiškai patikimi, kai p ≤ 0,05. Turint suvienodintus rezultatus, 
labai patogu įvertinti ir palyginti skirtingų rūšių kompostus.  

 

 
3.6.2 pav. Įvairios kilmės kompostų toksiškumo ekvivalentinis faktorius (skirtingos raidės 
žymi statistiškai patikimus duomenis, kai p ≤ 0,05 pagal Dankano testą) 
Figure 3.6.2 Toxic equivalency factor of different kind of composts, the difference between 
the values with the different letter shows statistically significant data, p ≤ 0.05 according 
to Duncan’s test 

  
Iš 3.6.2 grafiko matyti, kad mažiausia tarša pasižymėjo žaliųjų atliekų kompostai, tam 

įtakos turėjo pradinės kompostų žaliavos. Nedidelis kiekis PAA galėjo patekti su nupjauta 
pakelių žole, nukritusiais medžių lapais, priklausomai nuo surinktų atliekų sezoniškumo, 
PAA galėjo nusėsti deginant iškastinį kurą (Farrell and Jones 2009; Vandecasteele et al. 
2016). Nuotekų dumblo kompostuose tarša PAA buvo labai nevienoda, tačiau tendencingai 
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mažėjanti. Per tyrimų laikotarpį (2015–2017 m.) kompostų ekologinės rizikos koeficientas 

sumažėjo 5,2 karto. Patvariųjų organinių teršalų kiekis nuotekų dumble tiesiogiai priklauso 

nuo įmonių naudojamų cheminių nuotekų valymo priemonių (Gottardo et al. 2015; Vasare-

vicius et al. 2017), taip pat nuo į nuotekas patenkančių asmeninių higienos produktų, vaistų 

likučių (Vasarevicius et al. 2017). 

Toksiškumo ekvivalentinis faktorius, išreikštas benz(α)pireno ekvivalentu (TEQBaP) 

mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose, gautuose po mechaninio biologinio apdorojimo 

svyravo nuo 209,9 iki 284,3 µg kg-1. Šie rezultatai rodo, kad naujas technologinis procesas 

gauto komposto toksiškumui įtakos neturėjo. Pirmaisiais ir antraisiais tyrimų metais mišriųjų 

komunalinių atliekų komposto toksiškumas pagal PAA skyrėsi apie 2,5 karto. Spėjama, kad 

skirtumams įtakos turėjo pradinės žaliavos, kurias sudėtinga kontroliuoti. Gauti rezultatai 

rodo, kad įdiegus naują atliekų rūšiavimo technologiją, tarša PAA nemažėja. 

 

Apibendrinimas. Siekiant įvertinti kompostų naudojimo riziką, svarbu apskaičiuoti 

maisto medžiagų ir teršalų santykį. Apskaičiuotas atskirų sunkiųjų metalų taršos indeksas 

parodė, kad nepriklausomai nuo pradinių žaliavų, Lietuvoje gaminami kompostai labiausiai 

užteršti kadmiu bei gyvsidabriu. Atliktas kompostų taršos rizikos vertinimas parodė, kad pa-

gal sunkiųjų metalų rizikos indeksą labiausiai užteršti nuotekų dumblo ir mišriųjų komuna-

linių atliekų kompostai, o pagal apskaičiuotą toksiškumo ekvivalentinį faktorių, išreikštą 

benz(α)pireno toksiškumo ekvivalentu, – nuotekų dumblo kompostai. Tačiau tyrus trejus me-

tus iš eilės, nuotekų dumblo kompostuose TEQ(BaP) statistiškai reikšmingai mažėjo. Naujos 

kartos komposto (gauto mechaniškai biologiškai apdorojus mišriąsias komunalines atliekas) 

gamybos technologija įtakos turėjo sunkiųjų metalų kiekiui – įdiegus technologiją, gautas 

rizikos indeksas per pirmuosius metus sumažėjo 2,2 karto, o per dvejus metus – 8 kartus. 

Tačiau jokio teigiamo poveikio nenustatyta vertinant TEQ(BaP). Pagal rizikos vertinimo 

indeksą tirtus kompostus galima sugrupuoti nuo mažiausiai iki labiausiai rizikingo taip: ža-

liųjų atliekų kompostai > mišriųjų komunalinių atliekų kompostai po mechaninio biologinio 

padorojimo > nuotekų dumblo kompostai > mišriųjų komunalinių atliekų kompostai. 

3.7. Naftaleno koncentracijos dirvožemyje įtaka vasarinių miežių augimui  

 

Atlikus 28 dienų trukmės vegetacinį eksperimentą, gauti statistiškai patikimi duome-

nys, kai tikimybės lygis p ≤ 0,05 (žr. 3.7.1 lentelę). Vasarinių miežių „Ema DS“ daigumas 

5-ąją dieną po sėjos vegetaciniuose induose, kuriuose naftaleno koncentracija siekė 24– 

500 mg kg–1, buvo esmingai mažesnis, palyginus su vegetaciniais indais, kuriuose naftaleno 

nebuvo. Auginimo terpėje esant 4 ir 8 mg kg–1 naftaleno koncentracijai, esminių daigumo 

skirtumų nepastebėta. 10-ąją dieną po sėjos iš esmės mažesnis augalų daigumas nustatytas 

tik aštunto varianto atveju, pridėjus didžiausią kiekį policiklinio aromatinio angliavandeni-

lio. Gauti rezultatai atitinka ir kitų autorių, vertinusių naftaleno ir kitų policiklinių aromatinių 

angliavandenilių įtaką augalų daigumui, tyrimų duomenis (Henner et al. 1999). Poveikis au-

galų daigumui siejamas su didžiausiu naftaleno tirpumu vandenyje, kuris yra 31 mg L–1 

(Henner et al. 1999). Tikėtina, kad padidėjusiam vasarinių miežių daigumui 10-ąją dieną po 

sėjos įtakos galėjo turėti dalinis naftaleno išgaravimas (Sun et al. 1998;Wang et al. 2007). 
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Vertinant vazonėlio žaliosios masės kiekį po 28 dienų nustatyta, kad esant 4 ir 8 mg kg–1 

naftaleno gautas esmingai didesnis žaliosios masės kiekis, palyginti su kontroliniu variantu. 

Gautą rezultatą galima paaiškint tuo, kad nedidelis pridėto teršalo koncentracijos poveikis 

kompensuojamas su kompostu įneštu maisto medžiagų kiekiu, kuris ir lemia didesnį vege-

tacinio indo žaliosios masės kiekį. Vegetaciniuose induose esant 24, 50 ir 100 mg kg–1 nafta-

leno koncentracijai, esminių skirtumų nenustatyta, kai tikimybės lygis p ≤ 0,05. Į auginimo 

terpę įmaišius 300 ir 500 mg kg–1 naftaleno, po 28 dienų nustatyta esmingai mažesnė vege-

taciniame inde išauginta žalioji masė, palyginus su kontroliniu variantu. Pasibaigus 28 dienų 

trukmės fitotoksiškumo eksperimentui ir įvertinus vieno augalo masę, nustatytas statistiškai 

reikšmingas augalo masės padidėjimas tais atvejais, kai naftaleno koncentracija buvo 4 ir  

8 mg kg–1. Žalioji masė mažėjo auginimo terpėje esant 24–300 mg kg–1naftaleno koncentra-

cijai, tačiau esminių skirtumų nebuvo. Esant 500 mg kg–1 naftaleno koncentracijai, vieno 

augalo masė buvo reikšmingai mažesnė nei kontroliniame variante.  

 

3.7.1 lentelė. 28 dienų trukmės vegetacinio eksperimento rezultatai 

Table 3.7.1. Results of the 28-day vegetation experiment  

Naftaleno koncentra-

cija auginimo  

terpėje mg kg–1 / 

Concentration of 

naphthalene in grow-

ing medium, mg kg–1 

Daigumas, proc. /  

Germination, % 

28-ąją dieną po sėjos / 

28th day after sowing 

5-ąją dieną 

po sėjos / 

5th day  

after sowing 

10-ąją dieną po 

sėjos / 

10th day after  

sowing 

Augalų žalioji masė  

vegetaciniame inde, g / 

Total amount of green 

weight per vegetation pot, g 

Vidutinė vieno  

augalo masė, g / 

Average weight of 

one plant, g 

0 74 95 10,74 0,55 

4 65 96 13,18* 0,68* 

8 65 97 12,82* 0,67* 

24 47* 92 10,25 0,54 

50 44* 95 10,67 0,56 

100 36* 93 10,02 0,51 

300 25* 90 8,88* 0,51 

500 21* 84* 8,70* 0,48* 

R0,5 13,2 9,6 1,179 0,049 

* – esminiai variantų skirtumai, palyginus su kontrole, p ≤ 0,05 / significant differences  

between treatments in comparison with control, p ≤ 0.05. 

 

Atsižvelgus į atliktą fitotoksiškumo eksperimentą, 2016–2017 m. vasariniai miežiai 

„Ema DS“ auginti iki vaškinės brandos.  

3.7.2 lentelėje pateikti dvejų metų vegetacinio eksperimento iki visiško derliaus sub-

randinimo rezultatai.  
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3.7.2 lentelė. Vegetacinio eksperimento rezultatai 

Table 3.7.2. Results of the vegetation experiment 
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t Subrendę vasariniai miežiai (vaškinė branda) / 

Maturity spring barley (waxy maturity) 

Augalų žalioji 

masė vegetaci-

niame inde, g / 

Amount of green 

weight per vege-

tation pot, g 

Vidutinė 

vieno augalo 

masė, g / 

Average 

weight of one 

plant, g 

Šiaudų masė 

vazone, g  / 

Amount of 

straw per 

vegetation 

pot, g 

Grūdų masė 

vazone, g / 

Amount of 

grain in per 

vegetation 

pot, g 

Vidutinis 

grūdų skai-

čius varpoje, 

vnt. / 

Average  

number of 

grain per 

ear, unit 

1000 

grūdų 

masė, g / 

Mass of 

1000 

grain, g 

0 
2016 17,12 1,34 8,74 8,38 13 46,33 

2017 24,00 1,78 12,27 11,73 10 41,15 

100 
2016 15,58 1,20 7,28 8,30 13 45,93 

2017 25,35 1,91 12,76 12,59 12* 39,15 

300 
2016 15,41 1,29 6,87 8,55 13 45,08 

2017 19,52 1,39 10,49 9,03* 10 43,43 

500 
2016 15,34 1,46 5,58* 9,76 14 35,95* 

2017 14,97* 1,17* 6,42* 8,55* 10 37,83* 

R0,5 2016 3,114 0,382 1,894 2,583 2,4 2,124 

R0,5 2017 5,401 0,569 4,766 2,367 1,7 3,317 

* – esminiai variantų skirtumai, palyginus su kontrole, p ≤ 0,05 / 

 significant differences between treatments in comparison with control, p ≤ 0.05. 

 

Vertinant vegetaciniame inde išaugintą žaliąją masę ir vidutinę vieno augalo masę, 

esminiai skirtumai nustatyti tik 2017 m. naudojant 500 mg kg–1 koncentraciją. Bendra šiaudų 

masė abejais metais, kai naftaleno koncentracija buvo 500 mg kg–1, iš esmės nustatyta mažesnė 

esant tikimybei p ≤ 0,05. Vertinant bendrą grūdų masę, esminių skirtumų tarp variantų,  

2016 m. nebuvo, o 2017 m. reikšmingai mažesnė vasarinių miežių grūdų masė nustatyta esant 

300 ir 500 mg kg–1 naftaleno kiekiui auginimo terpėje. 1 000 grūdų masė tiek 2016, tiek 

2017 m. esmingai mažesnė buvo tais atvejais, kai naftaleno koncentracija siekė 500 mg kg–1. 

Nei vienais eksperimento vykdymo metais reikšmingų skirtumų nenustatyta skaičiuojant 

vienos varpos subrandintų grūdų skaičių, išskyrus 2017 m., kai buvo nustatytas esminis 

grūdų skaičiaus padidėjimas (naudojant 100 mg kg–1 naftaleno koncentraciją).  
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Įvertinus vasarinių miežių daigumą 10-ąją dieną po sėjos, statistiškai reikšmingas 

sumažėjimas užfiksuotas esant 300 mg kg–1 naftaleno koncentracijai 2016 m. bei 300 ir  

500 mg kg–1 koncentracijai 2017 m. (žr. 3.7.1 pav.). Visuose variantuose 2017 m. užfiksuo-

tas didesnis augalų daigumas palyginti su 2016 m., tam įtakos galėjo turėti palankesnės me-

teorologinės sąlygos vasarinių miežių augimui. 
 

 

 
3.7.1 pav. Vasarinių miežių daigumas 10-ąją dieną po sėjos 

Figure 3.7.1. Germination of spring barley 10th day after sowing 

* – esminiai variantų skirtumai, palyginus su kontrole, kai p ≤ 0,05 / significant differences 

between treatments in comparison with control, p ≤ 0.05. 

 

 

Mokslininkai, tyrę dirbtinę PAA įtaką kukurūzų biomasės ir derliaus kiekiui, nus-

tatė, kad tirtų PAA buvimas auginimo terpėje neturėjo įtakos kukurūzų augimui ir vysty-

muisi (Gondek et al. 2014). Atliktame tyrime nenustatyti jokie reikšmingi augalo šaknų ir 

ūglių biomasės skirtumai. Tyrime vertintas trijų policiklinių aromatinių angliavandenilių 

(fluoreno, chrizeno, benz(α)pireno), atitinkamai sudarytų iš trijų, keturių ir penkių benzeno 

žiedų, sinergetinis poveikis augalams. Mūsų atlikti eksperimentai iš dalies patvirtina rezulta-

tus, gautus Gondeko ir jo kolegų (2014), nes esant mažoms naftaleno koncentracijoms, au-

ginimo terpėje esminių skirtumų augalų biomasės kiekiui nebuvo. 
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3.8. Policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymas dirvožemyje po vegetacijos 

bei vasarinių miežių grūduose 
 

Vasarinių miežių vegetacija 2016 m. truko 111dienų, tačiau variantuose, kuriuose 

naftaleno koncentracija buvo 500 mg kg-1, augalai subrendo 3 savaitėmis vėliau (vegetacijos 

trukmė – 132 dienos). Bet joks panašus reiškinys neužfiksuotas 2017 m. – visuose varian-

tuose auginti vasariniai miežiai subrendo tuo pačiu metu, vegetacija truko 113 dienų. Ma-

noma, kad 2016 m. grūdų subrendimui įtakos galėjo turėti meteorologinės sąlygos ir vege-

tacinių indų išdėstymas. Pasibaigus vegetacijai ir nupjovus vasarinius miežius, iš vegetaci-

nių indų paimti dirvožemio mėginiai. Ištyrus PAA kiekį, gauti rezultatai rodo, kad 2016 m. 

naftaleno kiekis atitinkamai padidėjo 307, 690, 575 proc. tais atvejais, kai naftaleno kon-

centracija buvo 100, 300 ir 500 mg kg-1. Antraisiais tyrimų metais (2017 m.) fiksuotas 192, 

399, 223 proc. naftaleno padidėjimas, palyginus su kontroliniu variantu. Nors gauti rezulta-

tai skiriasi kelis šimtus procentų, tendencija išlieka tokia pati – didžiausias procentinis nafta-

leno padidėjimas nustatytas variantuose, kuriuose jo koncentracija auginimo terpėje buvo 

300 mg kg-1. Policikliniai aromatiniai angliavandeniai, tarp jų ir naftalenas, yra sorbuojami 

dirvožemio organinės medžiagos, todėl manoma, kad naftaleno koncentracija 300 mg kg-1 

auginimo terpėje galėjo būti maksimali, įmanoma vegetaciniuose induose buvusiam organi-

nės medžiagos kiekiui sorbuoti. Sorbcijos procesui įtakos turėjo ir naftaleno tirpumas ir są-

veikos paviršiaus plotas su vegetaciniame inde buvusia organine medžiaga (Cachada et al. 

2014; Lamichhane et al. 2016). Dar vienas naftaleno skirtumų paaiškinimas galėtų būti jo 

lakumas. Cabrerizo su kolegomis (2011) teigia, kad organinių teršalų išgaravimas iš dirvo-

žemio koncentracijos pokyčius paveikia labiau nei fotodegradacija. Norint paaiškinti kitų 

policiklinių angliavandenilių koncentracijų svyravimus, reikėtų atlikti daugiau tyrimų. Pro-

centinė naftaleno padidėjimo išraiška atrodo gana didelė, tačiau įvertinus įneštą ir nustatytą 

naftaleno kiekį gauta, kad vidutinis nustatytas kiekis sudarė 0,0078, 0,0051, 0,0023 proc. 

pagal atitinkamai įneštą 100, 300, 500 mg kg-1 kiekį. PAA degradacijai įtakos turi auginamų 

augalų rūšis, jos šaknų sistema, dirvožemio mikroorganizmai, patvariųjų organinių teršalų 

kilmė ir savybės (Fismes et al. 2002; Lee et al. 2008; Cachada et al. 2014). PAA padidėjimas 

dirvožemyje gali būti siejamas su jų sorbcija iš oro viršutiniuose dirvožemio sluoksniuose 

(Cachada et al. 2014). Statistinės analizės rezultatai parodė, kad yra esminiai skirtumai tarp 

nustatytų naftaleno koncentracijų  dirbtinai užterštame dirvožemyje ir kontrolės (žr. 3.8.1 

lentelę). Statistiškai įvertinus bendrą 15 PAA koncentraciją, nustatyti esminiai kontrolinio 

varianto ir dirvožemių, kuriuose naftaleno koncentracija auginimo terpėje buvo 300 ir  

500 mg kg-1, skirtumai. 
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3.8.1 lentelė. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis dirvožemyje po vegetacijos 

Table 3.8.1. Amount of polycyclic aromatic hydrocarbons after vegetation 

Policikliniai aromati-
niai angliavandeniliai, 

µg kg-1 /  
Polycyclic aromatic 

hydrocarbons, µg kg-1 

Metai  
Year 

Naftaleno koncentracija auginimo terpėje, mg kg–1 /  

Concentration of naphthalene in growing medium, mg kg–1 

0 100 300 500 

NAP 
2016 2,38±1,224 7,32±0,580* 16,43±1,255* 13,68±1,575* 

2017 4,28±2,213 8,22±2,541* 14,52±3,654* 9,56±0,993* 

ACE 
2016 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 
2017 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 

FLN 
2016 0,27±0,179 0,24±0,034 0,30±0,032 0,34±0,007 

2017 0,27±0,212 0,12±0,095 0,21±0,018 0,24±0,026 

PHE 
2016 2,81±1,607 2,11±0,596 2,87±0,837 3,02±0,719 
2017 3,45±2,895 1,13±0,589 1,87±0,286 3,55±1,389 

ANT 
2016 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 
2017 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 

FTL 
2016 2,70±0,681 2,53±0,484 2,89±0,275 2,54±0,094 
2017 4,32±3,447 1,95±0,057 2,44±0,127 3,66±1,727 

PYR 
2016 2,28±0,487 2,23±0,530 2,40±1,033 2,03±0,061 

2017 3,98±3,461 1,80±0,487 2,02±0,084 2,77±1,044 

BAA 
2016 0,20±0,074 0,16±0,022 0,44±0,190 0,15±0,002 
2017 0,22±0,106 0,16±0,045 0,18±0,028 0,32±0,100 

CHR 
2016 1,74±0,487 1,39±0,002 1,70±0,767 1,43±0,016 

2017 1,71±0,783 1,39±0,280 1,51±0,139 1,86±0,109 

BBF 
2016 2,72±1,083 1,94±0,218 2,81±0,139 2,36±0,179 
2017 2,03±0,888 1,87±0,560 2,52±0,005 2,71±0,323 

BBK 
2016 1,18±0,394 0,97±0,077 1,28±0,652 1,02±0,006 

2017 1,05±0,381 0,97±0,051 1,08±0,061 1,13±0,072 

BAP 
2016 2,22±0,925 1,70±0,137 1,22±0,157 1,79±0,197 
2017 1,77±0,569 1,73±0,235 1,70±0,065 2,06±0,332 

BPE 
2016 2,04±0,753 1,79±0,234 2,31±0,938 1,93±0,183 

2017 1,75±0,590 1,74±0,124 1,93±01,86 0,180±0,051 

DBA 
2016 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 
2017 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 

IPY 
2016 1,93±0,911 1,62±0,147 1,53±0,068 1,80±0,057 

2017 1,59±0,642 1,700,254 1,97±0,290 1,78±0,136 

Σ15PAA/PAH 
2016 22,47±9,109 24,00±1,434 36,18±5,258* 32,09±2,959* 
2017 26,42±6,435 22,79±11,4,21 31,95±3,497 29,82±4,648 

R0,5 (Σ15PAA/PAH) 
2016 7,303 

R0,5 (NAP) 
2016 1,613 

2017 12,041 2017 2,925 

* – esminiai variantų skirtumai, palyginus su kontrole, p ≤ 0,05 / significant differences  

between treatments in comparisn with control, p ≤ 0.05. 
1 – nėra signalo / no signal. 

 

Atlikus statistinę skirtingų vasarinių miežių grūdų variantų analizę, nenustatyta esmi-

nių bendro PAA kiekio ir naftaleno skirtumų (žr. 3.8.2 lentelę). Peterseno ir jo kolegų (2003) 

gauti rezultatai patvirtina faktą, kad dirbtinai užterštame nuotekų dumble, kuriame buvo augi-

nami aliejiniai rapsai, PAA degradacija vyko greičiau, palyginus su nuotekų dumblu, kuriame 
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tas pats kiekis PAA susidaro natūraliai. Nebuvo nustatytas naftaleno kiekio padidėjimas nei 

viename tyrimų variante, todėl gauti rezultatai nėra siejami su dirvožemio užterštumu.  

 

3.8.2 lentelė. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis vasarinių miežių grūduose 

Table 3.8.2. Amount of polycyclic aromatic hydrocarbons in spring barley grain 

Policikliniai aromati-
niai angliavandeniliai, 

µg kg-1 /  
Polycyclic aromatic 

hydrocarbons,  
µg kg-1 

Metai  
Year 

Naftaleno koncentracija auginimo terpėje, mg kg–1 

Concentration of naphthalene in growing medium, mg kg–1 

0 100 300 500 

NAP 
2016 0,47±0,183 0,39±0,065 0,45±0,076 0,47±0,003 

2017 0,44±0,137 0,41±0,082 0,41±0,153 0,38±0,021 

ACE 
2016 0,03±0,003 0,04±0,003 0,03±0,002 0,04±0,001 
2017 0,03±0,001 0,04±0,000 0,03±0,005 0,04±0,003 

FLN 
2016 0,14±0,026 0,15±0,031 0,12±0,017 0,14±0,016 

2017 0,15±0,009 0,14±0,035 0,12±0,015 0,12±0,040 

PHE 
2016 1,17±0,009 1,19±0,162 1,07±0,100 1,16±0,007 
2017 1,13±0,061 1,10±0,083 0,99±0,238 1,04±0,180 

ANT 
2016 0,03±0,004 0,03±0,005 0,30±0,003 0,03±0,005 

2017 0,03±0,005 0,03±0,004 0,03±0,006 0,23±,009 

FTL 
2016 0,29±0,025 0,36±0,036 0,32±0,042 0,30±0,017 
2017 0,35±0,061 0,34±0,011 0,28±0,006 0,03±0,009 

PYR 
2016 0,19±0,063 0,19±0,010 0,19±0,012 0,16±0,005 

2017 0,15±0,010 0,19±0,015 0,17±0,031 0,18±0,025 

BAA 
2016 0,03±0,003 0,02±0,003 0,03±0,004 0,02±0,007 
2017 0,03±0,002 0,02±0,002 0,02±0,004 0,02±0,002 

CHR 
2016 0,06±0,002 0,04±0,005 0,05±0,005 0,04±0,013 

2017 0,06±0,000 0,04±0,002 0,05±0,005 0,04±0,007 

BBF 
2016 0,05±0,003 0,04±0,003 0,04±0,006 0,04±0,013 
2017 0,05±0,007 0,04±0,003 0,04±0,002 0,04±0,007 

BBK 
2016 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 
2017 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 

BAP 
2016 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 
2017 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 

BPE 
2016 0,03±0,002 0,02±0,11 0,04±0,009 0,02±0,001 

2017 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 

DBA 
2016 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 
2017 n/s1 0,03±0,013 0,03±0,011 0,02±0,008 

IPY 
2016 n/s1 n/s1 n/s1 n/s1 
2017 0,03±0,000 0,03±0,008 0,03±0,007 0,03±0,002 

Σ15PAA/PAH 
2016 2,49±0,195 2,47±0,192 2,64±0,225 2,42±0,096 
2017 2,45±0,143 2,43±0,108 2,17±0,325 2,17±0,325 

R0,5 (Σ15PAA/PAH) 
2016 0,314 

R0,5 (NAP) 
2016 0,142 

2017 0,565 2017 0,179 

* – esminiai variantų skirtumai, palyginus su kontrole, p ≤ 0,05 / significant differences  

between treatments in comparisn with control, p ≤ 0.05. 
1 – nėra signalo / no signal. 
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Didelės molekulinės masės PAA augalai pasisavina per šaknų sistemą, o mažos mo-

lekulinės masės PAA į augalus gali patekti dviem būdais: iš aplinkos oro per lapus, taip pat 

per šaknis (Fismes et al. 2002). Tikėtina, kad nustatytas policiklinių aromatinių angliavan-

denilių kiekis kaip foninio lygio tarša būdingas vietovei, kurioje buvo vykdomas vegetacinis 

eksperimentas. Tai patvirtina ir abejais tyrimų metais gautas labai panašus bendras PAA 

kiekis. Tikėtina, kad teršalai galėjo nusėsti iš ore esančių sunkiųjų dalelių ir kauptis vasarinių 

miežių grūdų riebaluose. Tokią prielaidą leidžia daryti ir tai, kad nei vienais tyrimų metais, 

nei viename iš tirtų žaliųjų atliekų kompostų nebuvo nustatyta antraceno ir dibenzo(a,h)ant-

raceno. Antraceno taip pat nebuvo rasta ir dirvožemyje, pasibaigus vasarinių miežių vegeta-

cijai, tačiau nedidelis jo kiekis rastas ištyrus grūdus. Dibenzo(a,h)antraceno rasta tik 2017 m. 

grūdų ėminiuose. 

 

Apibendrinimas. Vykdant 28 dienų trukmės fitotoksiškumo eksperimentą, 5-ąją dieną 

po sėjos nustatytas 13–72 proc. sumažėjęs vasarinių miežių daigumas, palyginus su kontro-

liniu variantu. Praėjus 10 dienų po sėjos, statistiškai reikšmingas daigumo sumažėjimas už-

fiksuotas variantuose, kur naftaleno koncentracija auginimo terpėje siekė 500 mg kg–1. Ne-

didelis naftaleno kiekis auginimo terpėje padidina vegetaciniame inde išaugintą vasarinių 

miežių žaliąją masę. Auginant vasarinius miežius iki vaškinės brandos, 10-ąją dieną po sėjos 

nustatytas reikšmingai mažesnis augalų daigumas, auginimo terpėje esant 300 ir 500 mg kg–1 

(2016 m.) ir 500 mg kg–1 (2017 m.) naftaleno koncentracijai. Daigumas užfiksuotas atitinka-

mai 34, 39 ir 20 proc. mažesnis nei kontrolėje. Esant 500 mg kg–1 naftaleno koncentracijai, 

nustatytas statistiškai reikšmingas šiaudų masės ir 1 000 grūdų masės sumažėjimas abejais 

tyrimų metais. Esmingai mažiausia žalioji masė ir vieno augalo masė nustatyta 2017 m. ve-

getaciniuose induose, kuriuose naftaleno koncentracija buvo didžiausia. Iš esmės mažesnė 

grūdų masė 2017 m. buvo vegetaciniuose induose, kuriuose naftaleno koncentracija augi-

nimo terpėje siekė 300 ir 500 mg kg–1, tačiau į auginimo terpę pridėtas naftaleno kiekis 

jokios įtakos neturėjo subrandintų grūdų skaičiui vienoje varpoje, išskyrus 2017 m., kai 

naftaleno koncentracija buvo 100 mg kg–1, o vidutinis subrandintas varpos grūdų skaičius 

iš esmės buvo didesnis nei kontroliniame variante. Atlikus PAA likučių analizę dirvožemyje 

po vegetacijos, taip pat vasarinių miežių grūduose, nustatyta, kad naftaleno dirvožemyje liko 

mažiau nei 0,01 proc. įnešto kiekio, atgavimas mažėja didėjant įneštai naftaleno koncentra-

cijai. Vasarinių miežių gūduose jokio reikšmingo padidėjimo, palyginus su kontroliniu va-

riantu, nebuvo gauta. 
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IŠVADOS 

1. Atlikus cheminę kompostų, pagamintų iš žaliųjų atliekų, nuotekų dumblo, mišriųjų 

komunalinių atliekų po mechaninio biologinio apdorojimo ir mišriųjų komunalinių 

atliekų, analizę, nustatyta, kad didžiausias azoto, fosforo ir organinės medžiagos kie-

kis yra nuotekų dumblo kompostuose, kalio – mišriųjų komunalinių atliekų kompos-

tuose, gautuose po mechaninio biologinio apdorojimo. 170 kg azoto tenkantį sunkiųjų 

metalų kiekį apskaičiavus pagal 91/676/EEB nitratų direktyvą, nustatyta, kad neprik-

lausomai nuo tyrimų metų ir komposto pradinių žaliavų, su numatytu maisto elementų 

kiekiu į dirvožemį daugiausia patenka cinko ir vario, o mažiausiai – gyvsidabrio ir 

kadmio. 

2. Visuose tirtuose kompostuose buvo nustatyta polichlorbifenilų. Žaliųjų atliekų 

kompostuose dominuoja didelės molekulinės masės PAA, nuotekų dumblo 

kompostuose didelės ir mažos molekulinės masės PAA santykis yra beveik lygus. 

Mišriųjų komunalinių atliekų kompostuose ir kompostuose, gautuose iš mišriųjų 

komunalinių atliekų po mechaninio ir biologinio apdorojimo, mažos ir didelės 

molekulinės masės PAA pasiskirstę nevienodai, priklausomai nuo skirtingų tyrimų 

metų, šis santykis kito nuo 93/7 iki 11/89 proc. 

3. Pagal gautą ekologinės rizikos indeksą didžiausi teigiami pokyčiai užfiksuoti mišriųjų 

komunalinių atliekų komposte, gautame po mechaninio biologinio apdorojimo. 

Bendra komposto rizika per trejus tyrimų metus pasikeitė nuo labai didelės rizikos 

indekso iki mažos rizikos. Įdiegus naują technologiją, šios rūšies komposto rizika per 

pirmuosius metus sumažėjo 2,2 karto, per dvejus – 8 kartus.  

4. Mažiausias toksiškumo ekvivalentinis faktorius, išreikštas benz(α)pireno ekvivalentu 

(TEQBaP), nustatytas žaliųjų atliekų kompostuose (4,2 µg kg-1), o didžiausias – 

nuotekų dumblo kompostuose (895,4 µg kg-1). Gauti esminiai mišriųjų komunalinių 

atliekų bei mechaniškai ir biologiškai apdorotų mišriųjų komunalinių atliekų 

kompostų skirtumai rodo, kad taikant naują atliekų tvarkymo technologiją toksiškumo 

ekvivalentinis faktorius (TEQBaP) nemažėja. 

5. Naftalenas auginimo terpėje mažina vasarinių miežių daigumą: esant 300 mg kg-1 ir 

didesnei jo koncentracijai, užfiksuotas neigiamas poveikis augalų bendros žaliosios 

masės kiekiui, vieno augalo masei, grūdų ir šiaudų kiekiui vegetaciniame inde. Atlikta 

PAA likučių kiekybinė analizė dirvožemyje po vegetacijos, taip pat vasarinių miežių 

grūduose, parodo, kad naftaleno dirvožemyje liko mažiau nei 0,01 proc., atgavimas 

mažėja didėjant įneštai naftaleno koncentracijai. Vasarinių miežių gūduose jokio 

reikšmingo naftaleno padidėjimo, palyginus su kontroliniu variantu, nebuvo 

nustatyta. 
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PADĖKA 

Dėkoju disertacinio darbo vadovui dr. Romui Mažeikai už vertingus patarimus atlie-

kant mokslinius tyrimus, rengiant disertaciją ir mokslines publikacijas, pasiūlymus, pastabas 

ir kantrybę, taip pat už paskatinimą, palaikymą ir pagalbą dalyvaujant mokslinėse konferen-

cijose. LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojams esu dėkinga už suteiktus 

naudingus patarimus ir pagalbą atliekant chemines analizes. Nuoširdžiai dėkoju Žemdirbys-

tės instituto Agrobiologijos laboratorijos vedėjai Vitai Tilvikienei ir visam kolektyvui už 

palaikymą, supratingumą, patarimus, paskatinimą siekti užsibrėžto tikslo. Dėkoju  

RECETOX atviros prieigos centrui už galimybę atlikti policiklinių aromatinių angliavande-

nilių likučių analizę, šiltą priėmimą ir visapusišką pagalbą. 

Ačiū visiems už palaikymą ir supratingumą, padrąsinančiu žodžius sunkiais momen-

tais. 
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Vasarinių miežių augimo ir vystymosi priklausomybė 
nuo naftaleno koncentracijos dirvožemyje
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Naftalenas  –  tai policiklinis aromatinis angliavandenilis, sudarytas iš 
dviejų kondensuotų benzeno žiedų ir pasižymintis didžiausiu tirpumu 
vandenyje. Dėl šios savybės naftalenas gali turėti neigiamą poveikį auga-
lų daigumui ir vystymuisi. Tyrimų tikslas  –  nustatyti naftaleno poveikį 
vasarinių miežių daigumui ir augalų masei ankstyvaisiais augimo tarps-
niais bei įvertinti jo poveikį augalų kiekiui ir derliui auginant augalus visą 
vegetacijos laikotarpį. Patvarius organinius teršalus augalai absorbuoja iš 
dirvožemio arba atmosferos. Šiuo atveju kaip taršos šaltinis pasirinktas 
kompostas, į kurį papildomai pridėta naftaleno. Vykdyti du eksperimen-
tai: 28 dienų trukmės fitotoksiškumo eksperimentas ir vegetacinis ekspe-
rimentas iki visiško derliaus suformavimo. Fitotoksiškumo eksperimento 
metu penktą dieną po sėjos nustatytas sumažėjęs vasarinių miežių dai-
gumas nuo 13 iki 72 %, palyginti su kontrole. 10 dienų po sėjos vasarinių 
miežių daigumas užfiksuotas 12  % mažesnis variante, kuriame pridėto 
naftaleno koncentracija buvo didžiausia. Auginant vasarinius miežius visą 
vegetacijos laikotarpį reikšmingas sumažėjimas abejais metais nustatytas 
tik šiaudų ir 1 000 grūdų masės tyrimuose.

Raktažodžiai: žaliųjų atliekų kompostas, vasariniai miežiai, naftalenas, 
policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA)

ĮVADAS

Populiariausias bioskaidžių atliekų tvarkymo bū-
das  –  kompostavimas, kai biologiškai skaidžios 
atliekos suardomos veikiant biologiniams, bio-
cheminiams ir fizikiniams procesams. Komposto 
gamybos metu susidaro naujas produktas, turin-
tis augalams ir dirvožemiui reikalingų maistinių 
medžiagų, mikro- ir makroelementų bei organi-
nės medžiagos (Compost production and use in 
the EU, 2007). Kompostas vertinamas kaip komp-
leksinė medžiaga, turinti gana įvairią ir kintan-
čią sudėtį, kuri priklauso nuo pradinės komposto 
žaliavos (prieš mikroorganizmų veiklos pradžią) 
ir komposto gamybos proceso (Adediran  et  al., 

2003; Riedel  et  al., 2008; Staugaitis  et  al., 2016). 
Kompostuojant susidaro ne tik dirvožemiui ir au-
galams naudingos, bet ir aplinkai pavojingos me-
džiagos: sunkieji metalai ir patvarūs organiniai 
junginiai (Cesaro et al., 2015). Aplinkai pavojin-
gos medžiagos į kompostą patenka kartu su žalia-
va arba susidaro kaip šalutiniai produktai vyks-
tant kompostavimo procesui (Taiwo, 2011). Tik 
XXI amžiuje, kai kompostuoti pradėta pramo-
niniu būdu ir didelis komunalinių atliekų kiekis 
verčiamas kompostu, susirūpinta dėl galimos dir-
vožemio taršos patvariais organiniais junginiais. 
Pažangūs instrumentinės analizės metodai, prie-
taisų jautrumas ir selektyvumas leidžia patikimai 
atpažinti ir nustatyti itin mažus teršalų kiekius 
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dirvožemyje, kompostuose ir pačiuose augaluose. 
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA) 
ir polichlorbifenilai (PCB) yra patvarūs gamtos ir 
mikroorganizmų poveikiui, todėl dirvožemyje iš-
lieka net ir tada, kai kompostas visiškai suyra ir 
nebetenka savo tręšiamųjų savybių (Berset  et  al., 
1995). Dėl šios priežasties nuolatos tręšiant laukus 
kompostais, turinčiais patvarių organinių teršalų, 
iškyla grėsmė, kad dirvožemyje susikaups dideli 
kiekiai junginių, darančių dirvožemiui ir auga-
lams neigiamą ir negrįžtamą poveikį. Užterštas 
dirvožemis būtų netinkamas naudojimui, mažė-
tų dirbamos žemės plotai. Patvarius organinius 
teršalus augalai absorbuoja iš dirvožemio arba iš 
atmosferos. Manoma, kad užterštame dirvože-
myje užaugintuose augaluose gali pradėti kauptis 
patvarūs organiniai teršalai (Yogui  et  al., 2011). 
PAA pasižymi kancerogeninėmis, mutageninėmis, 
toksiškomis reprodukcijai savybėmis. Toksiškumo, 
ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas 
(CSTEE) patvirtino mokslinius duomenis, įrodan-
čius, kad policikliniai aromatiniai angliavandeni-
liai kenkia žmogaus sveikatai labiau nei sunkieji 
metalai. Kambario temperatūroje PAA yra kietos 
kristalinės medžiagos, kurioms būdinga aukšta ly-
dymosi ir virimo temperatūra, žemas garų slėgis 
(Urbienė, 2010; Karimi  et  al., 2015). Tam tikri jų 
kiekiai išsiskiria nepilno organinių medžiagų de-
gimo ar jų pirolizės metu. Šie junginiai yra hidro-
fobiški, jų tirpumas mažėja didėjant molekulinei 
masei. Tačiau jie labai gerai tirpsta organiniuose 
tirpikliuose, yra lipofiliški (Urbienė, 2010).

Policiklinius aromatinius angliavandenilius su-
daro du ir daugiau benzeno žiedų, kai du atomai 
viename aromatine žiede yra dalis kito aromatinio 
žiedo. Paprasčiausias toks junginys  –  naftalenas, 
kurio cheminė formulė yra C10H8 (Moss, 1998). 
Naftalenas sudarytas iš dviejų kondensuotų ben-
zeno žiedų. Jis dažniausiai randamas akmens ang-
lių dervose, naftoje ir naftos produktuose. Nedi-
delius naftaleno kiekius išskiria magnolijos ir kai 
kurios elnių rūšys. Požeminis termitas (Coptoter-
mes formosanus) naftaleną išskiria kaip repelentą 
apsisaugoti nuo skruzdžių ir kirminų nematodų 
(Termite mothball, 1998). Literatūros duomenimis, 
nedideli kiekiai naftaleno randami ir kompostuo-
se (Berset et al., 1995; Brändli et al., 2006; Buche-
li et al., 2015).

Tyrimų tikslas – nustatyti naftaleno poveikį va-
sarinių miežių augimui ir vystymuisi.

TYRIMO METODAI IR SĄLYGOS

Vegetacinis 28 dienų fitotoksiškumo eksperimen-
tas atliktas 2015–2016  m. Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centro (LAMMC) filialo Žemdir-
bystės instituto Agrobiologijos laboratorijoje. Eks-
perimento metu 28 dienas auginti LAMMC filiale 
Žemdirbystės institute sukurti vasariniai miežiai 
‘Ema DS’, siekta įvertinti fitotoksišką patvaraus 
aromatinio angliavandenilio – naftaleno – poveikį 
augalui pirmaisiais augimo tarpsniais. Vegetaci-
niam eksperimentui buvo naudojamas dirvožemio 
ir komposto su padidintu organinių teršalų kiekiu 
mišinys. Paskaičiuotas įterpto komposto kiekis pa-
gal tręšimo normą azotu 170 t ha–1. Tai atitiko 90 g 
žaliųjų atliekų komposto. Dirvožemis ir kompos-
tas ruošiant auginimo terpę buvo sveriami. Terša-
las įnešamas maišant jį su smėliu, vėliau su kom-
postu ir dirvožemiu. Vegetaciniam eksperimentui 
naudotas dirvožemis iš Anykščių rajono LAMMC 
filialo Elmininkų bandymų stoties, tai glėjiškas 
karbonatingas išplautžemis. Jo granuliometrinė 
sudėtis ariamajame sluoksnyje  –  moreninis, smė-
lingas lengvas priemolis. Prieš vykdant vegetacinį 
fitotoksiškumo eksperimentą dirvožemis buvo iš-
tirtas. PH nustatytas taikant potenciometrinį me-
todą pagal LST  ISO  10390:2005; judrūs fosforo 
(P2O5) ir kalio (K2O) kiekiai – pagal laboratorijoje 
parengtą LVP D-07:2012 Egner–Riehm–Domingo, 
(A-L) ištraukoje metodą; judrios sieros kiekis – la-
boratorijoje parengtu LVP D-12:2011 turbidimet-
riniu metodu. Dirvožemio organinės anglies kie-
kis analizuotas ISO 10694:1995 metodu, elektrinis 
laidumas  –  pagal ISO  11265:1994. Nustatytas pH 
yra 6,3. Judriojo fosforo (P2O5) koncentracija 
47  mg  kg–1, judriojo kalio (K2O) ir judrios sieros 
(S) kiekiai atitinkamai 87  mg  kg–1 ir 2,3  mg  kg–1.
Organinės anglies 1,21  %, dirvožemio elektrinis
laidis – 6,77 mS m–1. Dirvožemio elektrinis laidis
parodo, kiek druskų yra ištirpusių dirvožemyje
(Behera, Shukla, 2015). Prieš vykdant vegetacinį
eksperimentą pirmiausia buvo ištirta žaliųjų atlie-
kų komposto kokybė. Vegetacinis eksperimentas
iki visiško vasarinių miežių derliaus nuėmimo
buvo vykdomas dvejus metus iš eilės, jam naudo-
tas žaliųjų atliekų kompostas, paimtas iš Alytaus
regioninio atliekų tvarkymo centro kompostavimo
aikštelės. Pirmiausia buvo ištirta komposto chemi-
nė sudėtis ir tręšiamoji vertė, gauti rezultatai pa-
teikti 1 lentelėje.
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1 lentelė .  Žaliųjų atliekų komposto kokybės rodikliai
Table  1 .  Quality of green waste compost
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2015 8,4 ± 0,21 59,8 ± 0,86 19,2 ± 0,37 0,97 ± 0,007 1,28 ± 0,092 10,2 ± 0,04 0,65 ± 0,007 0,02 ± 0,002
2017 9,1 ± 0,07 63,0 ± 2,44 24,1 ± 0,09 0,44 ± 0,078 0,39 ± 0,049 10,4 ± 0,64 0,95 ± 0,007 0,03 ± 0,001

Vasariniai miežiai sėti į vegetacinius in-
dus – 0,55  l tūrio plastikinius vazonėlius. Į kiek-
vieną vegetacinį indą įpilta 0,5  kg substrato, si-
joto per 8 mm sietą. Kiekviename vegetaciniame 
inde pasėta po 20 vasarinių miežių ‘Ema DS’ sėk-
lų. Sėklos įterptos į auginimo terpę 1  cm gylyje 
lygiais atstumais. Po sėjos vasariniai miežiai lais-
tyti rankiniu būdu atsižvelgiant į auginimo terpės 
paviršiaus drėgmę. Pagal metodiką (Baumgarten, 
Spiegel, 2004), 5 ir 10  dieną po sėjos buvo nu-
statytas vasarinių miežių daigumas. 28  dieną po 
sėjos (1 pav.) augalai nupjauti, įvertinta vazonėlio 
augalų bendra masė ir apskaičiuota vieno augalo 
vidutinė masė. Vegetacinis eksperimentas vykdy-

1 pav. Vasariniai miežiai ‘Ema DS’ 28 dieną po sėjos
Fig. 1. Spring barley ‘Ema DS’ 28 days after sowing

tas kartojant penkis kartus. Vegetacinio eksperi-
mento variantai pateikti 2 lentelėje.

Paraleliai LAMMC Agrocheminių tyrimų la-
boratorijos vegetacinių bandymų aikštelėje 2016–
2017  m. buvo auginami vasariniai miežiai ‘Ema 
DS’ iki visiško derliaus subrendimo. Kaip ir ap-
rašytame eksperimente, 10  dieną po sėjos buvo 
nustatytas augalų daigumas. Vegetacijai pasibai-
gus buvo įvertinta: grūdų skaičius varpoje, augalų 
masė vegetaciniame inde, indo šiaudų masė, su-
brendusių vasarinių miežių grūdų masė ir 1  000 
grūdų masė. Tyrimai atlikti siekiant įvertinti fi-
totoksišką naftaleno poveikį vasarinių miežių au-
gimui ir vystymuisi. Vegetacinis eksperimentas 
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2 lentelė .  Vegetacinio 28 dienų fitotoksiškumo eksperimento variantai
Table  2 . Treatments of the fitotoxity vegetation experiment

Varianto 
numeris

Treatment 
number

Auginimo terpė
Growing medium

Naftaleno koncentracija auginimo 
terpėje mg kg–1

Concentration of naphthalene 
in growing medium, mg kg–1

1 Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 0.41 kg + 0.09 kg green waste compost 0

2 Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 0.41 kg + 0.09 kg green waste compost 4

3 Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 0.41 kg + 0.09 kg green waste compost 8

4 Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 0.41 kg + 0.09 kg green waste compost 24

5 Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 0.41 kg + 0.09 kg green waste compost 50

6 Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 0.41 kg + 0.09 kg green waste compost 100

7 Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 0.41 kg + 0.09 kg green waste compost 300

8 Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 0.41 kg + 0.09 kg green waste compost 500

3 lentelė .  Vegetacinio eksperimento variantai
Table  3 .  Treatments of the vegetation experiment

Varianto 
numeris

Treatment 
number

Auginimo terpė
Growing medium

Naftaleno koncentracija auginimo 
terpėje mg kg–1

Concentration of naphthalene 
in growing medium, mg kg–1

1a Dirvožemis 4,1 kg + 0,9 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 4.1 kg + 0.9 kg green waste compost 0

2a Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 4.1 kg + 0.9 kg green waste compost 100

3a Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 4.1 kg + 0.9 kg green waste compost 300

4a Dirvožemis 0,41 kg + 0,09 kg žaliųjų atliekų kompostas
Soil 4.1 kg + 0.9 kg green waste compost 500

iki visiško derliaus nuėmimo vykdytas 5  l talpos 
vegetaciniuose induose  –  21  cm aukščio, 20  cm 
skersmens viršuje ir 15  cm skersmens apačio-
je plastikiniuose vazonuose. Vegetaciniai indai 
užpildyti tokia pačia kaip ir pirmajame eksperi-
mente auginimo terpe. Eksperimentui naudotas 
tas pats dirvožemis, žaliųjų atliekų kompostas ir 
sintetinis policiklinis aromatinis angliavandeni-
lis – naftalenas (grynumas 99 %, CAS Nr. 91-20-3). 
Eksperimento variantai pateikti 3 lentelėje. Į kiek-
vieną vegetacinį indą pasėta po 15 vasarinių mie-

žių ‘Ema DS’ sėklų. Sėklos įterptos į auginimo 
terpę 1  cm gylyje lygiais atstumais. Vegetaciniai 
indai laikyti natūralaus klimato sąlygomis. Laistyti 
rankiniu būdu pagal auginimo terpės drėgmę. Ve-
getacinis eksperimentas vykdytas keturiais pakar-
tojimais dvejus metus iš eilės.

Vegetacinio eksperimento pabaigoje vasarinių 
miežių antžeminės dalies žaliosios masės kiekis 
nustatytas gravimetrijos metodu naudojant elek-
tronines analitines svarstykles (Shimadzu AW/
AX/AY, Japonija).
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Komposto pHH2O nustatytas pagal standartą 
LST  EN  13037, vandeninis ekstraktas matuotas 
mišriu elektrodu. Ekstrakto sudėtis – viena dalis 
mėginio ir penkios dalys analizės vandens, plakta 
1  val. Suminis azotas nustatytas pagal standartą 
LST  EN  ISO  13654  –  1:2002; suminis fosforas 
ir kalis  –  pagal standartą LST  EN  13650:2006. 
Sausos medžiagos kiekis įvertintas pagal standar-
tą LST  EN  ISO  13040:2008, komposto ėminiai 
džiovinti iki nekintančios masės 103 ± 2°C tem-
peratūroje. Organinė medžiaga – pagal standartą 
LST  EN  13039:2012. Naftaleno kiekis kompos-
tuose nustatytas skysčių chromatografijos meto-
du pagal ISO 13859:2014 metodą. Visos analizės 
atliktos kartojant tris kartus. Komposto kokybės 
rezultatai pateikti aritmetiniu vidurkiu ± standar-
tinis nuokrypis. Vegetacinių eksperimentų rezul-
tatai apdoroti taikant dispersinės analizės metodą 
DISVEG (Raudonius, 2009).

TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

Atlikus 28 dienų trukmės vegetacinį eksperi-
mentą gauti statistiškai patikimi duomenys, kai 
tikimybės lygis R0,5. Vasarinių miežių ‘Ema  DS’ 
daigumas penktą dieną po sėjos vegetaciniuose 
induose, kuriuose naftaleno koncentracija siekė 
24–500  mg  kg–1, buvo esmingai mažesnis, paly-
ginti su vegetaciniais indais, kuriuose naftaleno 
nebuvo. Esant naftaleno koncentacijai 4  mg  kg–1 

ir 8  mg  kg–1 auginimo terpėje esminių daigumo 
skirtumų nepastebėta. 10 dieną po sėjos iš esmės 
mažesnis augalų daigumas buvo nustatytas tik aš-
tuntame variante, kur buvo pridėtas didžiausias 
kiekis policiklinio aromatinio angliavandenilio. 
Gauti rezultatai atitinka ir kitų autorių atliktų 
tyrimų duomenis, kai buvo vertinama naftaleno 
ir kitų policiklinių aromatinių angliavandeni-
lių įtaka augalų daigumui (Hanner  et  al., 1999). 
Poveikis augalų daigumui siejamas su didžiausiu 
naftaleno tirpumu vandenyje, kuris yra 31 mg L–1 
(Hanner  et  al., 1999). Vertinant vazonėlio žalio-
sios masės kiekį po 28 dienų nustatyta, kad esant 
4 ir 8  mg  kg–1 naftaleno gautas esmingai dides-
nis žaliosios masės kiekis, palyginti su kontrole. 
Gautą rezultatą galima paaiškint tuo, kad nedi-
delis pridėto teršalo koncentracijos poveikis yra 
kompensuojamas su kompostu įneštu maistinių 
medžiagų kiekiu, kuris ir lemia didesnį vegeta-
cinio indo žaliosios masės kiekį. Vegetaciniuose 

induose esant 24, 50 ir 100  mg  kg–1 naftaleno 
koncentracijai esminių skirtumų nenustatyta, kai 
R0,5. Į auginimo terpę įmaišius 300 ir 500 mg kg–1 
naftaleno po 28 dienų nustatyta esmingai mažes-
nė, vegetaciniame inde išauginta, žalioji masė, 
palyginti su kontroliniu variantu. Pasibaigus 28 
dienų trukmės fitotoksiškumo eksperimentui ir 
įvertinus vieno augalo masę, variantuose, kuriuo-
se naftaleno koncentacija buvo 4 ir 8  mg  kg–1, 
nustatytas statistiškai reikšmingas augalo masės 
padidėjimas. Žalioji masė mažėjo esant naftaleno 
koncentracijai nuo 24 iki 300  mg  kg–1 auginimo 
terpėje, tačiau esminių skirtumų nebuvo. Esant 
500 mg kg–1 naftaleno koncentracijai vieno augalo 
masė buvo reikšmingai mažesnė nei kontrolinia-
me variante. 

Atsižvelgiant į atliktą fitotoksiškumo eksperi-
mentą, 2016–2017 m. vasariniai miežiai ‘Ema DS’ 
buvo auginami kol visiškai subrendo derlius. Eks-
perimento variantai pateikti 3 lentelėje.

5  lentelėje pateikti dvejų metų vegetacinio 
eksperimento iki visiško derliaus subrandinimo 
rezultatai. Įvertinus vasarinių miežių daigumą 
10  dieną po sėjos statistiškai reikšmingas su-
mažėjimas užfiksuotas esant 300 ir 500  mg  kg–1 
naftaleno koncentracijai 2016  m. ir 500  mg  kg–1 
koncentracijai 2017 metais. Vertinant vegeta-
ciniame inde išaugintą žaliąją masę ir vidutinę 
vieno augalo masę, esminiai skirtumai nustaty-
ti tik naudojant 500  mg  kg–1 koncentraciją 2017 
metais. Bendra šiaudų masė abejais metais, kai 
naftaleno koncentracija 500 mg kg–1, nustatyta iš 
esmės maženė esant tikimybei R0,5. Pagal bendrą 
grūdų masę 2016 m. esminių skirtumų tarp vari-
antų nebuvo. 2017 m. reikšmingai mažesnė vasa-
rinių miežių grūdų masė nustatyta, kai naftaleno 
kiekis auginimo terpėje buvo 300 ir 500 mg kg–1. 
1 000 grūdų masė tiek 2016, tiek 2017 m. esmin-
gai mažesnė buvo variantuose, kuriuose naftaleno 
koncentracija siekė 500  mg  kg–1. Nė vienais eks-
perimento vykdymo metais reikšmingų skirtumų 
nenustatyta skaičiuojant subrandintų grūdų skai-
čių vienoje varpoje, išskyrus 2017  m., kai buvo 
nustatytas esminis grūdų skaičiaus padidėjimas 
(naudojant 100 mg kg–1 naftaleno koncentraciją). 
Mokslininkai, tyrę dirbtinę PAA įtaką kūkurūzų 
biomasės ir derliaus kiekiui, nustatė, kad tirtų PAA 
buvimas auginimo terpėje neturėjo įtakos kuku-
rūzų augimui ir vystymuisi (Gondek et al., 2014). 
Atliktame tyrime nenustatyti jokie reikšmingi 
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5 lentelė. Vegetacinio eksperimento rezultatai
Table  5 .  Results of the vegetation experiment
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0
2016 87 17,12 1,34 8,74 8,38 13 46,33

2017 93 24,00 1,78 12,27 11,73 10 41,15

100
2016 83 15,58 1,20 7,28 8,30 13 45,93

2017 90 25,35 1,91 12,76 12,59 12 39,15

300
2016 58 15,41 1,29 6,87 8,55 13 45,08

2017 78 19,52 1,39 10,49 9,03 10 43,43

500
2016 57 15,34 1,46 5,58 9,76 14 35,95

2017 75 14,97 1,17 6,42 8,55 10 37,83

R0,5 2016 17,5 3,114 0,382 1,894 2,583 2,4 2,124

R0,5 2017 15,3 5,401 0,569 4,766 2,367 1,7 3,317

4 lentelė .  28 dienų trukmės vegetacinio eksperimento rezultatai
Table  4 .  Results of the 28-day vegetation experiment 

Naftaleno koncentracija augi-
nimo terpėje mg kg–1

Concentration of naphthalene 
in growing medium, mg kg–1

Daigumas % 
Germination, %

28 dieną po sėjos (BBCH 18 tarpsnis)
28th day after sowing (BBCH 18)

5 dieną po 
sėjos

5th day after 
sowing

10 dieną po 
sėjos

10th day 
after sowing

Augalų žalioji masė 
vazonėlyje g

Total amount of green 
weight in the pot, g

Vidutinė vieno 
augalo masė g
Average weight 
of one plant, g

0 74 95 10,74 0,55

4 65 96 13,18 0,68

8 65 97 12,82 0,67

24 47 92 10,25 0,54

50 44 95 10,67 0,56

100 36 93 10,02 0,51

300 25 90 8,88 0,51

500 21 84 8,70 0,48

R0,5 13,2 9,6 1,179 0,049
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skirtumai tarp augalo šaknų ir ūglių biomasės. 
Tyrime buvo vertinamas trijų (fluoreno, chrize-
no, benz(α)pireno), sudarytų atitinkamai iš tri-
jų, keturių ir penkių benzeno žiedų, policiklinių 
aromatinių angliavandenilių sinergetinis efektas 
augalams. Mūsų atlikti eksperimentai iš dalies 
patvirtina rezultatus, gautus K. Gondeko ir jo ko-
legų 2014  m., nes esant mažoms naftaleno kon-
centracijoms auginimo terpėje esminių augalų 
biomasės kiekio skirtumų nebuvo.

IŠVADOS

1. Vykdant 28 dienų trukmės fitotoksiškumo eks-
perimentą penktą dieną po sėjos nustatytas su-
mažėjęs vasarinių miežių daigumas nuo 13 iki
72 %, palyginti su kontrole. Praėjus 10 dienų po
sėjos statistiškai reikšmingas daigumo sumažėji-
mas užfiksuotas variantuose, kur naftaleno kon-
centracija auginimo terpėje siekė 500 mg kg–1.

2. Nedidelis naftaleno kiekis auginimo terpėje
padidina vazonėlyje išaugintą vasarinių miežių 
žaliąją masę.

3. Auginant vasarinius miežius visą vegetacijos
laikotarpį 10 dieną po sėjos nustatytas reikšmin-
gai mažesnis augalų daigumas, kai naftaleno kon-
centracija auginimo terpėje 300 ir 500  mg  kg–1 
(2016  m.) bei 500  mg  kg–1 (2017 m.). Daigumas 
užfiksuotas atitinkamai 34, 39 ir 20  % mažesnis 
nei kontrolėje.

4. Statistiškai reikšmingas šiaudų masės ir
1  000 grūdų masės sumažėjimas abejais tyrimų 
metais nustatytas, kai naftaleno koncentracija 
buvo 500  mg  kg–1. Esmingai mažiausia žalioji 
masė ir vieno augalo masė nustatyta 2017 m. ve-
getaciniuose induose, kuriuose naftaleno koncen-
tracija buvo didžiausia. Iš esmės mažesnė grūdų 
masė 2017  m. buvo vegetaciniuose induose, ku-
riuose naftaleno koncentracija auginimo terpėje 
siekė 300 ir 500 mg kg–1, tačiau į auginimo terpę 
pridėtas naftaleno kiekis jokios įtakos neturėjo 
subrandintų grūdų skaičiui vienoje varpoje, iš-
skyrus 2017 m., kai naftaleno koncentracija buvo 
100 mg kg–1, o vidutinis subrandintas grūdų skai-
čius varpoje iš esmės buvo didesnis nei kontroli-
niame variante.

Gauta 2018 01 22 
Priimta 2018 03 26
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Karolina Barčauskaitė, Romas Mažeika

THE DEPENDENCE OF SUMMER BARLEY 
GROWING AND DEVELOPMENT ON 
THE CONCENTRATION OF NAPHTHALENE IN 
SOIL

S u m m a r y
Naphthalene is polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) 
containing only carbon and hydrogen that are composed 
of multiple aromatic rings. The  simplest PAH, naphtha-
lene, consists of two condensed benzene rings and shows 
the  highest solubility in water. Due to this naphthalene 
could have a negative effect on plant germination and de-
velopment. The aim of this thesis is to determine the effect of 
naphthalene on spring barley germination and the amount 
of green mass in early stages of growing. Moreover, to eval-
uate the effect of naphthalene on the spring barley amount 
and yield when growing for the full vegetation period. Per-
sistent organic pollutants are absorbed from atmosphere or 
soil by plants. Compost was chosen for this research with 
a different amount of naphthalene inserted in it. 

During the research, there were two experiments done: 
one phytotoxicity experiment with a  duration of 28  days 
and another vegetation experiment for the  full vegetation 
period until the whole yield growing. During the phytotox-
icity experiment, 5 days after sowing, decreasing of the ger-
mination of spring barley was determined. The  germina-
tion decreased from 13 to 72% in comparison to the control 
variant. On the  10th day after sowing, the  germination of 
spring barley was 12% lower in the  variant of the  experi-
ment where the concentration of naphthalene was highest. 
When spring barley was growing for the full vegetation pe-
riod, a significant decreasing amount of straw and an aver-
age mass of 1 000 grains were determined in both years.

Keywords: green waste compost, spring barley, naph-
thalene, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
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Abstract
The aim of the study was to investigate the composition of different organic substances and the amount of nutrients 
in composts produced from green waste, food waste, sewage sludge, cattle manure and digestate as well as to 
assess the contamination with persistent organic pollutants and heavy metals. Composts produced in 2015 and 
2016 in different regions of Lithuania and in different weather conditions were used for the research. Chemical 
analyses of composts were done according to the international standards and requirements for soil improvement 
substances. Of all the composts tested, green waste compost had the lowest content of organic matter, nitrogen 
and phosphorus. The results of the experiment suggest that digestate, which was characterised by the highest 
organic matter content, contained the smallest quantity of fulvic and humic acids that are of key importance to 
the recovery of soil organic content. It was established that sewage sludge composts were the most contaminated 
with heavy metals and polychlorbiphenyls; the content of the analysed polychlorbiphenyls totalled 37.8 µg kg-1 
in the samples of the year 2015 and 29.4 µg kg-1 in the samples of 2016. The lowest content of heavy metals and 
polychlorbiphenyls was recorded in cattle manure and food waste composts. No polychlorbiphenyls were found 
in the samples of 2015. The findings suggest that sewage sludge compost is the least suitable for being used in 
agriculture, because of its pollution with heavy metals and persistent organic pollutants. Green waste compost only 
increased the quantity of organic matter, while compost from cattle manure, food waste and digestate not only 
improved the soil structure, but significantly increased nutrients concentration. 

Key words: fulvic acid, humic acid, organic matter, polychlorbiphenyls, polycyclic aromatic hydrocarbons. 

Introduction 
Given the soil organic matter losses, the recycling 

of large amounts of organic wastes generated by human 
activities appears to present a significant potential source 
of soil amendment (Watteau, Villemin, 2011). Large 
quantities of various wastes accumulate in the world 
annually. Due to mismanagement of wastes, the threat 
of infection is posed to humans and animals, therefore, 
waste separation and sorting, processing and recycling of 
certain materials or waste recovery are carried out in the 
outlying areas of their sources. Composting is biological 
degradation of organic compounds in waste under 
aerobic (Schuchardt, 2005) or anaerobic conditions 
(Butkovskyi et al., 2016). During composting the content 
of phytotoxic substances, as well as greenhouse gas 
emissions, is reduced (Schuchardt, 2005). Biodegradable 
wastes include garden waste, contaminated or improperly 
recycled paper and paperboard, liquid and solid wastes 
arising in the manufacture of food products and during 

food selling (Montanarella, Rusco, 2002; Said-Pullicino, 
Gigliotti, 2007; Fialho et al., 2010; Eshetu et al., 2012). 
In Lithuania, different types of composts are produced, 
namely those from the wastes of plant origin, food 
waste, sewage sludge, manure, digestate, biodegradable 
municipal waste and vermicomposts. In Germany, 
Norway and Switzerland composting of organic waste is 
very important and is well known as a green and cost-
effective way of recycling. The amounts of organic waste 
are increasing every year and its annual production 
accounts for approximately 9.3 × 106 t of compost and 
digestate in the 25 countries of the European Union 
(Kupper et al., 2008; Singh, Kalamdhad, 2013). Composts 
are produced from tree leaves, branches, sewage sludge, 
food waste, manure, straw, etc. The highest-value 
composts are obtained by mixing tree bark, branches or 
animal waste with the materials with high carbon content 
or straw (Hoitink et al., 2008). 

mailto:indre.visniauske@gmail.com
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Compost is an essential organic fertiliser for 
recovering organic matter in degraded soils. The higher the 
amount of organic matter in soil the better soil physical and 
chemical properties – soil basicity, structure, air permeability, 
thermal conductivity and water permeability; nutrients are 
better assimilated as well as soil fertility is maintained and 
the production volume is increased (Sánchez-García et al., 
2015). Staugaitis et al. (2016) indicated that when winter 
wheat was grown, green waste, sewage sludge, cattle 
manure and digestate composts did not have statistically 
significant effect on crop yield. The same experiment was 
done with spring barley. The obtained results showed that 
application of compost increased crop yield (Bedada et al., 
2014 crop productivity and soil organic matter buildup 
were compared in soils receiving locally made compost, 
applied either alone or in combination with NP fertilizer. 
The experiments had four treatments: full dose of compost 
(C; Staugaitis et al., 2016). 

Composts are not only rich in nutrients, micro- 
and macroelements beneficial for soil and plants, but 
they also contain heavy metals and persistent organic 
pollutants. Compost contamination depends on the 
quality of composted material as well as on a composting 
technology (Riedel, Marb, 2008; Staugaitis et al., 2016). 
It is very important both to assess a fertiliser value and 
the contamination of composts. Scientific studies have 
established that the highest contamination is related to 
the composts produced from sewage sludge (Harrison 
et al., 2006; Kupper et al., 2008). The least toxic are 
composts produced from plant residues; however, their 
fertiliser value is not high (Paradelo et al., 2008). 

This study investigated the contents of 
polychlorbiphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons 
in the composts of different origin. Polycyclic aromatic 
hydrocarbon immobilization in compost organic matter 
determines its qualitative and quantitative properties (Guo 
et al., 2010; Debska et al., 2011; Banach-Szott et al., 2014). 
Humin can sorb greater quantities of polycyclic aromatic 
hydrocarbons; however, complexes with humic acids form 
faster. There is scientific evidence of a direct link between 
polychlorbiphenyls content and humic acid concentrations 
(Tremolada etal., 2012). It has been proved that humic acids 
have a higher sorption capacity towards persistent organic 
pollutants than fulvic acids (Pettit, 2004; Banach-Szott 
et al., 2014). The present knowledge regarding organic 
pollutant quantities in composts produced in Lithuania 
and in the world is insufficient. This scientific work of 
ecological importance will facilitate the assessment of the 
quality of composts produced in Lithuania. This study is 
the first attempt to investigate persistent organic pollutants 
in composts produced in Lithuania. Also, this article 
provides information about organic substances, quantities 
of nutrients and heavy metals in five different origin 
composts. This article also provides information on five 
different sources of organic material, nutrients and heavy 
metals, and how these different amounts are used in the 
use of different raw materials for compost production. 

The aim of the study was to investigate the 
composition of different organic substances and the 
content of nutrients in the composts produced from green 
waste, food waste, sewage sludge, cattle manure and 
digestate as well as to assess their contamination with 
persistent organic pollutants and heavy metals. 

Materials and methods 
Compost sampling. Five types of compost 

were used in the experiments: 1) green waste compost 
(GWC) – tree leaves, cut grass, branches, straw and 
leaves of different vegetables as well as the waste of their 
processing; the compost was sieved through a 14 mm 
sieve (moisture content – 41.2 ± 0.52%); 2) food waste 
compost (FWC) – expired food products: vegetables, 
fruit, dairy products, heat treated meat and waste from 
catering enterprises (moisture content – 46.4 ± 6.3%); 
3) sewage sludge compost (SSC) – sewage sludge was
mixed with peat, branches or straw at a ratio of 1:2
(moisture content – 52.7 ± 2.9%); 4) manure compost
(MC) – produced from cattle manure and mixed with
straw, peat and dirt (moisture content – 60.5 ± 4.50%);
5) digestate (DIG) – produced during anaerobic digestion
used for processing cereals into bioethanol (moisture
content – 72.7 ± 2.70%). The composts were taken from
regional waste management centres of Lithuania: Alytus
(green waste compost), Kaunas (manure compost),
Rokiškis (food waste compost), Pasvalys (digestate) and
Vilnius (sewage sludge compost) districts. The composts
differed in their origin and manufacturing technology. The
physical properties of compost samples varied in colour,
density and structure. Each compost sample was taken from
4–6 spots at equal distance of the heap to make composite
sample. The places were chosen where the composts were
homogeneous, friable, loose and dark-coloured; it was
completely decomposed raw material. Approximately 1 kg
of sample was taken from the shovel 60−90 cm deep in
a plastic bag and stored in crates at approximately 1–5°C.
Compost samples were dried at a temperature of 75 ± 5°C; 
for fulvic (HA) and humic (FA) acids and polychlorinated
biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) analysis composts were air-dried at 40°C. The
composts dried until the loss in mass of compost sample
was not larger than 5% per 24 h. The dried compost
samples were milled to particle size ˂2 mm. Then the
samples were sieved through a 2 mm sieve.

This article presents chemical composition of 
composts produced in 2015 and 2016. The composting 
process of the first year continued from September 2014 
until March 2015. The composting process of the second 
year continued from September 2015 to March 2016 
(Fig. 1). 

Chemical analyses. All chemical parameters of 
composts were determined in the Agrochemical Research 
Laboratory of the Lithuanian Research Centre for 
Agriculture and Forestry. Organic matter in the composts 
was determined by a gravimetric method according 
to the standard EN 13039:2012 (Soil improvers and 
growing media - Determination of organic content and 
ash), total nitrogen (N) was determined by the Kjeldahl 
nitrogen distiller in accordance with the standard EN 
13654-1:2012 (Soil improvers and growing media - 
Determination of nitrogen. Modified Kjeldahl method), 
total phosphorus (P) and sulphur (S) were determined 
in aqua regia by spectrometric method according to 
EN 13650:2001 (Soil improvers and growing media 
- Extraction of aqua regia soluble elements) and EN
ISO 11885:2009 (Water quality - Determination of
selected elements by inductively coupled plasma optical
emission spectrometry (ICP-OES)) using an atomic-
emission spectrometer Optima 2100 DV (Perkin Elmer,
USA). Organic carbon (Corg) was determined by a dry
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combustion method using a total carbon analyser Liqui 
TOC II (Elementar, Germany). Water soluble ammonia 
nitrogen and P were determined by an ion chromatograph 
Shimadzu Prominence (Shimadzu, Japan) according 
to the standard EN 13652:2004 (Soil improvers and 
growing media - Extraction of water soluble nutrients 
and elements). Water soluble and total potassium (K) 
were determined according to EN 13650:2006 (Soil 
improvers and growing media - Extraction of aqua 
regia soluble elements) and ISO 9964-3:1998 (Water 
quality - Determination of sodium and potassium - 
Part 3: Determination of sodium and potassium by flame 
emission spectrometry) using flame emission photometer 
PFP7 (Jenway, UK). Heavy metals in composts were 
determined in by the standards ISO 11466:2016 (Soil 
quality - Extraction of trace elements soluble in aqua 
regia) and ISO 11047:2015 (Soil quality - Determination 
of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, 
nickel and zinc - Flame and electro thermal atomic 
absorption spectrometric methods) using the atomic-
emission spectrometer Optima 2100 DV (Perkin Elmer). 

Fulvic and humic acids (FA and HA) analysis. 
Ten grams of each compost sample air-dry sieved 
(≤2 mm) was weighed into a 250 ml plastic centrifuge 
bottle supplemented with 200 ml 0.5 M NaOH and 
shaken overnight (Faithfull, 2002). Then the sample 
was centrifuged at 2000× rpm for 20 min to allow 
sedimentation of the insoluble humin and all the 
supernatant was decanted into a clean centrifuge bottle. 
The solution was adjusted to pH 2.0 with 6 M HCl, then 
centrifuged at 2000× rpm for 20 min to cause sedimentation 
of the HA. The solution of FA was decanted into a 250 ml 
volumetric flask. Then the sediment of HA was washed 
with 30 ml 0.5 M HCl, centrifuged, supernatant was 
added to the volumetric flask, and made up to the mark 
with water and mixed. The optical density was read at 
465 nm, diluted if necessary to bring on scale. The HA 
residue was washed with 200 ml 0.5 M HCl, centrifuged 
and supernatant discarded. The HA was washed out of the 
centrifuge bottle into a pre-weighed oven-dry 100ml glass 
beaker. The sample was carefully evaporated to dryness on 
a hotplate, avoiding loss by spiting, cooled in desiccator 
and reweighted. The difference in weights gave the weight 
of HA plus ash. The sample was combusted in a muffle 
furnace at 500°C overnight to burn off HA fraction, cooled 
in a desiccator, and then the beaker containing the residual 
ash was reweighed. 

Polychlorinated biphenyls (PCBs) analysis and 
gas chromatography-electron capture detector (GC-

ECD) analysis conditions. Ten grams of an air-dried 
compost sample was weighted. Fifty ml of acetone was 
added to the sample. The flask with the sample and 
solvent for 20 mins was placed in an ultrasonic bath 
(Bandelin Sonorex, Germany). During the experiment, 
35 kHz ultrasonic energy was used. After 20 min, 50 ml of 
petroleum ether was added and treated with the ultrasound 
for 20 min again. Then the solvents were decanted into a 
separatory funnel, 400 ml of bi-distilled water was added 
to remove acetone. Additional 50 ml of petroleum ether 
was added to the flask and treated with ultrasound for 
20 minutes. Petroleum ether extract was cleaned up on 
alumina columns. The cleaned up petroleum ether was 
evaporated using a rotary evaporator (IKA, Germany) 
and diluted with hexane to required concentration. The 
extract obtained was analysed by a gas chromatograph 
coupled with an electron capture detector (Shimadzu, 
Japan). Auto-injector AOC-20i (Shimadzu, Japan) was 
used. One microliter sample volume was injected by 
the auto-injector in a split mode at the ratio 1:5. PCB 
separation was performed using a capillary column Rtx-
1HT (Restek, USA) of 30 metres in length. Column 
thickness was 0.25 µm, inner diameter – 0.32 mm. The 
PCB content in composts was determined by the external 
standard method in accordance with peak retention time. 
The concentration was calculated by a calibration curve 
in the range of 0.01 to 0.1 µg ml-1. Injector temperature 
was set at 280°C. Carrier gas was helium, flow rate – 
1.63 ml min-1. Detector temperature was set to 320°C. 
The column temperature gradient was programmed 
as follows: initial temperature 80°C, then increased to 
120°C at a rate of 10°C min-1, then increased to 220°C at 
a rate of 0.8°C min-1, and then again up to 250°C at 10°C 
min-1 and was maintained for 5 minutes. 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 
analysis. About 10 g of an air-dried compost sample was 
weighed. Fifty ml of acetone and 50 ml of petroleum 
ether was added to the sample. The flask with the sample 
and solvents for 12 hours was placed in a rotary shaker 
(Biosan PSU20i, Latvia) at 120× rpm. After 12 hours, the 
solvents were decanted into a separatory funnel; 400 ml of 
bi-distilled water was added to remove acetone. The layer 
of petroleum ether was collected into a beaker. Additional 
50 ml of petroleum ether were added to the flask with 
the sample and treated with ultrasound for 15 minutes. 
Petroleum ether extract was cleaned up on alumina 
columns. The cleaned up petroleum ether was evaporated 
to obtain dry residue using a rotary evaporator (IKA, 
Germany), and 1 ml of acetonitrile was added. The extract 

Figure 1. Weather conditions during composting period 
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was filtered through a 0.45 µm pore size membrane filter 
and analysed by the liquid chromatography method. The 
work conditions for chromatographic analysis: mobile 
phase flow rate 0.7 ml min-1, injection volume of 10 µl, 
column temperature 30°C; a diode array detector used 
for the detection of polycyclic aromatic hydrocarbons, 
wavelength 254 nm. The mobile phase was supplied to 
the column with binary gradient (50% A and 50% B). 
Mobile phase components used for gradient elution: A – 
methanol-water (80:20 v/v), B – acetonitrile. The content 
of polycyclic aromatic hydrocarbons was determined by 
the external standard method in accordance with peak 
retention time. The Shimadzu chromatography system 
(Shimadzu Corporation, Japan) was used. YMC PAH 
column was used for polycyclic aromatic hydrocarbon 
separation with a 5 µm particle pre-column; column 
length of 250 mm, and internal diameter of 4.6 mm. 

Statistical analysis. As treatments were 
performed in triplicate, all values were reported as the 

mean values of three samples ± standard deviation. 
Statistical significance of the nutrient content data was 
assessed using Duncan’s test; significant differences 
were established between the data lettered a, b, c, d, e, f, 
g and h at 5% probability level (p ≤ 0.05). 

Results and discussion
By their origin, composts were very different not 

only in their appearance, processed materials and physical 
properties but also in the organic matter composition and 
the content of nutrients as well as heavy metal levels. 
The results of the organic matter composition in different 
types of composts were presented in Table 1. Organic 
matter is the soil quality indicator as it provides the soil 
with energy and nutrients; it improves soil structure, 
crumbliness, porosity, moisture permeability, and it 
maintains the balance between soil and the plant. Organic 
carbon (Corg) is an important component of soil organic 
matter (Scaglia et al., 2015). 

Table 1. Organic substances in different types of compost (results expressed in % of dry matter) 

Composts Year
Content of organic matter components

organic 
matter

organic carbon 
(Corg)

fulvic acid
(FA)

humic acid
(HA)

Green waste
2015 19.5 ± 0.44 10.1 ± 0.21 1.10 ± 0.03 5.30 ± 0.21
2016 20.1 ± 0.25 11.3 ± 3.50 0.53 ± 0.00 1.70 ± 0.16

Food waste
2015 42.4 ± 0.62 27.6 ± 0.14 1.39 ± 0.10 6.10 ± 0.16
2016 43.6 ± 0.40 23.1 ± 0.10 2.20 ± 0.13 9.50 ± 1.10

Sewage sludge
2015 42.7 ± 0.62 22.7 ± 0.16 1.40 ± 0.21 6.90 ± 0.51
2016 36.8 ± 0.12 20.6 ± 0.14 0.46 ± 0.06 0.76 ± 0.08

Cattle manure
2015 63.1 ± 0.64 32.5 ± 0.33 0.57 ± 0.01 11.7 ± 0.30
2016 60.5 ± 2.70 22.9 ± 0.42 1.10 ± 0.18 12.7 ± 2.60

Digestate (biogas 
production residue)

2015 91.4 ± 0.49 45.9 ± 0.24 0.10 ± 0.03 0.26 ± 0.21
2016 92.5 ± 0.15 36.1 ± 2.20 0.78 ± 0.07 1.20 ± 0.07

Green waste compost was less rich in organic 
matter of all composts analysed; however, the compost 
produced in 2015 demonstrated a substantial content of 
FA and HA (1.1% and 5.3%, respectively), and in 2016 
the content of these acids was significantly lower. This 
can be explained by the fact that every year compost 
composition varies substantially, the amount of certain 
biodegradable substances may change. Green waste 
and sewage sludge composts were known as a potential 
source of pollution (Watteau, Villemin, 2011). Food waste 
and sewage sludge composts exhibited similar content of 
organic matter and Corg (Zbytniewski, Buszewski, 2005). 
The content of FA and HA in food waste in 2015 and 
2016 increased as follows: FA – by 1.4–2.2%, HA – by 
6.1–9.5%. On the contrary, the comparison of these two 
years in terms of the content of these acids in sewage 
sludge compost demonstrated a substantial decrease: FA 
– by 1.4–0.46%, HA – by 6.9–0.76%. Manure compost
was rich in organic matter: 63.1% in 2015 and 60.5% in
2016. A substantial amount of Corg was found in it, and it
also demonstrated the largest content of FA. The content
of HA depends on compost ingredients which must be
properly balanced (Alsanius et al., 2016). The maximum
content of organic matter and Corg was observed in 
digestate compost; however, the content of FA and HA 
vital for plant growth was minimal. It can be explained by 
the fact that the digestion process occurred in anaerobic 
conditions, thus because of the lack of oxygen only small 
part if any at all of complex FA and HA was formed 
(Möller, Müller, 2012). 

To assess the nutritional quality of composts: 
N, P, K, their water soluble forms, S, and carbon and 
nitrogen ratio (C:N), were established. The results are 
presented in Table 2. As mentioned earlier, not only 
carbon is important for soil and plants but also N, P and 
K are the basic substances needed for microorganism 
activity in composting. These elements are the key in 
assessing compost quality. The total N, P and K contents 
indicate their total amount in compost, and water soluble 
forms – how much of them plants can assimilate. The 
total contents of these substances are usually much 
higher compared to water soluble ones. The C:N ratio is 
important for the composting process. Microorganisms 
absorb carbon for energy generation and growth, while N 
is the most important substance in protein synthesis and 
reproduction (Staugaitis et al., 2011). 

Of all the composts analysed green waste 
compost demonstrated the minimum contents of total 
N – 0.65–0.69%, total P – 0.17–0.42% and the water 
soluble N-NH4 – <0.05 – 38 mg kg-1. The total N content 
in food waste, sewage sludge, cattle manure and digestate 
waste was very similar in 2015 and 2016 and ranged from 
2.2% to 3.3% (statistically not significant at p ≤ 0.05). 
The scientists from other countries investigated manure 
and sewage sludge composts and discovered similar total 
N contents, namely 2.7% and 2.8% (Chang Chien et al., 
2007; Tontti et al., 2008). However, the highest plant 
available N-NH4 content was found in digestate compost: 
1409 mg kg-1 in 2015 and 1420 mg kg-1 in 2016. The 
digestate N-NH4 content is directly related to the 
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Table 2. Nutrient contents (expressed in dry matter) in different types of compost 

Composts Year

Nutrients

C:N 
total 

nitrogen 
(N)
%

water soluble 
nitrogen
(N-NH4)
mg kg-1

total 
phosphorus 

(P)
%

water soluble 
phosphorus 

(P)
mg kg-1

total 
potassium

(K)
%

water soluble 
potassium 

(K)
mg kg-1

total 
sulphur

(S)
%

Green waste 2015 0.65 a 38.0 a 0.42 ab 43.7 a 1.0 b 509 a 0.23 c 15.6 cde
2016 0.69 a <0.05 0.17 a 39.8 a 0.46 ab 988 b 0.14 b 16.4 e

Food waste 2015 2.6 bc 867 f 0.66 bc 89.4 a 1.1 b 2898 c 0.25 c 10.6 f
2016 2.4 bc 420 e 0.52 bc 35.2 a 0.64 ab 4594 f 0.35 d 9.7 b

Sewage sludge 2015 2.9 cde 1217 g 2.0 g 81.2 a 0.47 ab 671 a 0.63 f 7.9 a
2016 2.2 b 311 b 1.4 ef 67.5 a 0.22 a 1042 b 0.95 g 9.4 b

Cattle manure 2015 2.8 cde 316 b 0.83 cd 203 b 4.7 d 5949 g 0.34 d 11.6 g
2016 2.4 bc <0.05 1.5 ef 288 c 2.2 c 3475 d 0.38 e 9.5 b

Digestate (biogas 
production residue)

2015 3.3 e 1409 d 1.6 f 1047 e 0.79 ab 1122 b 0.09 a 13.8 h
2016 2.4 bc 1420 d 1.2 de 370 d 0.34 ab 3887 e 0.13 b 15.4 c

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different composts at                    
p ≤ 0.05 according to Duncan’s test. 

Table 3. Heavy metal contents (expressed in mg kg-1 of dry matter) in different types of compost 

Composts Year
Heavy metals

Cd Pb Ni Cu Zn Cr Hg

Green waste 2015 0.32 ± 0.01 40.7 ± 10.2 7.7 ± 1.2 74 ± 3.2 492 ± 66 12.7 ± 1.7 0.64 ± 0.05
2016 0.18 ± 0.01 12.7 ± 0.78 5.1 ± 0.11 15.7 ± 1.1 145 ± 16 15.7 ± 4.0 0.01 ± 0.00

Food waste 2015 0.11 ± 0.02 8.3 ± 1.8 4.2 ± 1.2 15.6 ± 2.5 85 ± 3.5 7.3 ± 1.1 0.00 ± 0.00
2016 0.12 ± 0.00 7.1 ± 0.71 3.5 ± 0.71 19.0 ± 1.1 108 ± 19 4.97 ± 0.9 0.019 ± 0.00

Sewage sludge 2015 2.0 ± 0.27 61.0 ± 8.5 42.2 ±3 .1 198 ± 18 1059 ± 86 78.7 ± 2.0 0.60 ± 0.00
2016 2.1 ± 0.07 41.2 ± 0.21 36.8 ± 0.49 200 ± 7.8 1191 ± 30 45.8 ± 0.99 0.04 ± 0.01

Cattle manure 2015 0.17 ± 0.00 <2.5* 2.6 ± 0.37 29.8 ± 2.1 158 ± 10 3.1 ± 0.10 0.00 ± 0.00
2016 0.22 ± 0.01 3.2 ± 0.40 3.7 ± 0.66 29.4 ± 1.6 126 ± 6.4 6.1 ± 1.1 0.01 ± 0.00

Digestate (biogas 
production residue)

2015 0.20 ± 0.07 <2.5* 6.7 ± 0.66 26.1 ± 1.4 333 ± 32 5.6 ± 0.57 0.00 ± 0.00
2016 0.21 ± 0.01 ˂2.5* 4.3 ± 0.02 12.6 ± 0.07 226 ± 4.9 1.9 ± 0.19 0.07 ± 0.01

* – detection limit

original feedstock total N content (Möller, Müller, 2012). 
Asubstantial content was also observed in sewage sludge 
compost – in 2015 it totalled 1217 mg kg-1. The maximum 
total P content was found in sewage sludge compost and 
the minimum one was observed in green waste compost. 
However, the highest content of water-soluble P was 
established in manure compost – 203–288 mg kg-1. In 
2015, it was established that the total K in green waste, 
food waste, sewage sludge and digestate composts was 
similar and ranged from 0.46% to 1.05%. In 2016, the 
same composts demonstrated the significantly lower 
content of total K – 0.22–0.64% (statistically significant 
differences were obtained between years at p ≤ 0.05). 
The maximum contents of total K were found in manure 
compost: 4.7% in 2015 and 2.2% in 2016. The content of 
water soluble K in 2016 was significantly higher despite 
the fact that in 2015 total K contents were twice as high. 
The maximum total S contents were determined in sewage 
sludge compost: 0.63% in 2015 and 0.95% in 2016, and 
the minimum content was recorded in biogas production 
residue compost – 0.09–0.13%. Green waste compost 

exhibited the largest C:N. Our results agree with those 
of other scientists who investigated composts of similar 
composition (Alsanius et al., 2016; Staugaitis et al., 2016). 

The difference between the amount of obtained 
nutrients in 2015 and 2016 composts (Table 2) could 
be explained by the weather conditions. Figure 1 shows 
the weather conditions during the composting period. 
In November and December 2014, the temperature was 
a little higher which means that conditions for organic 
matter decomposition were better. High amount of rainfall 
in November 2015 and February 2016 affected K and N 
content (Table 2). The lower amount of K and N content 
could be due to nutrient leaching in 2016 compost samples 
(Tiquia et al., 2002). 

Table 3 shows the contents of heavy metals 
in green waste, food waste, sewage sludge, cattle 
manure and digestate composts. In this study there were 
determined seven major heavy metals: cadmium (Cd), 
lead (Pb), nickel (Ni), copper (Cu), zinc (Zn), chromium 
(Cr) and mercury (Hg). 

Heavy metal contents were compared with the 
contents of heavy metals in the composts of different 
categories recommended by the Agrochemical Research 
Laboratory of the Lithuanian Research Centre for 
Agriculture and Forestry (Table 4). These contents of 
heavy metals were calculated on the basis of limits of 
heavy metals in composts submitted by 19 countries and 

having assessed their contents in composts produced in 
Lithuania (Staugaitis et al., 2015). 

In terms of organic matter and nutrient contents, 
green waste compost was the most neutral of all composts; 
however, we could not state that for heavy metal contents. 
The largest content of heavy metals was obtained in 
green waste compost in 2015: Cu – 74, Zn – 492 and 
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GWC – green waste compost, SSC – sewage sludge compost, 
DIG – digestate (biogas production residue), FWC – food 
waste compost, MC – manure compost 

Figure 2. Total amount of 7 polychlorinated biphenyls 
(PCBs) content in different types of compost

Hg – 0.64 mg kg-1. In accordance with the following 
exceeded limits of heavy metals (Table 4), green waste 
compost was classified as category III. The green waste 
compost produced in 2016 was of a much better quality 
and was classified as category I. Food waste and cattle 
manure composts met the highest standards and were 
classified as category I. The maximum contamination by 
heavy metals was observed in sewage sludge compost: 
Cd – 2.0–2.1, Pb – 41.2–61.0, Ni – 36.8–42.2, Cu – 
198–200, Zn – 1059–1191 and Cr – 78.7–45.8 mg kg-1. 
Similar results have been obtained by other researchers 
(Watteau, Villemin, 2011; Singh et al., 2016). Zn content 
in sewage sludge compost significantly (1.8–2.0 times) 
exceeded the heavy metal limits set out for category III; 
therefore, it could not be attributed to either category. 
Digestate compost was classified as category II, as the 
Zn content exceeded the limits set out for category I. 

Polychlorinated biphenyls (PCBs) belong to 
the 12 most harmful persistent organic pollutants, as 
specified in Stockholm convention (Antolín-Rodríguez 
et al., 2016). There are altogether 209 different PCBs, and 
about 130 of them were used in commercial products. Due 
to their bio-accumulating properties, these compounds 
build up in the food chain with exposure of animals, 
possibly impacting biodiversity and ultimately humans, 
causing health impacts for current and future generations 
(Weber et al., 2011). However, only some from 209 PCBs 
congeners are usually selected for monitoring (Vorkamp, 
2016). During this research work, the total contents of 
PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 
180 and PCB 138+163 were determined. The results 
obtained are shown in Figure 2. 

Chromatographic separation involved problems 
separating PCB 138 from PCB 163; therefore, the study 
assessed the sum of these two compounds. It was found 

that sewage sludge compost were the most contaminated 
with PCBs, containing the overall content of 37.8 µg kg-1 
in the samples of 2015 and 29.4 µg kg-1 in the samples 
from 2016. The lowest PCBs contamination was 
determined in cattle manure and food waste composts: 
there were no PCBs found in the samples of 2015, 
and the PCBs contents in the samples of 2016 were 
1.5 and 2.0 µg kg-1, respectively. There are no legal 
acts governing the contamination of composts as soil 
improvement materials with persistent organic pollutants 
in Lithuania. In accordance with the hygienic norm HN 
60:2004 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.228693) which describes the maximum permissible 
concentrations of hazardous chemical substances in the 
soil, 0.1 mg kg1 of PCBs can be permitted. According to 
the quality requirements for composts used in agriculture 
(Staugaitis et al., 2011), it is recommended that the total 
content of polychlorinated biphenyls does not exceed 
400 µg kg-1 in dry matter. All investigated composts 
satisfied this requirement. Polychlorinated biphenyls 
might have 1 to 10 chlorine atoms. The more chlorine 
atoms a molecule has, the more complex is its degradation 
process. Another important characteristic determining 
PCBs degradation is the placement of a chlorine atom 
in the molecule (Anyasi, Atagana, 2011). The obtained 
results correlate with the data of other authors, who 
investigated green waste compost, household biowaste 
compost and digestate compost obtained under anaerobic 
conditions (Brändli et al., 2008; Riedel, Marb, 2008). 
Swiss researchers Berset and Holzer (1995) established 
on average 32 µg kg-1 of PCBs in compost. A higher 
content of about 400 µg kg-1 was found in sewage sludge 
(Berset, Holzer, 1995). The most predominant PCB 
detected was PCB 28 (2,4,4’-trichlorobiphenyl), which 
has three chlorine atoms in its molecule. Its content 
ranged from 0.14 µg kg-1 in the sewage sludge compost 
sample of 2015 up to 3.24 µg kg-1 in the biogas production 
residue sample of 2016. Having five chlorine atoms PCB 
118 (2,3’,4,4’,5-pentachlorbiphenyl) was found only in 
sewage sludge compost. Its content in the sample of 2015 
was 18.91 µg kg-1 – it is the least common compound of 
all PCBs analysed. 

Sixteen different polycyclic aromatic 
hydrocarbons with two to six benzene rings were 
determined. The most common are PAHs with five 
or six benzene rings. PAHs with less than six benzene 
rings are defined as the small PAHs and those with more 
than six benzene rings in their structure are defined as 
the large PAHs (Moss, 1998). Five composts of different 
origin were examined in which the content of polycyclic 
aromatic hydrocarbons was established (Fig. 3). PAHs 
are characterised by their carcinogenic, mutagenic and 
toxic impact on the environmental (Fetzer, 2007). 

Table 4. Permissible limits of heavy metal contents (mg kg-1) in different categories of composts 

Category Cd Pb Hg Cr Zn Cu Ni As
I ≤0.7 ≤45 ≤0.4 ≤70 ≤200 ≤70 ≤25 ≤10
II ≤1.3 ≤130 ≤1.0 ≤100 ≤400 ≤110 ≤40 ≤15
III ≤3.0 ≤180 ≤2.0 ≤120 ≤600 ≤300 ≤60 ≤25

I – use in agriculture, II – use for energy crops, III – for non-agricultural land use, rehabilitated areas 
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According to the quality requirements for 
composts used in agriculture (Staugaitis et al., 2011), it 
is recommended that the total content of PAHs should 
not exceed 4 mg kg-1 in dry matter. Of all investigated 
composts the recommended total of 16 PAHs was higher 
only in SSC and digestate of 2015 and it amounted to 5.70 
and 7.11 mg kg-1, respectively (Fig. 4). An explanation 
for this finding may be different contamination levels 
and different origin of the input material. None of the 
compost samples of 2016 demonstrated PAHs contents 
higher than 4 mg kg-1. All samples analysed had different 
concentrations of individual PAHs. The most common 
compounds were acenaphthylene, fluorene, phenanthrene 
and dibenz(a,h)anthracene. 

Our data agree with those published by other 
authors, who analysed green waste compost, household 
biowaste compost and digestate compost produced by 
anaerobic treatment, and the average PAHs contents 
determined by them were 1.23, 2.31 and 2.68 mg kg-1, 
respectively (Moeller, Reeh, 2003; Riedel, Marb, 2008). 
There are also literature sources that report higher PAHs 
contents found in composts (Brändli et al., 2006). While 
carrying out the studies in different seasons (summer and 
winter), it was found that the ambient temperature was 
related to pollution of composts with PAHs (Stäb et al., 
2008). Higher concentrations of polycyclic aromatic 

Note. 1 – naphthalene, 2 – acenaphthylene, 3 – acenaphthene, 4 – fluorine, 5 – phenanthrene, 6 – anthracene, 7 – fluoranthene, 
8 – pyrene, 9 – benz[a]anthracene, 10 – chrysene, 11 – benzo[b]fluoranthene, 12 – benzo[k]fluoranthene, 13 – benzo[a]pyrene, 14 
– benzo[g,hi,]perylene, 15 – dibenz[a,h]anthracene, 16 – indeno[1,2,3-cd]pyrene; if there is no value in the graph that means that
compound was not detected.

Figure 3. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) content in different types of compost

GWC – green waste compost, SSC – sewage sludge compost, 
DIG – digestate (biogas production residue), FWC – food waste 
compost, MC – manure compost 

Figure 4. Total amount of 16 polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) content in different types of 
compost

hydrocarbons in the samples of winter compost can be 
explained by the use of fossil fuel during the heating 
season which determined higher concentrations of PAHs 
in compost. In this study, compost samples were taken in 
spring, according to results obtained by Stäb et al. (2008), 
composts made from feedstock materials colected during 
summer season were less contaminated PAHs. 
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Conclusions
1. The analysis of organic matter content in

different types of composts revealed that the maximum 
contents of organic matter and organic carbon (Corg) were 
demonstrated by digestate (biogas production residue) 
compost; however, the contents of fulvic (FA) and humic 
(HA) acids were minimal. The maximum contents of FA 
and HA were determined in cattle manure compost. The 
lowest content of organic matter was determined in green 
waste compost. 

2. The composts produced from food waste,
sewage sludge, cattle manure and digestate had similar 
contents of total nitrogen (N); however, plant available 
water soluble ammonia nitrogen content was the highest 
in digestate. Sewage sludge compost demonstrated the 
highest contents of total phosphorus (P) and total sulphur 
(S). The maximum content of total and water soluble 
potassium (K) was observed in cattle manure compost. 

3. Having analysed five composts of different
origin it was established that none of them exceeded 
the limits for polychlorinated biphenyls (PCBs) 
recommended for composts used in agriculture. However, 
the most polluted by heavy metals and PCBs was sewage 
sludge compost. Food waste and cattle manure composts 
revealed the minimum contents of heavy metals and PCBs. 

4. The research data suggest that pollution with
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) decreased 
in two year period. The highest decrease (9.5 times) 
in PAHs concentration was recorded in sewage sludge 
compost. The PAHs contents in the samples of digestate 
and food waste compost of 2016 were about 2.5 times 
lower. The only exception was the green waste compost, 
in which 1.6 times higher PAHs content was found in 
2016. Higher contents of PAHs in 2016 year samples 
were found due to the more contaminated input materials 
used for composting. 

Received 14 02 2018
Accepted 08 06 2018

References 
1. Alsanius B. W., Blok C., Cuijpers W. J. M., Franca S. C.,

Fuchs J. G., Janmaat L., Raviv M., Streminska M. A.,
Termorshuizen A. J. 2016. Handbook for composting and
compost use in organic horticulture. Research Report.
BioGreenhouse COST Action FA 1105, p. 18–22.

2. Antolín-Rodríguez J. M., Sánchez-Báscones M.,
Martín-Ramos P., Bravo-Sánchez C. T., Martín-Gil J.
2016. Estimation of PCB content in agricultural soils
associated with long-term fertilization with organic
waste. Environmental Science and Pollution Research,                                    
23 (12): 12372–12383.
https://doi.org/10.1007/s11356-016-6439-1

3. Anyasi R. O., Atagana H. I. 2011. Biological remediation
of polychlorinated biphenyls (PCB) in the environment
by microorganisms and plants. African Journal of
Biotechnology, 10: 18916–18938.
https://doi.org/10.5897/AJB10.557

4. Banach-Szott M., Debska B., Rosa E. 2014. Effect of soil
pollution with polycyclic aromatic hydrocarbons on the
properties of humic acids. Journal of Soils and Sediments,
14 (6): 1169–1178.
https://doi.org/10.1007/s11368-014-0873-9

5. Bedada W., Karltun E., Lemenih M., Tolera M. 2014.
Long-term addition of compost and NP fertilizer increases
crop yield and improves soil quality in experiments
on smallholder farms. Agriculture, Ecosystems and
Environment, 195: 193–201.
https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.06.017

6. Berset J., Holzer R. 1995. Organic micropollutants in
Swiss agriculture: distribution of polynuclear aromatic
hydrocarbons (PAH) and polychlorinated biphenyls
(PCB) in soil, liquid manure, sewage sludge and compost
samples; a comparative study. International Journal of
Environmental Analytical Chemistry, 59 (2–4):145–165.
https://doi.org/10.1080/03067319508041324

7. Brändli R. C., Bucheli T. D., Kupper T., Zennegg M.,
Berger U., Edder P., Oehme M., Müller J., Schaffner C.,
Furrer R., Schmid P., Huber S., Ortelli D., Iozza S.,
Stadelmann F. X., Tarradellas J. 2006. Organic pollutants
in source-separated compost. Organohalogen Compounds,
68: 863–866.

8. Brändli R. C., Bucheli T. D., Kupper T., Zennegg M.,
Huber S., Müller J., Schmid P., Berger U., Stahel W.,
Stadelmann F. X. 2008. Input of organic pollutants to soil
by compost and digestate application and their origin.
International congress CODIS 2008, session 2.2. Solothurn, 
Switzerland, p. 55–62.

9. Butkovskyi A., Ni G., Leal L. H., Rijnaarts H. H. M.,
Zeeman G. 2016. Mitigation of micropollutants for black
water application in agriculture via composting of anaerobic
sludge. Journal of Hazardous Materials, 303: 41–47.
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.10.016

10. Chang Chien S. W., Wang M. C., Huang C. C., Seshaiah K.
2007. Characterization of humic substances derived from
swine manure-based compost and correlation of their
characteristics with reactivities with heavy metals. Journal
of Agricultural and Food Chemistry, 55 (12): 4820–4827.
https://doi.org/10.1021/jf070021d

11. Debska B., Banach-Szott M., Rosa E., Drag M. 2011. Effect
of soil pollution with PAHs on organic matter properties.
Polish Journal of Soil Science, 44 (2): 97–103.

12. Eshetu B., Jandl G., Leinweber P. 2012. Compost changed
soil organic matter molecular composition: a Py-GC/MS
and Py-FIMS Study. Compost Science and Utilization,
20 (4): 230–238.
https://doi.org/10.1080/1065657X.2012.10737053

13. Faithfull N. T. 2002. Methods in agricultural chemical
analysis: a practical handbook. CABI Publishing, p. 68–71.
https://doi.org/10.1079/9780851996080.0000

14. Fetzer J. C. 2007. The chemistry and analysis of large
PAHs. Polycyclic Aromatic Compounds, 27 (2): 143–162.
https://doi.org/10.1080/10406630701268255

15. Fialho L. L., Da Silva W. T. L., Milori D. M. B. P.,
Simões M. L., Martin-Neto L. 2010. Characterization of
organic matter from composting of different residues by
physicochemical and spectroscopic methods. Bioresource
Technology, 101 (6): 1927–1934.
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.10.039

16. Guo X., Luo L., Ma Y., Zhang S. 2010. Sorption of
polycyclic aromatic hydrocarbons on particulate organic
matters. Journal of Hazardous Materials, 173 (1): 130–136.
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.08.065

17. Harrison E. Z., Oakes S. R., Hysell M., Hay A. 2006.
Organic chemicals in sewage sludges. Science of the Total
Environment, 367 (2): 481–497.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.04.002

18. Hoitink H. A., Gardener B. B. M., Miller S. A 2008. Current
knowledge on disease suppressive properties of composts.
International congress CODIS 2008, session 1. Solothurn,
Switzerland, p. 19–25.

https://doi.org/10.1007/s11356-016-6439-1
https://doi.org/10.5897/AJB10.557
https://doi.org/10.1007/s11368-014-0873-9
https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.06.017
https://doi.org/10.1080/03067319508041324
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.10.016
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
https://doi.org/10.1021/jf070021d
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
https://doi.org/10.1080/1065657X.2012.10737053
https://doi.org/10.1079/9780851996080.0000
https://doi.org/10.1080/10406630701268255
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.10.039
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.08.065
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.04.002


ISSN 1392-3196         Zemdirbyste-Agriculture           Vol. 105, No. 3 (2018) 219

19. Kupper T., Brändli R. C., Bucheli T. D., Stämpfli C.,
Zennegg M., Berger U., Edder P., Pohl M., Niang F.,
Iozza S., Müller J., Schaffner C., Schmid P., Huber S.,
Ortelli D., Slooten K. B., Mayer J., Bachmann H. J.,
Stadelmann F. X., Tarradellas J. 2008. Organic pollutants
in compost and digestate: occurrence, fate and impacts.
International congress CODIS 2008, session 1. Solothurn,
Switzerland, p. 27–34.

20. Moeller J., Reeh U. 2003. Degradation of DEHP, PAHs
and LAS in source separated MSW and sewage sludge
during composting. Compost Science and Utilization,
11 (4): 370–378.
https://doi.org/10.1080/1065657X.2003.10702147

21. Möller K., Müller T. 2012. Effects of anaerobic digestion
on digestate nutrient availability and crop growth: a review.
Engineering in Life Sciences, 12 (3): 242–257.
https://doi.org/10.1002/elsc.201100085

22. Montanarella L., Rusco E. 2002. Organic matter levels in
European agricultural soils. The biological treatment of
biodegradable waste – technical aspects. Brussels, p. 8–10.

23. Moss G. 1998. Nomenclature of fused and bridged fused
ring systems. Pure and Applied Chemistry, 70 (1): 143–216.
https://doi.org/10.1351/pac199870010143

24. Paradelo R., Moldes A. B., Rodríguez M., Barral M. T.
2008. Relationship between heavy metals and phytotoxicity
in composts. CYTA-Journal of Food, 6 (2): 143–151.
https://doi.org/10.1080/11358120809487639

25. Pettit R. E. 2004. Organic matter, humus, humate, humic
acid, fulvic acid and humin: their importance in soil fertility
and plant health. CTI Research, p. 1–17.

26. Riedel H., Marb C. 2008. Heavy metals and organic
contaminants in Bavarian composts – an overview.
International congress CODIS 2008, session 2.2. Solothurn, 
Switzerland, p. 63–64.

27. Said-Pullicino D., Gigliotti G. 2007. Oxidative
biodegradation of dissolved organic matter during
composting. Chemosphere, 68 (6): 1030–1040.
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.02.012

28. Sánchez-García M., Alburquerque J. A., Sánchez-
Monedero M. A., Roig A., Cayuela M. L. 2015. Biochar
accelerates organic matter degradation and enhances
N mineralisation during composting of poultry manure
without a relevant impact on gas emissions. Bioresource
Technology, 192: 272–279.
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.05.003

29. Scaglia B., Pognani M., Adani F. 2015. Evaluation of
hormone-like activity of the dissolved organic matter
fraction (DOM) of compost and digestate. Science of the
Total Environment, 514: 314–321.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.02.009

30. Schuchardt F. 2005. Composting of organic waste.
Jördening H. J., Winter J. (eds). Environmental
biotechnology: concepts and applications, p. 333–354.

31. Singh J., Kalamdhad A. S. 2013. Chemical speciation of
heavy metals in compost and compost amended soil – a
review. International Journal of Environmental Engineering 
Research, 2 (2): 27–37.

32. Singh W. R., Kalamdhad A. S., Singh J. 2016. The
preferential composting of water fern and a reduction of
the mobility of potential toxic elements in a rotary drum
reactor. Process Safety and Environmental Protection,                        
102: 485–494.
https://doi.org/10.1016/j.psep.2016.05.002

33. Stäb J., Kuch B., Rupp S., Fischer K., Kranert M.,
Metzger J. W. 2008. Determination of organic contaminants 
in compost and digestates in Baden-Württemberg, South-
West Germany. International congress CODIS 2008,
session 2.2. Solothurn, Switzerland, p. 73–77.

34. Staugaitis G., Mažeika R., Antanaitis A., Antanaitis Š. 2011. 
Komposto, naudojamo žemės ūkyje, kokybės reikalavimų
analizė ir įvertinimas: taikomojo mokslinio tyrimo
ataskaita. Lithuanian Research Centre for Agriculture and
Forestry, p. 52–78 (in Lithuanian).

35. Staugaitis G., Mažeika R., Gvildienė K., Narutytė I. 2015.
Assessment of compost materials and quality. Innovative
solutions of soil and agrochemistry science. Kaunas,
Lithuania, p. 256–267, 306 (in Lithuanian).

36. Staugaitis G., Narutytė I., Arbačauskas J., Vaišvila Z.,
Rainys K., Mažeika R., Masevičienė A., Žičkienė L.,
Šumskis D. 2016. The influence of composts on yield
and chemical elements of winter wheat and spring barley.
Zemdirbyste-Agriculture, 103 (4): 355–362.
https://doi.org/10.13080/z-a.2016.103.045

37. Tiquia S., Richard T., Honeyman M. 2002. Carbon, nutrient,
and mass loss during composting. Nutrient Cycling in
Agroecosystems, 62 (1): 15–24.
https://doi.org/10.1023/A:1015137922816

38. Tontti T., Palojärvi A., Heinonen-Tanski H., Halinen A.,
Karinen P. 2008. Effects of repeated municipal waste
compost fertilizations on soil and plants in a crop rotation
field experiment in Finland. International congress CODIS
2008, session 3. Solothurn, Switzerland, p. 97–98.

39. Tremolada P., Guazzoni N., Smillovich L., Moia F.,
Comolli R. 2012. The effect of the organic matter
composition on POP accumulation in soil. Water, Air and
Soil Pollution, 223 (7): 4539–4556.
https://doi.org/10.1007/s11270-012-1216-3

40. Vorkamp K. 2016. An overlooked environmental issue? A 
review of the inadvertent formation of PCB-11 and other
PCB congeners and their occurrence in consumer products
and in the environment. Science of the Total Environment,
541: 1463–1476.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.10.019

41. Watteau F., Villemin G. 2011. Characterization of organic
matter microstructure dynamics during co-composting
of sewage sludge, barks and green waste. Bioresource
Technology, 102 (19): 9313–9317.
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.07.022

42. Weber R., Watson A., Forter M., Oliaei F. 2011. Persistent
organic pollutants and landfills a review of past experiences
and future challenges. Waste Management and Research,
29 (1): 107–121.
https://doi.org/10.1177/0734242X10390730

43. Zbytniewski R., Buszewski B. 2005. Characterization of
natural organic matter (NOM) derived from sewage sludge
compost. Part 1: chemical and spectroscopic properties.
Bioresource Technology, 96 (4): 471–478.
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.05.018

https://doi.org/10.1080/1065657X.2003.10702147
https://doi.org/10.1002/elsc.201100085
https://doi.org/10.1351/pac199870010143
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
https://doi.org/10.1080/11358120809487639
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.02.012
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852415006677
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852415006677
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852415006677
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.02.009
https://doi.org/10.1016/j.psep.2016.05.002
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
https://doi.org/10.13080/z-a.2016.103.045
https://doi.org/10.1023/A:1015137922816
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
https://doi.org/10.1007/s11270-012-1216-3
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.10.019
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.07.022
https://doi.org/10.1177/0734242X10390730
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.05.018


220 Evaluation of contamination levels of different types of composts and their suitability for usage in agriculture

ISSN 1392-3196 / e-ISSN 2335-8947 
Zemdirbyste-Agriculture, vol. 105, No. 3 (2018), p. 211‒220
DOI  10.13080/z-a.2018.105.027
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Santrauka
Tyrimo tikslas – ištirti žaliųjų bei maisto atliekų, nuotekų dumblo, galvijų mėšlo ir biodujų gamybos atliekų 
kompostų organinės medžiagos sudėtį ir įvertinti jų užterštumą patvariais organiniais teršalais bei sunkiaisiais 
metalais. Tirti 2015 ir 2016 m. pagaminti kompostai, paimti iš įvairių Lietuvos regionų, įvertinus nevienodas oro 
sąlygas. Kompostų cheminė analizė buvo atlikta pagal tarptautinius standartus ir reikalavimus dirvožemio gerinimo 
medžiagoms. Iš visų tirtų kompostų mažiausi kiekiai organinės medžiagos, azoto, fosforo buvo nustatyti žaliųjų 
atliekų komposte. Biodujų gamybos atliekų kompostas, nors ir pasižymėjo didžiausiu organinės medžiagos kiekiu, 
tačiau turėjo mažiausiai fulvinių ir huminių rūgščių, kurios yra svarbios dirvožemio organinės dalies atkūrimui. 
Nustatyta, kad sunkiaisiais metalais ir polichlorbifenilais labiausiai užteršti yra nuotekų dumblo kompostai, kuriuose 
bendras tirtų polichlorbifenilų kiekis 2015 m. siekė 37,8 µg kg-1, 2016 m. – 29,4 µg kg-1. Mažiausia sunkiųjų metalų ir 
polichlorbifenilų tarša pasižymėjo galvijų mėšlo ir maisto atliekų kompostai – 2015 m. ėminiuose polichlorbifenilų 
nebuvo nustatyta. Iš tirtų kompostų rekomenduojamas bendras 16 policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis 
buvo didesnis tik 2015 m. nuotekų dumblo ir biodujų gamybos atliekų kompostuose. Žemės ūkyje mažiausiai 
tinkamas naudoti yra nuotekų dumblo kompostas, nes tarša sunkiaisiais metalais ir patvariais organiniais teršalais 
gali reikšmingai padidinti teršalų koncentraciją dirvožemyje. Dirvožemyje organinės medžiagos kiekį didino tik 
žaliųjų atliekų kompostas. Galvijų mėšlo, maisto atliekų bei biodujų gamybos atliekų kompostai ne tik gerino 
dirvožemio struktūrą, bet ir reikšmingai didino maisto medžiagų koncentraciją. 

Reikšminiai žodžiai: fulvinės rūgštys, huminės rūgštys, organinė medžiaga, polichlorbifenilai, policikliniai 
aromatiniai angliavandeniliai. 
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