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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

 

ŽAK – žaliųjų atliekų kompostas / green waste compost 

MAK – maisto atliekų kompostas / food waste compost 

NDK – nuotekų dumblo kompostas /sewage sludge compost 

GMK – galvijų mėšlo kompostas / cattle manure compost 

K – kontrolė (dirvožemis be komposto) / soil without compost 

DK – digestato kompostas / digestate compost 

N – suminis azotas / total nitrogen 

Nmin  – mineralinis azotas / mineral nitrogen 

Corg – organinė anglis / organic carbon 

Csum – suminė anglis / total carbon 

S – suminė siera / total sulphur 

Sjudr – judrioji siera / mobile sulphur 

OM – organinė medžiaga / organic matter 

C:N – anglies – azoto santykis / carbon – nitrogen ratio 

HR – huminės rūgštys / humic acids 

FR – fulvinės rūgštys / fulvic acids 

HR1 – judriosios huminės rūgštys / mobile humic acids 

HR2 – su kalciu sujungtos huminės rūgštys / humic acids bounded with calcium  

HR3 – su mineraline dirvožemio dalimi sujungtos huminės rūgštys / humic acids bounded 

with soil minerals 

FR1a – judriosios „agresyviosios“ fulvinės rūgštys / mobile „aggresive fulvic acids“ 

FR1 – judriosios, su HR1 frakcija sujungtos fulvinės rūgštys / mobile fulvic acids bounded 

with HR1 fraction  

FR2 – su kalciu sujungtos fulvinės rūgštys / fulvic acids bounded with calcium 

FR3 – su dirvožemio mineraline dalimi sujungtos fulvinės rūgštys / fulvic acids bounded 

with soil minerals 

∑HR+∑FR – suminis huminių ir fulvinių rūgščių kiekis / total extractable humic substances 

content (humic and fulvic acids) 

∑HR:∑FR – suminių huminių ir fulvinių rūgščių santykis / humic and fulvic acid ratio 
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ĮVADAS 

Lietuvoje intensyvios žemdirbystės regionuose kuriasi dideli, modernūs ūkiai, taikantys 

intensyvias augalų auginimo technologijas, tačiau vis sunkiau pavyksta sumažinti gamybos 

sąnaudas, pagerinti produkcijos kokybę ir pelningai realizuoti produkciją. Intensyviai 

žemdirbystės sistemai būdingesnis augalų derlingumo didinimas nei dirvožemio produktyvumo 

ir aplinkos išsaugojimas. Padidėjusi antropogeninė veikla daro didžiulę neigiamą įtaką visos 

ekosistemos stabilumui ir ilgalaikiui dirvožemio produktyvumui. Aktyvinant žemės ūkio veiklą, 

dirvožemyje sparčiai mažėja organinių medžiagų. Dirvožemio organinės medžiagos, paprastai 

sudarančios ne daugiau kaip penkis procentus jo masės, yra vienos iš svarbiausių dirvožemio 

sudedamųjų dalių lauko augalų ekosistemoje. Organinių medžiagų mažėjimas dirvožemyje tampa 

ne tik derlingumą ribojančiu, bet ir ekosistemą keičiančiu veiksniu (Jankauskas et al., 2006; 

Arlauskienė, Maikštėnienė, 2009; Šlepetienė et al., 2013). Mokslininkai vis dažniau 

rekomenduoja naudoti mažiau mineralinių trąšų, jas derinant su humatais arba tręšti organinėmis 

trąšomis, gausiomis huminių medžiagų (Pettit, 2006; Raviv, 2010; Bedada et al., 2014). 

Pasaulyje kasmet susikaupia milijonai tonų įvairiausių atliekų. Netinkamai jas tvarkant 

žmonėms ir gyvūnams iškyla užkrato grėsmė, todėl atliekų atskyrimas bei rūšiavimas, 

apdorojimas ir tam tikrų medžiagų antrinis panaudojimas ar atliekų utilizavimas vyksta 

nuošalesnėse nuo jų atsiradimo šaltinių vietose (Baltrėnas et al., 2004). Bioskaidžių atliekų 

pavertimas kompostu ir jo naudojimas organinėms medžiagoms atstatyti dirvožemyje būtų vienas 

iš šios problemos sprendimo būdų. Bioskaidžios atliekos – tai bet kokios atliekos, kurios gali būti 

suskaidytos aerobiniu arba anaerobiniu būdu. Šioms atliekoms priskiriamos sodo atliekos, 

užterštas arba netinkamai perdirbtas popierius ir kartonas, skystosios ir kietosios maisto produktų 

atliekos, susidarančios gaminant ir realizuojant maistą (Montanarella, Rusco, 2002; Said-

Pullicino, Gigliotti, 2007; Fialho et al., 2010; Eshetu  et al., 2012). Lietuvoje gaminami įvairių 

rūšių kompostai – augalinės kilmės atliekų, maisto atliekų, nuotekų dumblo, mėšlo, biodujų 

gamybos atliekų, bioskaidžių komunalinių atliekų, vermikompostai (Brazas, 2012). Per metus 

susidaro daugiau kaip 100 tūkst. tonų maisto atliekų. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 

2012 m. jų buvo surinkta apie 138,4 tūkst. tonų, 2013 m. – apie 107 tūkst., 2014 m. – apie 

82,8 tūkst., 2015 m. – apie 68,5 tūkst. tonų. Patekusios į sąvartynus biologiškai skaidžios atliekos 

ima irti, jos išskiria ne tik anglies dioksidą, bet ir metano dujas (Žemaitytė, Mačiulaitienė, 2017). 

Lietuvoje atliekų tvarkymo įmonės gyventojų neįpareigoja rūšiuoti biologiškai skaidžias atliekas 

ir atskirti jas nuo komunalinių atliekų, nes nėra tam įrengtų konteinerių. Bioskaidžias atliekas 

privalo rūšiuoti tik kavinės, prekybos centrai, viešbučiai ir kitos įmonės, kurių darbo specifika 

susijusi su maistu. Valstybinis atliekų tvarkymo planas (2014–2020 m.) įpareigoja iki 2019 m. 
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įdiegti maisto atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir pakankamą įrangą šioms surinktoms atliekoms 

apdoroti. Nuo 2019 m. turi būti sudarytos galimybės gyventojams maisto atliekas atskirti nuo kitų 

komunalinių atliekų, pastačius specialius konteinerius joms surinkti (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerija, 2016), tačiau  daugelis savivaldybių vis dar nepaiso šio įpareigojimo. 

Ministerija siūlo numatyti finansinę  atsakomybę už nevykdomus atliekų tvarkymo reikalavimus 

ir nustatyti sankcijas. Tam jau yra parengtas Atliekų tvarkymo įstatymo pataisų projektas. Lietuva, 

kaip ir kitos ES šalys, pagal Direktyvos dėl atliekų reikalavimus iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi 

užtikrinti, kad biologiškai skaidžios atliekos, tarp jų ir maisto, būtų surenkamos atskirai arba 

atskiriamos ir perdirbamos ten, kur jos susidaro (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 

2019). 

Europoje bei kitose pasaulio šalyse kompostų panaudojimas dirvožemio organinėms 

medžiagoms atstatyti žinomas jau seniai, – atlikta nemažai nuotekų dumblo, mėšlo, žaliųjų 

atliekų, vermikompostų, digestatų kompostų organinių medžiagų tyrimų. Tyrimų duomenimis, 

įvairių rūšių kompostai turi skirtingą organinių medžiagų ir maistinių medžiagų kiekį, skatinantį 

augalų augimą (Reveille et al., 2002; Zbytniewski, Buszewski, 2005; Chang Chien et al., 2007; 

Spaccini et al., 2008; Traversa et al., 2010; Scaglia et al. 2015). Lietuvoje įvairių rūšių kompostų 

organinės medžiagos sudėties, jos kitimo, tyrimų iki šiol atlikta palyginti labai mažai. Dėl 

informacijos stokos iškyla naujų klausimų, ir tai skatina atlikti naujus tyrimus.  

Tyrimų hipotezė. Tikėtina, kad iš žaliųjų ir maisto atliekų, nuotekų dumblo, galvijų mėšlo, 

digestato sudaryti kompostai ir kompostų-dirvožemio substratai skiriasi savo kokybe ir įtaka 

dirvožemio savybėms ir augalams: vertingiausi pagal organinių medžiagų, judriųjų jos formų ir 

maisto medžiagų kiekį yra iš galvijų mėšlo ir digestato sudaryti kompostai ir jų substratai. 

Darbo tikslas – ištirti iš įvairių žaliavų pagamintų kompostų organinę medžiagą ir jos 

sudėtį, transformaciją dirvožemyje ir įtaką augalams. 

Darbo uždaviniai 

1. Ištirti ir įvertinti kompostų, pagamintų iš žaliųjų ir maisto atliekų, nuotekų dumblo, galvijų 

mėšlo, digestato organinės medžiagos sudėtį: organinės medžiagos kiekį, suminę ir organinę 

anglį, C:N santykį, fulvinių ir huminių rūgščių kiekį, fulvinių rūgščių frakcijas, huminių 

rūgščių frakcijas. 

2. Nustatyti žaliųjų ir maisto atliekų, nuotekų dumblo, galvijų mėšlo, digestato kompostų 

agrocheminius rodiklius: pH, sausųjų medžiagų kiekį, suminius azoto, fosforo, kalio, sieros, 

kalcio, magnio kiekius ir elektrinį laidį. 

3. Ištirti kompostų-dirvožemio substratų įtaką organinės medžiagos kiekiui ir transformacijai 

augalų augimo metu. 
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4. Nustatyti kompostų-dirvožemio substratų įtaką vasarinių miežių augimui ir derliaus 

kokybei. 

 

Ginamieji disertacijos teiginiai 

1. Įvairių rūšių kompostai yra puikūs organinės medžiagos, organinės ir suminės anglies, 

fulvinių bei huminių rūgščių šaltiniai, pasižymintys geromis agrocheminėmis savybėmis. 

Vertingiausi pagal organines  ir maistines medžiagas yra galvijų mėšlo ir digestato 

kompostai. 

2. Kompostai gerina dirvožemio organinės medžiagos kokybę ir agrochemines savybes: 

padidina organinės medžiagos, organinės anglies, fulvinių ir huminių rūgščių bei 

mineralinio azoto, judriojo fosforo, kalio ir sieros kiekius. 

3. Įvairių kompostų rūšių įtaka vasarinių miežių derliui ir jų kokybei nevienoda. Didžiausias 

vasarinių miežių derlius gaunamas patręšus augalus galvijų mėšlo ir digestato kompostais. 

4. Vasarinių miežių grūduose ir šiauduose suminio azoto kiekiui didžiausią įtaką turi digestato 

kompostas, mažiausią – žaliųjų atliekų kompostas. 

Mokslinio darbo naujumas. Šiame darbe nustatyta, kad iš žaliųjų atliekų, maisto atliekų, 

nuotekų dumblo, galvijų mėšlo ir digestato pagaminti kompostai ir jų substratai ženkliai skiriasi 

organinės medžiagos kokybe bei fulvinių ir huminių rūgščių bei jų frakcijų kiekiais. Tai suteikia 

naujų žinių apie įvairių rūšių kompostų organinės medžiagos transformaciją dirvožemyje bei įtaką 

vasariniams miežiams vegetacijos metu. 

Praktinė darbo reikšmė. Nustatyti įvairių rūšių kompostų organinės medžiagos kiekiai, 

jos sudėtiniai elementai bei agrocheminiai rodikliai. Jų įtaka dirvožemiui bei augalams atskleidžia 

skirtingų kompostų vertę, leidžia apskaičiuoti tręšimų normas ir išauginti kokybišką produkciją. 

Šis darbas įrodo, kad kompostai yra vertinga trąša augalams, gerina dirvožemio agrochemines 

savybes. 

Darbo rezultatų aprobacija. Darbo tema yra paskelbtos dvi publikacijos, leidiniuose 

„Žemdirbystė=Agriculture” ir „Žemės ūkio mokslai“. Dalyvauta 6 tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose: 4-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio 

pažangai (Lietuvos mokslų akademija, 2015 m. – skaitytas žodinis pranešimas); Novel methods 

for circulating plant nutrients – consequences for fertiliser value and soil fertility (Akademija, 

2016 m. – skaitytas pranešimas); International Conference on Conservation Agriculture and 

Sustainable Land Uses (Budapeštas, Vengrija, 2016 m. – stendinis pranešimas); The 12th 

International Scientific Conference Students on their Way to Science (Latvijos žemės ūkio 

universitetas Jelgava, 2017 m. – skaitytas pranešimas); 17th International Conference Sustainable 

Utilisations of Manures and Residue Resources in Agriculture (Wexford, Ireland, 2017 m. –
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stendinis pranešimas), The Vital Nature Sign (Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 

2018 – žodinis ir stendinis pranešimai. 

Disertacinio darbo aprašymas. Disertacinis darbas parengtas lietuvių kalba. Jo apimtis – 

154 puslapių. Disertaciją sudaro įvadas, santrumpų sąrašas, literatūros apžvalga, tyrimų metodika, 

rezultatai, išvados, naudotos literatūros sąrašas, paskelbtų publikacijų sąrašas, padėka, santrauka, 

mokslinių publikacijų kopijos. Disertaciniame darbe pateikiamos 26 lentelės, 40 paveikslai. 

Panaudoti 189 literatūros šaltiniai. 
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ 

1.1. Kompostai ir kompostavimo būdai 

Kompostavimas – tai vienas iš būdų natūraliai utilizuoti buitines atliekas, kai organinės 

atliekos paverčiamos dirvožemiui bei augalams lengvai pasisavinamų maistinių medžiagų 

šaltiniu, vadinamu kompostu. Kompostas – skirtingo mineralizacijos lygio įvairių organinių 

medžiagų mišinys. Jame esančios ne visai supuvę šakelės, žolių stiebeliai ir įvairios organinės 

liekanos užtikrina žemės purumą ir ilgalaikį trąšumą (Schuchardt, 2005; Tejada et al., 2009). 

Kompostavimas vyksta veikiant mikroorganizmams. Kartu su apirusiomis organinėmis 

liekanomis komposte yra gausybė bakterijų, mielių, pelėsinių grybų, pirmuonių ir kitų gyvybės 

formų, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai maitinasi organinėmis liekanomis. Fermentai jas 

mineralizuoja, paverčia tirpiomis medžiagomis, kurias iš komposto jau gali paimti augalų šaknys. 

Į dirvą įterptas kompostas suyra išskirdamas pagrindines augalų maistines medžiagas – azotą, 

fosforą, kalį ir mikroelementus (Tiquia et al., 2002). Tai natūrali trąša, kuri vertinga ir 

dirvožemiui, ir augalams. Priešingai nei mineralinės trąšos, jis neturi neigiamo šalutinio poveikio 

(Pigatin et al., 2016). Kompostas palengvina molingų dirvų struktūrą ir pagerina oro laidumą, o 

smėlingose – sulaiko drėgmę, atstato nualintas dirvas. Komposto sugebėjimas atstatyti dirvos 

struktūrą yra daug labiau vertinamas už trąšos savybes (Motuzas ir kt., 2009; Watteau, Villemin, 

2011). Kompostavimo metu sunaikinami žmogui ir augalams kenksmingi mikroorganizmai ir 

pikžolių sėklos, todėl patręšti gerai paruoštu kompostu augalai praktiškai neserga, jiems mažai 

kenkia vabzdžiai (Tiquia et al., 2002; Hasan et al., 2012; Blok et al., 2015). 

Kompostas dažniausiai gaminamas iš dviejų pagrindinių komponentų, vienas iš jų yra 

durpės, labai gerai sorbuojančios skysčius ir amoniaką, bet nekompostuotos silpnai skaidosi, kitas 

komponentas turėtų būti gausus mikrofloros, pakankamas kiekis lengvai hidrolizuojamų 

organinių azoto junginių. Tokių kompostų didžiausia dalis yra durpės, o antro komponento turėtų 

būti 10–15 % visoskomposto masės. Toks kompostavimo būdas vadinamas biologiniu. Šios 

grupės kompostai gaminami iš durpių ir mėšlo, durpių ir fekalijų, durpių ir srutų (Brazas, 2012).  

Kompostavimas – patogiausias būdas atsikratyti sodo tvarkymo atliekų – lapų, krūmų, 

medžių šakų, žolės ir t. t. Tai labai praktiškas sprendimas išvengti atliekų išvežimo mokesčių. 

Naudodami kompostus kaip trąšą, grąžinamos dirvai prarastos medžiagos ir pagerinama jos 

kokybė. Šiuo būdu galima perdirbti daugiau kaip 50 % buitinių atliekų (Amir et al., 2005; Amir 

et al., 2010). 

Ruošiantis gaminti kompostą svarbu parinkti tinkamas sudėtines dalis. Dirvožemio 

organizmams, ardantiems organinę medžiagą reikia energijos, kuri iš esmės priklauso nuo anglies 

ir azoto santykio (C:N). Būtina palaikyti šių elementų proporciją, kad kompostuojamos medžiagos 
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būtų aktyvios (Doublet et al., 2010). Daugumai dirvos organizmų tinkamiausias C:N santykis nuo 

15:1 iki 30:1. Kad būtų galima orientuotis, koks yra C:N santykis, reikia žinoti azoto ir anglies 

kiekį kompostuojamose medžiagose (Mal, 2013). 

Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, didžiausias C:N santykis nustatytas šviežiose medžių 

pjuvenose, javų šiauduose, todėl norint jį sumažinti reikia pridėti daugiau azoto turinčių organinių 

medžiagų: gyvulių šlapimo, srutų, gyvulių kraujo, fekalijų (1.1.1 lentelė). Naudojant ankštinius 

augalus (dobilus, liucerną, žirnius) kaip azoto šaltinį, reikia sumaišyti vieną dalį šių augalų ir 2–3 

dalis kitų augalinių liekanų. Kompostuojamos medžiagos gali būti įvairios: augalų liekanos, 

mėšlas, srutos, piktžolės, nesmulkintos medžių šakutės, popierius, maisto atliekos, kiaušinių 

lukštai, vaisių ir daržovių atliekos. Į kompostą gali būti pridėta įvairių ingredientų: kaulų, kraujo, 

žuvies miltų, fekalijų ir paukščių mėšlo. Gaminant kompostą iš galvijų mėšlo, srutų, į 1 m3 

komposto reikia pridėti mažiausiai 4–5 kg kalcio, pelenų ir kitų medžiagų. Kai dirvožemis lengvos 

granulometrinės sudėties, įmaišoma molio, o jei sunkios, – smėlio. Reikia atminti, kad dirvožemis 

turi sudaryti 1/10 – 1/3 komposto masės (Vaišvila ir kt., 1999). 

 
1.1.1 lentelė. C:N santykis organinėse medžiagose (Vaišvila ir kt., 1999) 
Table 1.1.1. C:N ration of organic matter 

Organinės medžiagos pavadinimas / The name of organic material C:N 

1. Gyvulių šlapimas / Urine of animal 0,8 

2. Gyvulių išmatos / Feces of anima 15 

3. Srutos / Slurry 1,9–3,1 

4. Šviežias mėšlas, kuriame yra šiaudų / Fresh manure containing straw 20 

5. Mėšlo kompostas (po 4 mėn. kompostavimo) / Manure compost (after 
4 month of composting) 

15 

6. Mėšlo kompostas (po 8 mėn. kompostavimo) / Manure compost (after 
8 month of composting) 

10 

7. Gyvūlių kraujas / Animal blood 3 

8. Fekalijos / Faeces 6–10 

9. Vejų žolė / Lawn grass 12 

10. Ankštinių augalų žalioji masė / Green mass of leguminous crops 7 

11. Liucerna / Lucerne 16–20 

12. Runkelių lapai / Beet leaves 25 

13. Aukštutinio tipo durpės / Upper type of peat 30 

14. Mažai suskaidytos durpės / Slightly fragmented peat 50 

15. Medžių lapai / Trees leaves 50 

16. Šviežios medžių pjuvenos / Fresh wood sawdust 510 

17. Medžių spygliai / Trees needles 30 

18. Javų šiaudai / Cereals straw 50–150 

19. Miesto šiukšlės / City rubbish 34 
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1.1.1. Komposto gamyba 

Kai kompostuojamos medžiagos tinkamai sudėtos į krūvą, esant pakankamai oro 

temperatūrai ir sukrautų medžiagų drėgmei, prasideda pradinių medžiagų skaidymasis ir 

fermentacija – dalyvauja įvairūs dirvožemio mikroorganizmai. Bakterijos ir grybai skaido 

organines medžiagas, t. y. baltymus, cukrus, celiuliozę, hemiceliuliozę, ligniną, riebalus į 

paprastesnius junginius – angliavandenius, amino rūgštis, peptidus ar nesudėtingos struktūros 

fenolius (Sánchez–Monedero et al., 1999; Amir et al., 2010). Pirmiausia savo aktyvią veiklą 

pradeda bakterijos. Skaidomos sunkiai skylančios organinės medžiagos į patvarias medžiagas, 

sudarančias humusą. Šis procesas vadinamas persitvarkymu, jis trunka ne mažiau kaip 2 savaites. 

Gaunama nesubrendusio komposto masė. Nesubrendusio komposto tarpsnyje kompostuojamą 

kaupą reikia 2–3 kartus permaišyti. Kompostą reikia periodiškai laistyti, bet neperlieti, nes esant 

drėgmės trūkumui ir pertekliui stabdomi kompostavimosi procesai. Pirmuonys ir smulkūs gyviai 

(pvz., šimtakojai) smulkina ir permaišo komposto turinį. Jų dėka gaunamas šviežias kompostas, 

turintis rudą spalvą ir dirvos struktūrą. Dar kelių mėnesių reikia galutiniam brendimui, kai 

fermentacija praktiškai baigiasi. Kaupo viduje temperatūra susilygina su aplinkos temperatūra. 

Tuomet savo darbą atlieka sliekai, paversdami kompostą galutiniu produktu: vienalytės 

struktūros, puria, juoda mase, maloniai kvepiančia miško žeme. Toks kompostas yra galutinai 

paruoštas. Subrendęs kompostas (puveninė žemė) gaunamas po 1–2 ar 3 metų (Brazas, 2012; 

Sánchez-García et al., 2015; Alsanius et al., 2016).  

Pagrindinį organinių medžiagų ardymą, arba fermentaciją, atlieka bakterijos ir pelėsiniai 

grybai, kurie kartu su kitais mikroorganizmais, pirmuonimis ir sliekais įkuria biocheminių 

reakcijų katilą. Šio proceso metu beveik netirpios angliavandenių, baltymų, organinių rūgščių 

molekulės, dalyvaujant fermentams ir atmosferos deguoniui, skaidomos į mažesnes molekules. 

Jos galų gale pavirsta tirpiomis organinėmis rūgštimis ar mineralinėmis druskomis, kurias gali 

pasisavinti augalai. Kompostavimosi procesų metu vykstant organinės medžiagos 

biodegradacijai, netenkama apie 30–40 % buvusių organinių medžiagų – anglies dioksido ir 

vandens (Tracevičius ir kt., 2008).  

Yra du pagrindiniai komposto paruošimo būdai: šaltasis ir karštasis. Šaltuoju būdu 

kompostą paruošti lengviau, bet užtrunka ilgiau. Ruošiant kompostą karštuoju būdu, reikia 

daugiau priežiūros, puikiai išmanyti apie kompostavimo procesą ir jį pakreipti reikiama linkme, 

bet tuomet kompostą galima gauti po 6 savaičių ar greičiau. Karštajam kompostui gauti reikia 

naudoti lengviau suirstančias medžiagas ir parinkti gerą balansą santykiu 2:1 sausųjų medžiagų 

(nukritę lapai, šiaudai) su žaliosiomis medžiagomis arba mėšlu. Kaupą reikės perkasti 3–4 kartus 

ar daugiau – kuo dažniau perkasinėjama, tuo greičiau paruošiamas kompostas. Kompostuojant 

šaltuoju būdu (kaupe maksimali temperatūra pakyla iki +40 °C) nebūtina reguliariai perkasti 



  

15 

kaupą, tai užtektų daryti 1–2 kartus per metus, bet tuomet organinės medžiagos perpus per 2 metus 

ar ilgiau. Komposto subrendimo trukmė priklauso nuo metų laiko, kompostuojamų žaliavų 

kilmės, azoto kiekio ir anglies-azoto santykio (C:N) žaliavose, nuo jų maišymo dažnio. Komposto 

brendimas tęsiasi nuo 2 savaičių iki 2 metų, dažniausiai nuo 6 iki 9 mėn. Subrendusio komposto 

rietuvė tampa 1/3 mažesnė nei pradinė prieš žaliavas kompostuojant. Tokio komposto masė 

vientisa, beveik juodos spalvos, paėmus į ranką netepa. Geras kompostas yra kokybiškas ir 

nepraranda savybių ištisus metus (Vaišvila ir kt., 1999; Sahu et al., 2013).		

Dažniausiai naudojami kompostavimo būdai gali būti suskirstyti į tradicinius ir sparčiojo 

kompostavimo. Kompostuojant sparčiuoju būdu naudojamos įvairios procesą greitinančios 

medžiagos (mineraliniai azoto junginiai) ir priemonės (dažnas perkasimas ar maišymas, 

atitinkamos mikrooorganizmų rūšys, sliekai, celiuliozę ardantys organizmai, mechanizuota 

aeracija). Tradiciniai kompostavimo būdai dažniausiai pagrįsti anaerobiniu medžiagos ardymo 

procesu ir tais aerobinio kompostavimo procesais, kuriems būdinga pasyvi aeracija – krūva 

perkasama retai, vos keletą kartų arba ji pasyviai aeruojama per perforuotus vamzdžius. Tokie 

kompostavimo procesai užtrunka ne trumpiau kaip keletą mėnesių – metus. Spartaus 

kompostavimo būdai gali sutrumpinti aerobinio kompostavimo procesą iki 4–5 savaičių. 

Daugumai šių būdų taikoma ir aukšta temperatūra komposto krūvoje, tad ne tik paspartėja 

kompostavimosi procesai, bet ir sunaikinamos komposto krūvoje esančios piktžolių sėklos bei 

patogeniniai organizmai (Staugaitis ir kt., 2011). 

Dažniausiai naudojami kompostavimo būdai 

Tradicinis pasyvaus kompostavimo būdas: žaliavos kraunamos į krūvas ar į duobes / 

griovius, neperkasamos arba perkasamos labai retai. Vyksta anaerobiniai kompostavimosi 

procesai. Kompostas pagaminamas per 1–2 metus. Sąnaudos šiuo atveju minimalios (Kokkora, 

2008).  

Tradicinis pasyvaus kompostavimo būdas pasitelkiant pasyvią aeraciją: lyginat su 

ankstesniu kompostavimo būdu, krūva dažniau perkasama ir taip sudaromos sąlygos aerobiniams 

kompostavimosi procesams. Komposto gamybos trukmė gali sutrumpėti iki ne visų metų. Šis 

būdas pasižymi didelėmis darbo jėgos sąnaudomis, tačiau nereikia didelių investicijų, techniko ir 

įrangos (Staugaitis ir kt., 2011).  

Spartusis kompostavimas pasitelkiant aukštą temperatūrą krūvoje: aerobinis medžiagos 

ardymas spartinamas naudojant keletą priemonių: kompostavimui skirta žaliava susmulkinama; 

įterpiamos mineralinės medžiagos (pvz., amonio sulfatas, karbamidas), azoto/fosforo gausios 

medžiagos (paukščių mėšlas); masė dažnai (intensyviausiai – kasdien) perkasama ar maišoma. 

Priklausomai nuo naudotų priemonių ir perkasimo dažnumo komposto gamyba gali užtrukti 2–4 

savaites (Larney et al., 2006). 
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Spartusis kompostavimas pasitelkiant veiklius mikroorganizmus: didelę komposto krūvos 

žaliavų dalį sudaro šiaudai, pelai ir galvijų mėšlas. Ardymo procesams paspartinti į krūvą 

įterpiami veiklūs ląstelieną ardantys mikroorganizmai, kurių dėka kompostavimasis sutrumpėja. 

Šiaudus reikia susmulkinti. Galima taikyti pasyvią aeraciją per perforuotus vamzdžius 

(Romaneckas ir kt., 2011).  

Komposto krūvų eilių perkasimas: šis būdas yra vienas iš populiariausių išsivysčiusiose 

šalyse. Eilės periodiškai perkasamos ekskavatoriumi ar kita tam pritaikyta technika. Perkasant 

sumaišomos kompostuojamos medžiagos, palaikoma pasyvi aeracija ir aerobiniam skaidymui 

palankios sąlygos. Procesas gali užtrukti aštuonias savaites. Krūvos gali būti aeruojamos pasyviai 

per perforuotus vamzdžius, tuomet nebereikia jų perkasinėti. Kompostavimosi trukmė šiuo atveju 

pailgėja iki 10–12 savaičių (Brazas, 2012). 

Mechaninės aeracijos kompostavimas, tokie kaip nejudinamos krūvos kompostavimo 

būdas. Taip ženkliai sutrumpinamas kompostavimosi laikas (iki 3–5 savaičių). Taip 

kompostuojant, supilamos aukštesnės ir platesnės krūvos, sumažėja kompostavimui reikalingas 

plotas. Šie kompostavimo būdai taikomi retai, dažniausiai, tvarkant miestų nuotekų dumblus 

(Staugaitis ir kt., 2011).  

Mechaninės aeracijos ir paspartinto maišymo būdai: vienas iš tokių yra kompostavimas 

reaktoriuje (uždaroje besisukančioje talpoje). Tuomet sumažinamas darbo jėgos poreikis, oro 

įtaka, o procesai efektyviai kontroliuojami. Šio kompostavimo metu medžiaga sparčiai 

kompostuojasi, reikia gerokai mažesnio ploto, pagaminamas labai kokybiškas kompostas. Tokio 

kompostavimo būdo didelės pradinės investicijos, gamybiniai ir eksploataciniai kaštai (Staugaitis 

ir kt., 2011). 

Vermikompostavimas: gana naujas organinių atliekų tvarkymo būdas, tik sąlyginai 

vadintinas kompostavimu. Atliekas čia ardo ne mikroorganizmai, bet sliekų virškinimo sistemoje 

veikiantys enzimai. Gaunamas labai kokybiškas kompostas, proceso metu krūvos nereikia 

perkasinėti. Siekiant palaikyti aerobines sąlygas ir ne per aukštą temperatūrą, krūvos turi būti 

mažesnių apimčių. Kompostavimo procesas užtrunka 6–12 savaičių (Staugaitis ir kt., 2011; 

Brazas, 2012).  

Kompostuoti galima visas lengvai besiskaidančias organines medžiagas: piktžoles, išrautas 

su šaknimis, nupjautą žalią žolę, velėną, žalius ir nukritusius medžių lapus, durpes, vaisių ir 

daržovių atliekas, mėšlą, fekalijas, srutas, medienos pjuvenas, skiedras ir drožles, medžių žievę, 

susmulkintas medžių ir krūmų šakas, šieną, šiaudus, augalų stiebelius, ankščių ir riešutų lukštus, 

popierių (laikraščius, kartoną, bet ne spalvotos spaudos), medienos pelenus, virtuvės atliekas, 

miško paklotę (Hoitink et al., 2008; Wu et al., 2014). 
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Kompostai gali būti įvairių rūšių: 

 Lapų kompostas. Įvairių rūšių medžių lapus reikia sumaišyti su dirvožemiu, mėšlu ar 

subrendusiu kompostu santykiu 2:1. Arba galima pridėti virtuvės atliekų, susmulkintos nupjautos 

žolės ar nedidelį kiekį azotinių trąšų. Paprastai lapų kompostas subręsta per 2 metus. Jis žymiai 

pagerina dirvožemio struktūrą ir sulaikodaugiau vandens. Ypač tinka smėlio ir sunkioms 

molingoms dirvoms. Jame mažai maisto medžiagų, bet su juo dirva praturtinama mikrogrybais, 

galinčiais ardyti ligniną ir hemiceliuliozę, kas svarbu augalams, kurių šaknys gyvena simbiozėje 

su grybiena (pvz., pušiniams, erikiniams) (Smith, 2011; Brazas, 2012; Neher et al., 2013). 

 Žolės kompostas. Šviežia žolė turi daug azoto ir drėgmės, todėl geriau jai leisti padžiūti 

ir po to sumaišyti su šiaudais, nukritusiais medžių lapais, pjuvenomis, medžio drožlėmis arba 

susmulkintomis šakelėmis. Lapų ir žolės komposte pakanka azoto, bet trūksta fosforo ir kalio 

(Bikovens et al., 2010). 

 Mėšlo kompostas. Komposto kaupe mėšlas kompostuojamas su plonais durpių ar 

dirvožemio sluoksniais. Galima naudoti nederlingą podirvio sluoksnį. Mikroorganizmų užkratui 

sukelti į kaupą įdedama paruošto komposto. Suformuotas kaupas pridengiama dirvožemiu ar 

durpėmis, o iš viršaus – apsauginiu sluoksniu iš žolės ar šiaudų (Wong, 1999; Brazas, 2012). 

 Šakelių, žievės, pjuvenų kompostas. Susmulkintas šakeles, žievę ar pjuvenas kaupe 

būtina papildyti azotu ir sudrėkinti, nes azoto ir drėgmės stokoja visos medienos atliekos. Gausios 

azoto ir drėgnos medžiagos: mėšlo tyrė, žalios augalų dalys, žolė ir pan. Medienos atliekų 

kompostavimasis trunka ilgiau nei kitų rūšių kompostų ( Brazas, 2012). 

 Velėnos komposto paruošimas užtrunka apie metus. Kaupas formuojamas iš velėnos 

ir mėšlo sluoksnių. Kompostas per metus kelis kartus perkasamas ir reguliariai drėkinamas 

(Arlauskiene et al., 2017). 

 Kompostas iš vaisių ar uogų išspaudų. Uogų išspaudose dažnai būna skaidymuisi 

optimalus C:N santykis 25–30:1. Į obuolių ar kriaušių išspaudas rekomenduojama pridėti šiaudų 

ir dirvožemio. Būtina nuolat kontroliuoti drėgmę (Brazas, 2012). 

 Durpių ir mėšlo kompostas. Durpės į komposto rietuvę kraunamos 15–20 cm 

sluoksniais pakaitom su mėšlu. Sluoksnių patariama nestorinti, nes plonais sluoksniais sukrautose 

rietuvėse greičiau dauginasi organinę medžiagą skaidantys mikroorganizmai (Epstein, 2017). 

 Durpių ir srutų kompostas. Srutas geriausiai kompostuoti su durpėmis. Tinka visų 

rūšių durpės, išskyrus kalkingas. Gerai susiskaidžiusios ir išvėdintos durpės sugeria daug srutų. 

Žiemą durpių ir srutų kompostai ruošiami mėšlidėse, o vasarą – lauko rietuvėse. Durpių ir srutų 

kompostai šiltuoju metų laiku subręsta per 1–4 mėnesius (Brazas, 2012; Epstein, 2017). 
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 Durpių kompostas. Kai durpės naudojamos kaip pagrindinė kompostuojama 

medžiaga, reikia pridėti dolomito ir kaulų miltų. Dolomito ir kaulų miltai sumaišomi santykiu 1:2. 

Durpės sluoksniuojamos su žaliomis daug azoto turinčiomis medžiagomis (Boldrin et al., 2010). 

1.2. Dirvožemio organinė medžiaga 

Dirvožemio organinės medžiagos (DOM) šaltiniai yra visi į jį patenkantys arba jame 

pasiliekantys biocenozės komponentai, t. y. dirvožemio gyvoji fauna ir flora, augalinės ir 

gyvulinės kilmės liekanos ir humusas. DOM struktūra pateikta 1.2.1 paveiksle. Jauražemiuose ir 

palvažemiuose organinių medžiagų kiekis 1–2 %, juodžemiuose – iki 10 %. Organinių medžiagų 

didžiąją dalį (85 %) sudaro humusas (Šlepetienė, 2010). Humusas, ypač azotas, fosforas, siera, 

mikroelementai, svarbus augalų bei mikroorganizmų maisto šaltinis (Motuzas ir kt., 2009; 

Dungait et al., 2012). 

 
 
1.2.1 pav. Dirvožemio organinių medžiagų struktūra (Jankauskas, Jankauskienė, 2006) 
Figure 1.2.1. Structure of soil organic matter (Jankauskas, Jankauskienė, 2006) 
 
Dirvožemio organinės medžiagos funkcijos (Šlepetienė, 2010): 

 biologinės: aprūpinimas energija (būtina biologiniams procesams), aprūpinimas maisto 

medžiagomis (N, P, S); sistemos dirvožemis–augalas palaikymas; 

 fizikinės: struktūros stabilumo gerinimas, drėgmės imlumas ir palaikymas, šiluminių 

savybių keitimas; 
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 cheminės: mainų katijonų talpos palaikymas, buferingumo stiprinimas, organinių-

mineralinių kompleksų sudarymas, toksinių junginių koncentracijos sumažinimas. 

Organinė medžiaga dirvožemyje padeda s išlaikyti ir gerinti jo savybes. Tai dinamiška 

medžiaga ir vienas iš pagrindinių augalų maisto elementų šaltinių (Kalisz et al., 2010). Įvairūs 

organiniai junginiai sudaryti iš angliavandenių kompleksų (celiuliozė, hemiceliuliozė, 

krakmolas), paprastųjų cukrų, ligninų, pektinų, dervų, gleivių, baltymų, riebalų, aliejų, vaškų, 

alkoholių, organinių rūgščių, fenolių ir kt. Dirvožemį sudarantys junginiai skirstomi į organinius 

ir neorganinius (Cotrufo et al., 2011; Tremolada et al,. 2012). Organiniai junginiai atitinkamai 

skirstomi į turinčius azoto: nitratus, amonio junginius, amidus, amino rūgštis, nukleoproteinus, 

peptidus, alkaloidus ir į beazočius junginius – angliavandenius, riebalus, organines rūgštis, 

raugines medžiagas (Swift, 1996).  

Neorganinės dalelės dirvožemyje – mineralai, susiformavę skaidant daug didesnes uolienas 

dėl fizinio, cheminio ir biologinio poveikio. Šis procesas truko daugiau kaip milijoną metų. 

Neorganinių dalelių yra trys pagrindiniai tipai, jie skiriasi dalelių dydžiu, chemine sudėtimi:  

 smėlis 0,05–2,0 mm – silicio dioksidas (SiO2), klintys, granitas, skalūnas; 

 dulkės 0,002–0,05 mm – kvarcas su smulkia organine medžiaga; 

 molis ˂0,002 mm – silikatai, metalų oksidai, metalų hidroksidai. 

Humusas – viena iš DOM sudedamųjų dalių (1.2.1 pav.). Dirvožemio humuso reikšmė yra 

labai įvairi. Ištirta, kad humuso medžiagos ir tarpiniai organinių liekanų irimo produktai jau 

pačiose pirmosiose dirvodaros stadijose dalyvauja uolienoms dūlėjant (Motuzas ir kt., 2009). Po 

to dirvožemio mineralinius junginius ardo ir jų judrumą didina fulvinės rūgštys. Humuso 

medžiagų susidarymas – tai nepaprastas organinių liekanų utilizavimas, kuris būtinas biosferoje, – 

jo metu susidaro nauja grupė gamtinių, neegzistuojančių gyvuosiuose organizmuose junginių, 

būtinų tam, kad užtikrintų nenutrūkstamą šiuolaikinių gyvųjų formų egzistavimą. Humusas yra 

pagrindinis dirvožemio komponentas, skiriantis jį nuo dirvodarinės uolienos. Daugiausia humuso 

randama juodžemyje. Dirvožemio humusas sudarodarnią, nuolatos ir nepaliaujamai 

funkcionuojančią  sistemą, aprūpinančią gyvuosius organizmus maisto elementais natūralioje 

aplinkoje, sudaro artimą optimaliai rūgštinę – šarminę ir oksidacinę – redukcinę sistemas, kurios 

palaiko dirvožemio buferingumą, gerinantį dirvožemio fizikines ir agrochemines savybes 

(Ghabbour, Davies, 2007). Į humuso sudėtį įeina įvairios specifinių organinių junginių grupės 

(Brazas, 2012): 

 huminės rūgštys, 

 fulvinės rūgštys, 

 humatomelaninės rūgštys, 

 nehidrolizuotoji liekana, 
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 bitumai, 

 vaškai, 

 dervos, 

 lipoidai. 

Tyrimais nustatyta, kad humusas gerina dirvožemio struktūrą, didina sorbcijos imlumą, 

todėl iš dirvožemio išsiplauna mažiau maisto medžiagų, o patekę įvairūs teršalai (pesticidai, 

sunkieji metalai, radionuklidai) surišami į nejudrius junginius (Brändli et al., 2006). 

Mikroorganizmai ardo augalines liekanas, sunaudodami dalį jų energijos ir maisto medžiagų, o 

augalinėse liekanose esančios organinės medžiagos skyla į paprastesnius ir judresnius junginius. 

Dalis šių tarpinių skilimo produktų mineralizuojasi, dalį mikroorganizmai sunaudoja baltymų, 

angliavandenių ir kitų junginių sintezei (Purmalis, Klavins, 2013). Dalis augalinių liekanų ir 

mikroorganizmų tarpinių skilimo produktų dalyvauja humifikacijoje, kurios metu susidaro 

sudėtingi organiniai junginiai – humuso rūgštys. Jos jungiasi su mineraline dirvožemio dalimi, 

sudarydamos organinius-mineralinius junginius, kurie palankiomis sąlygomis kaupiasi 

dirvožemyje. Humifikacijos greitis ir pobūdis priklauso nuo augalinių liekanų kiekio, jų 

kaupimosi būdo ir cheminės sudėties, dirvožemio drėgnumo, temperatūros, aeracijos, 

granuliometrinės ir mineralinės sudėties, mikroorganizmų veiklos sudėtingumo, taip pat ir nuo 

augalų rūšies, agrotechnikos (Motuzas ir kt., 2009). 

Lietuvoje humuso daugiau turi įmirkę dirvožemiai (1.2.1 lentelė). Tad žemesnėse vietose 

esantys sunkesnės granuliometrinės sudėties šlynžemiai humuso turi vidutiniškai apie 3,7 %, o 

lygumose vyraujančiuose glėjiškuose balkšvažemiuose, išplaudžemiuose, rudžemiuose humuso 

yra vidutiniškai 2,5–2,9 %, aukštesnėse vietose – iki 2 %. Mažiausias humuso kiekis nustatytas 

smarkiai ir vidutiniškai eroduotuose dirvožemiuose – 0,64–1,4 %. Tos pačios granuliometrinės 

sudėties ir panašaus įmirkimo dirvožemiai yra humusingesni Vakarų Lietuvoje nei Rytų 

Lietuvoje. Daugiausiai humuso yra molio dirvožemiuose, mažiau – priesmėlio ir priemolio, 

mažiausiai – smėlio dirvožemiuose (Staugaitis ir kt., 2015 c). 
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1.2.1 lentelė. Humuso kiekis (%) įvairiuose Lietuvos dirvožemiuose (Staugaitis ir kt., 2015 c) 
Table 1.2.1. Humus content, % in different Lithuanian soils (Staugaitis ir kt., 2015 c) 

Granulometrinė sudėtis 
/ Granulometric 
composition 

Dirvožemiai / Soils 

normalaus 
drėgnumo / 

Normal humidity 

mažai 
įmirkęs / 

Low soaked 

labai įmirkę / 
Large soaked 

eroduoti / 
Erosioned 

salpiniai / 
Floods 

durpiniai / 
Peat 

Rytų Lietuva / East Lithuania 

Smėliai / Sand (s1; ps/s) 1,3±0,33* 1,7±0,66 2,4±0,19 1,2±0,04   

Smėlingi priesmėliai, 
priemoliai / Sandy loamy 
sand, loam (ps; p/p; p1) 

1,8±0,40 2,4±0,63 3,9±1,59 1,5±0,49 3,1±0,07  

Dulkiški moliai / Dusty 
clay (p1-m/p2; m) 

2,3±0,87 2,7±1,07 6,8±0,35 1,6±0,42 5,6±0,31  

Durpės / Peats      24,4±10,9 

Vidurio Lietuva / Middle Lithuania 

Smėliai / Sand (s1; ps/s) 1,5±0,48 2,1±0,76 2,7±0,34    

Smėlingi priesmėliai, 
priemoliai / Sandy loamy 
sand, loam (ps; p/p; p1) 

2,1±0,58 2,7±0,60 3,7±1,37 1,9 ± 0,19 3,0 ± 0,78  

Dulkiški moliai / Dusty 
clay (p1-m/p2; m) 

2,5±0,79 2,9±0,70 4,0±1,20 2,1 ± 0,54 5,2 ± 0,41  

Durpės / Peats      26,4±12,7 

Vakarų Lietuvoje / West Lithuania 

Smėliai / Sand (s1; ps/s) 1,8±0,30 2,5±0,34 2,5 ±0,07  2,2±0,91  

Smėlingi priesmėliai, 
priemoliai / Sandy loamy 
sand, loam (ps; p/p; p1) 

2,1±0,61 2,7±0,77 4,7±1,33 1,9±0,58 3,9±1,81  

Dulkiški moliai / Dusty 
clay (p1-m/p2; m) 

3,0±0,76 2,8±0,22 5,6 ±0,02 2,1±0,38 5,6±0,34  

Durpės / Peats      23,5±12,5 

Average in Lithuania 

Smėliai / Sand (s1; ps/s) 1,6±0,41 2,3±0,62 2,7±0,51 1,5±0,04 2,2±0,91  

Smėlingi priesmėliai, 
priemoliai / Sandy loamy 
sand, loam (ps; p/p; p1) 

2,0±0,52 2,5±0,67 3,9±1,38 1,7±0,45 3,3±1,55  

Dulkiški moliai / Dusty 
clay (p1-m/p2; m) 

2,5±0,80 2,9±0,64 4,9±1,67 1,9±0,47 5,5±0,46  

Durpės / Peats      24,9±9,2 

 

Tinkamai naudojant organines trąšas užtikrinamas pakankamas organinių medžiagų kiekis 

dirvožemyje, o humuso kiekis didėja, jo sudėtis gerėja. Humuso kaupimasis ir jo sudėtis labai 

priklauso nuo klimato sąlygų, dirvožemio tipo ir konkrečių žemdirbystės sistemų. Lietuvoje labai 

didelio humusingumo yra sunkios granuliometrinės sudėties užmirkę salpžemiai, mažo 

humusingumo – smėlžemiai, lengvos granuliometrinės sudėties jauražemiai (Motuzas ir kt., 

2009).  



22 

1.3. Organinių medžiagų transformacija  

Organinių medžiagų irimas – ilgas ir sudėtingas fizikinių, biologinių ir cheminių veiksnių 

procesas. Jų transformacijos dirvožemyje schema pavaizduota 1.3.1 paveiksle (Šlepetienė, 2010). 

Organinės medžiagos dirvožemyje visiškai mineralizuojasi, asimiliuojasi ir įeina į mikrobinės 

biomasės sudėtį arba humifikuojasi. Augalines liekanas į paprastesnius mineralinius junginius 

skaido heterotrofiniai mikroorganizmai. Šis procesas gali vykti ir anaerobinėmis, ir aerobinėmis 

sąlygomis. Aerobiniai mikroorganizmai (heterotrofinės bakterijos, grybai, aktinomicetai) 

oksiduoja augalinių liekanų ir mikroorganizmų liekanose baltymus, riebalus, angliavandenius ir 

kitus sudėtingus organinius junginius iki amoniako, vandens ir anglies dioksido. Mineralizuojasi 

ne tik augalinės ir gyvūlinės liekanos, bet ir dirvožemio humusas. Anaerobinių bakterijų veikla 

lemia puvimo procesą ir paprastų, neprisotintų deguonimi organinių bei mineralinių junginių 

susidarymą. Skaidantis organinėms medžiagoms svarbi amonifikacija – baltymų skaidymas iki 

amoniako: baltymai→amino rūgštys→NH3+ organinės, neturinčios azoto medžiagos (Vaišvila ir 

kt., 1999). 

Taip pat vyksta nitrifikacija – amonio oksidavimas iki nitratų: 

2NH3+O2→2HNO2+2H2O, 

2HNO2+O2→2HNO3. 

 

 
 

1.3.1 pav. Organinės medžiagos transformacijos dirvožemyje schema: 1, 2, 5, 6, 7 – hidrolizė, oksidacija, 
3 – humifikacija (kondensacija, polimerizacija, molekulinė kompleksodara), 4 – druskų susidarymas, 
molekulinė kompleksodara (Šlepetienė, 2010) 
Figure 1.3.1.  Organinc matter transformation in the soil scheme: 1, 2, 5, 6,7 – hydrolysis, oxidation, 
3  humification (condensation, polymerization, molecular complexing), 4 – formation of salts, molecular 
complexodium (Šlepetienė, 2010) 

 

Augalinės 
liekanos 
(ligninas, 
angliavandeniai, 
lipidai ir kt.) 

Pirminės destrukcijos 
produktai 
(polifenoliai, 
peptidai, 
aminorūgštys, mono- 
ir oligosacharidai, 
karboninės rūgštys ir 
kt. 

 

 

Humuso 
medžiagos 

Antrinės 
destrukcijos 
produktai (amino 
rūgštys, heksozės, 
pentozės, 
polifenoliai ir kt. 

Galutiniai 
minerilizacijos 
produktai (NH3, 
CO2, H2O) 

Humuso rūgščių druskos 
Kompleksiniai junginiai 
Adsorbciniai kompleksai 
su molio mineralais 

Galutiniai 
mineralizacijos 
produktai 

 (NH3, CO2, 

1 3 5 
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1.4. Huminės medžiagos 

Huminės medžiagos susiformuoja vykstant humifikacijai. Šis procesas – sudėtingas 

biocheminis huminių rūgščių susidarymas iš tarpinių augalinių liekanų skaidymosi produktų. Yra 

žinomos A. Trusovo (Трусов, 1915), M. Kononovos (Konovova, Belchikova, 1960) 

kondensacijos (polimerizacijos), I. Tiurino (Тюрин, 1965), L. Aleksandrovos (Александрова, 

1980) biocheminės oksidacijos, D. Orlovo (Орлов, 1990) kinetinės humifikacijos teorijos. Anot 

M. Kononovos (Konovova, Belchikova 1960), nesudėtingos organinės medžiagos, turinčios 

nedidelę molekulinę masę, kondensuojasi ir polimerizuojasi į didelės molekulinės masės 

junginius, daugiausia sudarančius humines rūgštis. Fulvines rūgštis ji laiko humifikacijos pradinės 

stadijos produktu. L. Aleksandrova (Александрова, 1980) manė, kad humifikacijoje dalyvauja 

didelės molekulinės masės organinių liekanų skaidymosi produktai, sudarantys skirtingos 

kondensacijos lygio humuso medžiagas. Per pimąjį etapą susidaro humuso rūgščių molekulės 

azotingoji dalis, tos rūgštys pagal tirpumą skirstomos į humines ir fulvines. Tolesnės biocheminės 

oksidacijos metu šios rūgštys su mineraline dirvožemio dalimi sudaro organinius-mineralinius 

kompleksus. Antrame etape dėl oksidaciją skatinančių fermentų vyksta huminių medžiagų 

molekulių aromatizacija. Biocheminių procesų grandinė užbaigiama huminių medžiagų 

mineralizacija. Mokslininkų duomenimis, yra dvi humifikacijos fazės: pirmoji – santykinai 

trumpa biologinė fazė baigiasi susidarius „šviežio“ humuso, turinčio silpnas jungtis su mineraline 

dirvožemio dalimi, antroji fazė ilgesnė, tai – humuso brendimo fazė, pasižyminti tvirtomis 

humuso medžiagų jungtimis su dirvožemio mineraline dalimi. Susidarančių humuso jungčių 

polimerizaciją skatina dirvožemyje esantys karbonatai, antriniai mineralai ir sauso klimato 

sąlygos. Humifikacijos greitis ir pobūdis priklauso nuo augalinių liekanų kiekio, kaupimosi būdo, 

cheminės sudėties, dirvožemio drėgnio, temperatūros, aeracijos, terpės pH, mikroorganizmų 

sudėties ir jų veikimo intensyvumo, granuliometrinės, mineralinės ir cheminės sudėties (Motuzas 

ir kt., 2009; Ruamps et al., 2013). 

Huminės medžiagos – tai didelę molekulinę masę turintys organiniai junginiai, sudarantys 

nuo rudos iki juodos spalvos hidrofilinius, molekuliškai lanksčius polielektrolitus. Jos susidaro 

spontaniškai vykstančios polimerizacijos metu. Daugelis huminių junginių yra heterogeniniai, 

santykinai dideli stabilūs organiniai kompleksai. Jie suteikia dirvožemiui struktūrą, poringumą, 

sugebėjimą surišti vandenį, dalyvauja katijonų ir anijonų mainuose, yra įtraukti į mineralinių 

elementų chelatinimo procesus. Huminės medžiagos sudarytos iš anglies, deguonies, vandenilio, 

azoto ir sieros, sujungtų į anglies grandines. Huminės medžiagos sudarytos iš molekulinių 

komponentų: palisaharidų, riebiųjų rūgščių, polipeptidų, ligninų, esterių, fenolių, eterių,  chinonų, 

lipidų,  peroksidų, įvairių benzeno junginių, laktono ir furano žiedų junginių. Humines medžiagas 
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galima suskirstyti į tris pagrindines frakcijas: 1 – huminės rūgštys, 2 – fulvinės  rūgštys,  

3 – huminas – netirpi hidrolizuotoji liekana (Pettit, 2006; Kalisz et al., 2010; Kononova, 2013). 

Huminės rūgštys (HR) –  tai huminių medžiagų frakcija, netirpi vandenyje rūgštinėje 

terpėje, kai pH<2, tačiau tirpi šarminėje terpėje ( 1.4.1 pav.). Huminės rūgštys yra tamsiai rudos 

ir juodos spalvos. Laisvos huminės rūgštys dirvožemyje daugiausiai yra gelių pavidalo, kurie, 

paveikti šarminių junginių, lengvai peptizuojasi ir sudaro molekulinius ir koloidinius tirpalus. 

Laisvos huminės rūgštys turi daug funkcinių grupių (karboksilinių – COOH, metoksilinių –  

O-CH3, hidroksilinių – OH), kurios, reaguodamos su dirvožemyje esančiais katijonais, sudaro 

druskas – humatus. Huminės rūgštys išgaunamos iš dirvožemio įvairiais reagentais. HR yra 

kompleksas aromatinių makromolekulių, sudarytų iš amino rūgščių, amino cukrų, peptidų ir 

alifatinių junginių. Huminės rūgštys, kaip chelatinis kompleksas, susijungia su Sr, Ni, ir kitais 

elementais į netirpius junginius, sunkiau patenkančius į augalus. Šios rūgštys su mineralinėmis 

dirvožemio dalelėmis sudaro sudėtingus, patvarius organinius- mineralinius junginius. Kuo 

huminių rūgščių daugiau, tuo geresnis susidaro augalams oro ir vandens režimas, didesnis 

dirvožemio buferingumas, nuo kurio priklauso dirvožemio pH. Didėjant huminių rūgščių kiekiui, 

daugėja vandeniui atsparių dalelių, lengviau pasisavinamos maisto medžiagos (Fuentes et al., 

2006; Güngör, Bekbölet, 2010). 

 
1.14. pav. Huminių rūgščių struktūra ( Malan, 2015) 
Figure 1.4.1. Sructure of humic acid ( Malan, 2015) 

 
Pirmiausia huminės rūgštys atlieka fiziologinę funkciją ir jos charakterizuojamos kaip 

augimo stimuliatoriai (huminių rūgščių stimuliacinis poveikis priklauso nuo aplinkos sąlygų). 

Huminės rūgštys turi įtakos fiziologiniams ir biocheminiams procesams augale, t. y. suaktyvina 

augalo medžiagų apykaitą, skatina šaknų vystymąsi (padidėja šaknų siurbiamoji dalis), augalų 

augimą, didina chlorofilo kiekį lapuose, suintensyvina kvėpavimą ir fotosintezę. Nustatyta, kad 

huminės rūgštys didina fotoaktyvios radiacijos absorbavimą (Pranckietienė ir kt., 2013; 
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Jodaugienė ir kt., 2017). Kaip natūralus augimo stimuliatorius, huminės rūgštys išlaisvina 

junginiuose esančius fermentus ir suteikia jiems aktyvią formą (Asik et al., 2009; Gharib et al., 

2011). Huminės rūgštys sumažina cheminės sorbcijos (dirvožemio savybė vykstant cheminėms 

reakcijoms, iš vandenyje tirpių fosforo druskų sudaryti netirpias arba sunkiai tirpias) intensyvumą, 

sudarydama fosfohumatus, iš kurių augalai gali pasiimti fosforą. Tad dirvožemiuose, turinčiuose 

didesnį huminių rūgščių kiekiį, augalų pasisavinamo fosforo mažiau sujungiama į netirpias 

formas. Dėl šių rūgščių įtakos augalas fosforą ir geležį pasisavina tinkamesniu santykiu, t. y. 

artimesniu esančiam augale (Jodaugienė ir kt., 2017). Huminės rūgštys atlieka ir akumuliacinę 

funkciją – dirvožemyje sukaupia (organiniuose junginiuose ir iš dalies – dirvožemio tirpale) anglį, 

azotą, fosforą, mikroelementus ir kitas maisto medžiagas, reikalingas augalui vystytis (Muscolo 

et al., 2007; Esringü et al., 2015). 1.4.2 pav. paveiksle galime matyti, kad anglies ir deguonies 

kiekis, rūgštingumas ir polimerizacijos laipsnis keičiasi didėjant molekulinei masei (Malan, 

2015). 

 
1.4.2 pav. Huminių medžiagų  cheminės savybės (Malan, 2015)  
Figure 1.4.2. Chemical properties of humic substances (Malan, 2015) 
 
Fulvinės rūgštys – tai organinės rūgštys, tirpios vandenyje ir mineralinių rūgščių tirpaluose 

(1.4.3 pav.). Fulvinės rūgštys yra šviesiai geltonos iki geltonai rudos spalvos. Fulvinės rūgštys su 

katijonais sudaro įvairias druskas – fulvatus. Būdamos labai stiprios, jos aktyviai ardo dirvožemio 

mineralus, sudarydamos naujus junginius. Jų sudėtis ir forma kinta. Fulvinių rūgščių dydis yra 

mažesnis nei huminių, molekulinė masė svyruoja nuo 1000 iki 10000. Fulvinės rūgštys turi du 

kartus daugiau deguonies negu huminės. Jos turi daug karboksilinių (COOH) ir hidroksilinių 

(COH) grupių, todėl fulvinės rūkštys yra kur kas reaktyvesnės, lyginant jas su huminėmis. 

Fulvinių rūgščių mainų pajėgumas yra daugiau nei dvigubai didesnis nei huminių, priklauso nuo 

bendro karboksilo (COOH) grupių skaičiaus. Šių rūgščių sudėtyje esančių karboksilo grupių 
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skaičius svyruoja nuo 520 iki 1120. Žinoma, kad fulvinių rūgščių sudėtyje nėra metoksi- grupių 

(CH3-O-), mažai fenolinių ir aromatinių grupių (Ghabbour, Davies, 2014; Lamar et al., 2014.). 

 
1.4.3 pav. Fulvinių rūgščių struktūra ( Malan, 2015) 
Figure 1.4.3. Sructure of fulvic acid ( Malan, 2015) 
 
Nehidrolizuotoji liekana (huminas) – pati inertiškiausia huminių medžiagų dalis, netirpi 

bet kokio pH tirpaluose (1.4.4 pav.). Ši savybė aiškinama tuo, kad huminų organinė medžiaga yra 

tvirtai susijungusi su dirvožemio molio mineralais ir sudaro kondensuotosios struktūros 

molekules, vadinama nehidrolizuota humuso rūgščių liekana. Nehidrolizuota liekana sudaro 

daugiau kaip 50 % organinės anglies, randamos mineraliniuose dirvožemiuose ir daugiau kaip 

70 % jos yra litifikuotose nuosėdose. Nehidrolizuota liekana visiškai netirpsta vandenyje. Humino 

kompleksai laikomi makro-organininėmis medžiagomis, nes jų molekulinė masė yra labai 

didelė – nuo 100,000 iki 10,000000. Huminai yra atspariausi skilimui iš visų huminių medžiagų 

(Simpson et al., 2007). Vienos iš svarbiausių humino funkcijų dievožemyje – gebėjimas surišti 

vandens molekules, pagerinti dirvožemio struktūrą, palaikyti dirvožemio stabilumą. Jis dalyvauja 

katijonų mainų reakcijose, pagerina dirvožemio derlingumą (Rice, MacCarthy, 1988; Wen et al., 

2007). 

 
1.4.4 pav. Humino struktūra ( Malan, 2015) 
Figure 1.4.4. Sructure of humin (Malan, 2015) 
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Humatai – huminių rūgščių druskos. Priklausomai nuo katijonų ir pačių rūgščių prigimties 

yra skirtingo tirpumo, skirtingo migracijos pajėgumo. Kalcio humatai blogiau tirpsta, magnio 

humatai – geriau, yra judresni, migruoja profiliu. K, Na ir NH4 humatai yra tirpūs, linkę migruoti. 

Visų šarminių ir žemės šarminių bazių fulvatai gerai tirpsta; tik esant pH˃10 kalcio ir magnio 

fulvatai iškrenta nuosėdomis. Aliuminio, geležies, vario, cinko, ir nikelio polivalentiniai katijonai 

sudaro su humuso rūgštimis kompleksines druskas. Kuo labiau huminės ir fulvinės rūgštys yra 

prisotintos katijonais, tuo greičiau formuojasi kietoji fazė (Александрова, 1980; Тейт, 1991). 

Patekę į dirvožemį, humatai padidina įterptų trąšų efektyvumą, stimuliuoja dirvožemio 

mikroorganizmų gyvybinę veiklą (Billingham, 2012). 

Huminių medžiagų tręšiamoji vertė. Huminės medžiagos dažniausiai būna dirvožemyje, 

komposte, durpėse ir anglies turinčiuose mineraluose: lignituose, leonardituose. Dirbamuosiuose 

dirvožemiuose huminių medžiagų koncentracija smarkiai mažėja. Apskritai dirvožemyje randama 

didesni kiekiai humino ir huminių rūgščių, o fulvinės rūgštys dėl jų tirpumo vandenyje išsiplauna 

į gilesnius gruntinius vandenis (Pettit, 2006).   

Huminės medžiagos natūraliai formuojasi dirvožemiuose, jei žemės ūkio veikla tinkama ir 

nenualinami dirvožemiai – taikoma sėjomaina, subalansuotas tręšimas, auginami ankštiniai 

augalai. Labai svarbu tręšti mėšlu ir kompostais, kurie atstato organinės medžiagos kiekį 

dirvožemyje. Humusas dirvožemyje susidaro labai lėtai. Vienas iš geriausių būdų padidinti 

huminių medžiagų kiekį dirvožemyje – panaudoti humatus. Daugelyje dirvožemių tręšimas 

humatų trąšomis pagerina ir pagreitina maistinių medžiagų pasisavinimą, sumažėja trąšų 

sąnaudos. Natūraliai gaunamos huminės medžiagos iš lignitų ir leonarditų yra puiki trąša, 

padidinanti humuso medžiagų kiekį dirvožemyje. Leonarditas yra aukšto oksidacinio laipsnio 

lignitas, kurio sudėtyje yra palyginti didelė koncentracija mažų molekulių (fulvinių rūgščių). 

Mažesnės fulvinių ir huminių rūgščių molekulės turi didesnę tręšiamąją vertę, ir augalai šias 

medžiagas lengviau ir greičiau pasisavina. Geros kokybės huminės medžiagos gali prarasti savo 

vertę netinkamai jas išgaunant ir perdirbant. Labai sunku įsigyti geros kokybės huminių trąšų, 

todėl svarbu jų kokybinius rodiklius nusistatyti cheminėje laboratorijoje. Humatų tikroji vertė 

nustatoma auginant augalus laukuose. Huminių medžiagų, ekstrahuotų iš kompostų, kiekis ir 

kokybė priklauso nuo pradinių komposto žaliavų ir technologijos. Pranašesni tie kompostai, kurių 

sudėtyje yra šių junginių: ligninų, parafininių makromolekulių, suberinų, melaninų, celiuliozės ir 

įvairių polifenolinių junginių. Be šių sudėtingesnių komposto ingredientų, kompostui taip pat 

reikėtų pridėti tokių, kurių sudėtyje yra mažesnių molekulių, pavyzdžiui, gyvūninės kilmės atliekų 

ar dumblo. Kompostavimo periodas, kai kompostas vartomas ir drėkinamas, taip pat turi įtakos jo 

kokybei. Geros kokybės kompostas gaunamas tada, kai kartu su augalų ir gyvūnų atliekomis 

pridedama sauso leonardito. Tuomet geriau subalansuojami mineraliniai elementai, reikalingi 
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komposto mikroorganizmams. Žemės ūkyje naudojant geros kokybės humatą arba kompostą 

dirvožemio kokybė pagerinama, augalai geriau pasisavina maisto medžiagas, padidėja derlius 

(Pettit, 2006; Tontti et al., 2008; Watteau, Villemin, 2011). 

1.5. Huminės medžiagos ir jų įtaka dirvožemio derlingumui 

Huminės medžiagos ir nehuminiai (organiniai) junginiai yra labai geras energijos ir 

mineralinių medžiagų šaltinis dirvožemio organizmams. Šie dirvožemio organizmai (dumbliai, 

mielės, bakterijos, grybų nematodai, smulkūs gyvūnai) atlieka daugelį funkcijų, gerinančių 

dirvožemį ir augalų derlių. Bakterijos išlaisvina organines rūgštis, dėl to dirvožemyje esantys 

mineraliniai elementai perverčiami į tirpių formų. Bakterijos taip pat išskiria polisacharidų 

kompleksus, dėl to susidaro dirvožemio agregatai. Aktinomicetai išlaisvina antibiotikus 

dirvožemyje, apsaugančius augalus nuo kenkėjų, sukuria dirvožemio mikroorganizmų ekologinį 

balansą augalų šaknų zonoje. Grybai taip pat atlieka daug naudingų funkcijų dirvožemyje – dėl jų 

veiklos augalų šaknys geriau ir greičiau pasisavina vandenį ir mikroelementus, jie suskaido 

pasėlių liekanas ir kitas augalines medžiagas, atpalaiduodami maistines medžiagas kitiems 

organizmams, formuojamas humusas ir dirvožemio agregatai. Naudingi dirvožemio gyvūnai 

(sliekai, kurmiai ir kt.) suformuoja tunelinius kanalus dirvožemyje, todėl pagerinama dirvožemio 

aeracija. Sveikas, gausus mineralinių medžiagų dirvožemis turi turėti pakankamą kiekį anglies 

junginių, kad būtų galima išlaikyti milijardus mikroskopinių gyvybės formų, reikalingų derlingam 

dirvožemiui ir sveikai augalijai (Pettit, 2006). 

Humuso funkcijos. Viena iš svarbiausių humuso funkcijų – išlaikyti dirvose daugiau 

„surišto“ vandens – koloidinė humuso prigimtis kaip kempinė, leidžianti jam daugiau sugerti 

vandens ir sumažinanti jo išgaravimą. Dirvožemiai, kurie turi daug huminių medžiagų, sugeba 

išsaugoti vandens atsargas sausros metu. Tad ūkininkai, naudojantys kombinuotąjį tręšimą su 

huminėmis medžiagomis, padeda augalams daug lengviau išgyventi sausrą (Pettit, 2006; Khaled, 

Fawy, 2011). Ištirta, kad huminės medžiagos gerina dirvožemio purumą, agregatų susidarymą 

(Selim, Ali Mosa, 2012). Angliavandenių kompleksai ir huminės medžiagos, veikdami kartu su 

moliu ir sąnašomis (dumblu), sudaro dirvožemio agregatus, o su mineraline dirvožemio dalimi – 

koloidinius kompleksus (Pettit, 2006). Agregatų susidarymas gerina dirvožemio struktūrą ir 

poringumą, todėl vanduo geriau pasisavinamas, pagerėja aeracija (Beznosikov, Lodygin, 2009). 

Huminės medžiagos atlieka ir sanitarinę-apsauginę funkciją – sorbuoja įvairias toksines 

medžiagas, susidariusias dėl biologinės veiklos, stimuliuoja pesticidų likučių irimą dirvožemiuose 

(Banach-Szott et al., 2014). 

Tyrimai parodė, kad toksiškų medžiagų skilimas ir neutralizavimas susijęs su huminėmis 

medžiagomis (Li, Hu, 2016). Dirvožemio huminės medžiagos turi įtakos tokių toksinių junginių 
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degradacijai: nikotino, aflatoksinų, antibiotikų, ir daugumos organinių pesticidų (Pettit, 2006; 

Kudryasheva, Tarasova, 2015). Dalis toksinių molekulių, visų pirma aromatiniai junginiai, 

stabilizuojami ir susijungia su huminių medžiagų polimerų kompleksais, todėl yra neutralizuojami 

pesticidai ir kiti toksiniai junginiai  (Tremolada et al., 2012). 

Žinoma , kad huminės medžiagos neutralizuoja dirvožemio pH ir išskiria anglies dioksidą 

(Boguta, Sokolowska, 2012). Atpalaiduotas CO2 gali būti pasisavinamas augalų arba 

susiformuoja anglies rūgštys (karbonatinės), kurios reaguoja su dirvožemio mineralais ir 

atpalaiduoja maistines medžiagas augalų mitybai (Pettit, 2006). 

Huminės medžiagos stabilizuoja ir inaktyvuoja dirvožemio fermentus.  Šie fermentų 

stabilizavimo procesai padeda apriboti potencialių augalų patogenų aktyvumą.  Patogenai 

išlaisvina fermentus, skirtus ardyti augalų gynybą, susijungia su humusinėmis medžiagomis, ir 

patogenų poveikis augalams inaktyvuojamas (Allison, 2006). 

Dar viena huminių medžiagų funkcija – dirvožemio temperatūros ir vandens išgaravimo iš 

dirvožemio stabilizavimas. Huminės medžiagos izoliacinių savybių dėka  padeda palaikyti 

vienodesnę dirvožemio temperatūrą, ypač esant dideliems klimato pokyčių laikotarpiams – ilgos 

trukmės šalčio ar karščio bangos (Tang et al., 2014). 

Kaip rodo cheminiai tyrimai, huminėms medžiagoms svarbios  trys cheminės reakcijos: 

elektrostatinė atrakcija, kompleksinių junginių ir chelatų susidarymo reakcijos, vandens imlumas. 

Veikiamos elektrostatinių jėgų huminės medžiagos sumažina mikroelementų išplovimą į podirvį,  

prisitraukia katijonus ir neleidžia jiems išsiplauti į gilesnius dirvožemio sluoksnius. Tokios 

formos katijonai prieinamesni augalams, lengviau pasisavinami augalų šaknų. Reakcija, kurios 

metu metalų katijonas susijungia su huminių medžiagų kompleksu, vadinasi chelatų susidarymo 

procesu. Jo metu susidaro metalų organiniai junginiai, atpalaiduojami pirminiai ir antriniai 

mineralai, prieinami augalų šaknims. Huminių medžiagų chelatiniai kompleksai su geležimi, 

variu, cinku, magniu, manganu ir kalciu veikia taip: sumažina šių elementų toksiškumą, stabdo 

elementų išsiplovimą, pagerinamas maisto medžiagų pasisavinimas augalų šaknyse (Sheng et al., 

2010; Shahein et al., 2014; Tang et al., 2014; Kulikowska et al., 2015). Mokslinių tyrimų metu 

įrodyta, kad būtent  fulvinės ir huminės rūgštys sumažina metalų toksininį poveikį augalų šaknyse. 

Daug mokslinių straipsnių įrodančių tiesioginį ryšį tarp PCB (polichlorbifenilų) kiekio ir huminių 

rūgščių koncentracijos (Ahmad et al., 2001, Tremolada et al., 2012). Žinoma, kad huminės rūgštys 

sugeba greičiau prisijungti patvarius organinius teršalus nei fulvinės (Banach-Szott et al., 2014). 

Huminės ir fulvinės rūgštys yra stambiamolekuliai junginiai, sudarantys netikruosius, bet 

koloidinius tirpalus, vandens molekules patalpina į savo erdvinių struktūrų laisvas erdves. Taip 

augalų šaknims lengviau pasisavinti maistines medžiagas iš dirvožemio tirpalo (Trevisan et al., 

2010). 
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Formuojantis dirvožemiui fulvinės ir huminės medžiagos su mineraliniais elementais variu, 

cinku, geležimi, manganu sudaro kompleksinius junginius, stabdančius šių mineralinių elementų 

kristalizaciją.  Kompleksų susidarymo procesą iš dalies kontroliuoja šių silpnų rūgščių 

rūgštingumas ir chelatų susiformavimo galimybė su huminėmis medžiagomis. Jeigu humusinių 

medžiagų nėra, mikroelementai paverčiami netirpiomis nuosėdomis – metalų karbonatais, 

oksidais, sulfidais, hidroksidais.  Trūkstant humusinių medžiagų dirvožemyje gali būti daug 

didesnis kiekis geležies, tačiau tokios geležies formos augalų šaknys nepasisavina (Trevisan et al., 

2010). 
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2. TYRIMŲ OBJEKTAS, METODAI IR SĄLYGOS 

2.1. Tyrimų objektas 

Disertaciniame darbe pristatyti vegetacinių eksperimentų rezultatai. 

Šių tyrimų objektai 

1) įvairios sudėties kompostai: 

a. žaliųjų atliekų kompostas (ŽAK) – medžių lapai, nupjauta žolė, šakos, šiaudai ir įvairių 

daržovių lapai bei jų dorojimo liekanos;  

b. maisto atliekų kompostas (MAK) – maisto atliekos ir maisto produktai, kurių pasibaigęs 

galiojimo laikas – daržovės, vaisiai, pieno produktai ir termiškai apdorota mėsa, maitinimo 

įmonių atliekos; 

c. nuotekų dumblo kompostas (NDK) – nuotekų dumblas, maišytas su durpėmis, šakomis arba 

šiaudais santykiu 1:2;  

d. galvijų mėšlo kompostas (GMK) – galvijų mėšlas, maišytas su šiaudais, durpėmis, 

dirvožemiu; 

e. biodujų gamybos šalutinio produkto (digestato) kompostas (DK) – grūdai, perdirbti 

anaerobinėmis sąlygomis į bioetanolį. 

2) Vegetaciniuose induose auginami vasariniai miežiai (Hordeum vulgare L.), veislė –  

Ema DS. 

2.2. Vegetacinių eksperimentų metodika 

Vegetaciniai eksperimentai buvo atliekami LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos 

vegetacinių bandymų atviroje aikštelėje.  

Prieš augalų sėją vegetaciniai indai pagal variantus buvo pildomi paprastojo išplautžemio 

lengvuoju priemoliu (Idp–g0), maišomu skirtingais kiekiais su įvairių rūšių kompostais: žaliųjų 

atliekų, maisto atliekų, nuotekų dumblo, mėšlo, digestato. Tyrimams buvo paruošti įvairių 

kompostų-dirvožemio substratai. Kompostų kiekis substrate buvo 0, 10, 20, 30 ir 40 %  

(2.2.1 lentelė). 

Eksperimente naudoti kompostai buvo paimti iš kompostavimo aikštelių, esančių 

skirtinguose Lietuvos regionuose: žaliųjų atliekų kompostas (ŽAK) – iš UAB „Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo centras“, maisto atliekų kompostas (MAK) – iš Rokiškio r. UAB „Rokvesta“, 

nuotekų dumblo kompostas (NDK) – iš Vilniaus m. UAB „Biastra plius“, galvijų mėšlo 

kompostas (GMK) – iš Kaišiadorių r. UAB „Agrolinija“, biodujų atliekų kompostas (digestatas) 

(DK) – iš Pasvalio r. UAB „Kurana“.  
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Tyrimams  naudoti penkių rūšių kompostai: 

a) žaliųjų atliekų kompostas – medžių lapai, nupjauta žolė, šakos, šiaudai ir įvairių 

daržovių lapai bei jų dorojimo liekanos;  

b) maisto atliekų kompostas – maisto atliekos ir maisto produktai, kurių galiojimo laikas 

pasibaigęs: daržovės, vaisiai, pieno produktai ir termiškai apdorota mėsa, maitinimo įmonių 

atliekos; 

c) nuotekų dumblo kompostas – nuotekų dumblas, maišytas su durpėmis, šakomis arba 

šiaudais santykiu 1:2;  

d) galvijų mėšlo kompostas – galvijų mėšlas, maišytas su šiaudais, durpėmis, dirvožemiu; 

e)  biodujų gamybos šalutinio produkto (digestato) kompostas – grūdai, perdirbti 

anaerobinėmis sąlygomis į bioetanolį. 

 

2.2.1 lentelė. Vegetacinio eksperimento schema 
Table 2.2.1. Experimental design 

Variantai 
Treatments 

Variantai 

Komposto rūšis 
Compost type 

Komposto dalis substrate %  
Compost content in substrate, 

%  
 

1. K  0 

2. 

ŽAK 

10 

3. 20 
4. 30 
5. 40 

6. 

MAK 

10 

7. 20 
8. 30 
9. 40 

10. 

NDK 

10 

11. 20 
12. 30 
13. 40 

14. 

GMK 

10 

15. 20 
16. 30 
17. 40 

18. 

DK 

10 

19. 20 
20. 30 
21. 40 

Vegetaciniame eksperimente augintų vasarinių miežių apibūdinimas. Vasarinių miežių 

veislė EMA DS išvesta LAMMC Žemdirbystės institute. Ji registruota 2013 m. Vidutinio 

ankstyvumo, augalai vidutinio aukščio, gerai krūmijasi, labai atspari išgulimui, grūdai stambūs, 
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derlinga. 2010–2012 m. Lietuvos augalų veislių tyrimo skyriuose vidutinis derlingumas buvo 

7,16 t ha-1. Didžiausias jų derlius išaugintas 2015 m. Pasvalio AVT stotyje – 10,9 t ha-1. Ema DS 

tinkama auginti ekologiniuose ūkiuose ir žemesnio našumo dirvose, nes atspari išgulimui, stelbia 

piktžoles, gerai krūmijasi. Veislė atspari miltligei, vidutiniškai atspari dryžligei, rinchosporiozei 

ir ramularijai.  

Vegetaciniuose induose buvo auginami vasariniai miežiai EMA DS (2.2.1 pav.). Bandymas 

atliktas penkiais pakartojimais. Aikštelėje vegetaciniai indai buvo išdėstyti rendomizuotai. Iš viso 

panaudoti 105 vegetaciniai indai. Jie plastikiniai, cilindro formos: aukštis – 20 cm, skersmuo – 

20 cm, talpa – 5 l. Miežiai buvo sėjami gegužės mėnesio pirmosiomis dienomis. Viename inde 

sėta po 10 miežių sėklų. Derliaus nuėmimo metu atlikti augalų biometriniai matavimai. Nustatyta 

1000 grūdų masė, augalo aukštis, bendrasis ir produktyvusis stiebų skaičius, šiaudų svoris. 

Sausuoju vegetacijos laikotarpiu miežiai buvo papildomai laistomi išpilant vienodą kiekį (0,3–

0,5 litro) vandens į kiekvieną indą.  

Nuėmus derlių miežių grūdų ir šiaudų ėminiuose nustatytas suminio azoto kiekis. 

 

 
2.2.1 pav.Vasariniai miežiai vegetaciniuose induose 
Figure 2.2.1. Spring barley in vegetative pots 

 

2.3. Tyrimams naudojamo dirvožemio charakteristika, rodikliai 

Eksperimentams paimtas dirvožemis 2015, 2016 ir 2017 m. iš Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslo centro Elmininkų bandymo stoties laukų Anykščių rajone. Vegetaciniams 

eksperimentams buvo panaudotas giliai glėjiškas paprastasis išplautžemis – Idp–g0 

(Bathihypogleyi-Haplic Luvisol), pagal granuliometrinę sudėtį – moreninis, smėlingas lengvas 

priemolis, giliau (Btg ir BCk horizontuose)  vyrauja moreninis, smėlingas lengvas priemolis. 

Dirvožemio agrocheminiai rodikliai: pHKCL – 5,8–6,4, elektrinis laidis – 52,1–67,7 µS cm-1, 

organinės medžiagos kiekis – 2,7–3,3 %, organinės anglies – 0,72–1,2 %, mineralinio azoto kiekis – 

5,6–11,0 mg kg-1, judriųjų fosforo (P2O5) – 41,7–64,1 mg kg-1 ir kalio (K2O) – 78,2–103,2 mg kg-1, 
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judriosios sieros (Sjudr) – 2,3–2,8 mg kg-1, judriųjų kalcio (Ca) – 1434,0–1782,1 mg kg-1 ir magnio 

(Mg) – 191,1–386,1 mg kg-1. 

2.4. Tyrimų ir analizių metodai 

Kompostų ėminių paėmimas ir paruošimas analizėms. Tiriamųjų kompostų mėginiai buvo 

imami iš tų vietų, kur kompostas buvo visiškai subrendęs – homogeniškas, tamsios sodrios 

spalvos, purus. Ėminiai buvo paimti kastuvu iš 4–6 kaupo vietų, 60–90 cm gylio, iš jų sudarytas 

jungtinis mėginys. Kiekvieno komposto imti 5 ėminiai analizėms, surinkti į polietileninius 

maišelius (apie 5 l) ir transportuojant laikomi terminėse dėžėse, o analizavimo metu – šaldytuve, 

palaikant 0–5 oC temperatūrą. Komposto ėmimo metu buvo surašomi duomenys apie komposto 

kilmę, brandinimo laiką ir kt. Buvo nustatomi kiekvieno komposto ėminio pakartojimo 

agrocheminiai ir organinės medžiagos kokybės rodikliai. Įvairių kompostų analizės atliktos 

penkiais pakartojimais. 

Komposto mėginiai agrocheminiams rodikliams nustatyti buvo džiovinami 75±5 °C, o 

organinės medžiagos sudėties tyrimams – 40 °C temperatūroje. Išdžiovinti kompostų ėminiai 

buvo sumalti ir persijoti per 2 mm dydžio sietą.  

Komposto mėginiai fizikinėms savybėms nustatyti buvo analizuojami iš karto atsivežus juos 

į laboratoriją.  

Dirvožemio ėminių paėmimas ir paruošimas analizėms. Dirvožemio ėminiai cheminėms 

analizėms buvo paimti iš 0–20 cm sluoksnio grąžtu, einant skersai lauko kas kelis žingsnius iš  

20 vietų. Laboratorijoje dirvožemio mėginiai išdžiovinti iki orasausės būklės. Išrinkus šaknis ir 

matomas augalų liekanas, susmulkinti porcelianinėje grūstuvėje ir persijoti per 2 mm sietą. 

Anglies tyrimams dirvožemio mėginiai papildomai persijoti per 0,25 mm sietą. Analizės atliktos 

trimis pakartojimais. 

Komposto ir dirvožemio paruošimas substratui gaminti. Komposto ir dirvožemio ėminiai 

buvo imti trejus metus – 2015, 2016 ir 2017. Dirvožemis buvo gerai išmaišytas, išrinktos 

augalinės liekanos, akmenys buvo išsijoti per <10 mm sietą ir sumaišyti su reikiamu kiekiu 

komposto. Jo kiekis substrate – 0, 10, 20, 30 ir 40 % pagal tūrį.  

Substrato ėminių paėmimas ir paruošimas analizėms. Substrato ėminiai buvo imti iš 

kiekvieno vegetacinio indo 0–20 cm sluoksnio grąžtu. Mėginiai išdžiovinti iki orasausės būklės 

ir analizėms paruošti analogiškai dirvožemio mėginiams.  

Augalų ėminių paruošimas cheminėms analizėms. Nuėmus vasarinių miežių derlių, 

iškuliami grūdai. Šiaudų ėminiai sukarpomi žirklėmis 3–5 cm ilgio gabalėliais. Šiaudų ir grūdų 

mėginiai buvo išdžiovinti 65±5 °C temperatūroje iki pastovios masės ventiliuojamose džiovinimo 
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spintose. Sumalti cikloniniu malūnu, naudojant sietą su 1 mm diametro akutėmis. Šiaudų ir grūdų 

mėginiai buvo analizuoti iš kiekvieno vegetacinio indo. 

Dirvožemio ir substratų analizės:  

 pHKCl – pagal LST ISO 10390:2005, 1N KCl potenciometriniu metodu; 

 mineralinis azotas (N-NO3+N-NH4) – pagal LVP-D–05:2017, nustatoma orasausiuose 

ėminiuose, 1N KCl ištraukoje, srauto analizės spektrometriniu metodu su 

analizatoriumi;  

 judrusis fosforas (P2O5) – pagal LVP D-07:2016 Egner–Riehm–Domingo, (A-L) 

ištraukoje (spektrofotometru) esant 880 nm bangos ilgiui;  

 judrusis kalis (K2O) – pagal LVP D-07:2016 Egner–Riehm–Domingo, (A-L) 

ištraukoje (liepsnos fotometru);  

 judrioji siera – pagal LVP D-12:2016, turbidimetriniu metodu; 

 judrieji kalcis ir magnis – pagal LVP D-13:2016, Egner–Riehm–Domingo metodu  

(A-L), atominės absorbcijos spektrometru AAnalyst 200;  

 organinė anglis – pagal ISO 10694:1995, sausojo deginimo būdu bendrosios anglies 

analizatoriumi Liquid TOC II. Dirvožemis kaitinamas iki +900 ºC sintetinio oro 

tėkmėje, ir susidaręs anglies dioksido kiekis matuojamas infraraudonųjų spindulių 

detekcijos metodu; 

 organinė medžiaga – pagal LST EN 15935:2012 gravimetriniu metodu; 

 fulvinės ir huminės rūgštys – pagal “Agricultural Chemical Analysis, Method 5.4. Cabi 

Publishing, 2002”, gravimetriniu ir spektroskopiniu metodais. 

Kompostų analizės:  

 pHH2O – pagal LST EN 13037:2012, potenciometriniu metodu;  

 suminis azotas – pagal LST EN ISO 13654–1:2002, Kjeldalio metodu;  

 karališkajame vandenyje tirpių elementų ekstrahavimas – pagal LST EN 13650:2006; 

 suminis fosforas – pagal LST EN ISO 6878:2004, atominės emisijos spektrometrijos 

metodu;  

 suminis kalis – pagal LST 1SO 9963-3:1998, liepsnos fotometriniu metodu; 

 suminė siera – pagal AOC 973.57, atominės emisijos spektrometrijos metodu; 

 suminis kalcis ir magnis – pagal LST EN ISO 7980:2000, atominės absorbcijos 

spektrometriniu metodu;  

 sausoji medžiaga – pagal LST EN ISO 13040:2008, gravimetriniu metodu; 

 organinė medžiaga – pagal LST EN 13039:2012, gravimetriniu metodu; 

 organinė anglis – pagal ISO 10694:1995, sausojo deginimo būdu bendrosios anglies 

analizatoriumi Liquid TOC II. Dirvožemis kaitinamas iki +900 ºC sintetinio oro 
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tėkmėje, ir susidaręs anglies dioksido kiekis matuojamas infraraudonųjų spindulių 

detekcijos metodu; 

 sunkieji metalai – pagal LST EN ISO 11885:2009, atominės emisijos spektrometriniu 

metodu; 

 gyvsidabris – pagal LST EN ISO 12846:2012, atominės absorbcijos spektrometriniu 

metodu; 

 elektrinis laidis – pagal LST EN 13652:2006 ir LST EN 13038:2012, 

potenciometriniu metodu; 

 piltinis tankis – pagal LST EN 13041:2012; 

 vandenyje tirpių elementų ekstrahavimas – pagal LST EN 13652:2006; 

 vandenyje tirpus amoniakinis azotas – pagal LST EN ISO 11732:2005, srauto analizės 

spektrometriniu metodu su analizatoriumi; 

 vandenyje tirpus fosforas – pagal LST EN ISO 11885:2009, spektrometriniu metodu; 

 vandenyje tirpus kalis – pagal LST ISO 9964-3:1998, liepsnos fotometriniu metodu; 

 vandenyje tirpi siera – pagal AOAC 973.57, spektrometriniu metodu; 

 fulvinės ir huminės rūgštys – pagal “Agricultural Chemical Analysis, Method 5.4. 

Cabi Publishing, 2002”, gravimetriniu ir spektroskopiniu metodais. 

Augalų analizės(vasarinių miežių grūduose ir šiauduose): 

 drėgmės kiekis – pagal (EB) Nr. 152/2009, III priedas, A, gravimetriniu metodu; 

 suminis azotas – pagal (EB) Nr. 152/2009, III priedas, C, Kjeldalio metodu. 

Humuso grupinė ir frakcinė sudėtis nustatyta Ponomariovos ir Plotnikovos modifikuotu 

Tiurino metodu (2.4.1 pav.). Humusas pagal grupinę sudėtį frakcionuojamas į humines, fulvines 

rūgštis ir nehidrolizuotą liekaną. Įvairių rūšių kompostai – organiniai junginiai, kuriuose esantis 

lipidų kiekis trukdo organinę anglį frakcionuoti. Tad iš kompostų prieš frakcionuojant buvo 

pašalinti riebalai – 10 g kiekvieno komposto mėginio buvo ekstrahuota petroleteriu.  

Humuso frakcinę sudėtį lemia atskirų grupių junginių formos su mineraline dirvožemio 

dalimi. Humuso medžiagų frakcijų tirpumas nevienodas ir nustatomas praskiestais šarmų ir 

rūgščių tirpalais. Huminės medžiagos ištirpinamos natrio šarmo tirpaluose. Fulvinės rūgštys nuo 

huminių rūgščių atskiriamos nusodinant jas praskiestomis mineralinėmis rūgštimis. Daugiau 

humuso medžiagų ištirpsta natrio šarmo tirpale, kai prieš tai dirvožemis veikiamas mineralinių 

rūgščių tirpalais.  

Pagal šią metodiką nustatomos trys huminių rūgščių frakcijos ir keturios fulvinių rūgščių 

frakcijos. 
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2.4.1 pav. Humuso frakcionavimo schema pagal Ponomariovos-Plotnikovos modifikuotą Tiurino 
metodą (pagal Пономарева, Плотникова, 1980) 
Figure 2.4.1. Humus fractionation scheme according to Ponomariova-Plotnikova modified Tyurin 
method (according Пономарева, Плотникова, 1980)  

 

2.5. Meteorologinės sąlygos 

Vegetacinis bandymas buvo atliktas 2015, 2016 ir 2017 metais LAMMC Agrochemijos 

laboratorijos vegetacinių bandymų atviroje aikštelėje. Vasarinių miežių auginimo sąlygoms 

nustatyti vertinta vegetacinio laikotarpio oro temperatūra ir kritulių kiekis. 

2015 m. vasarinių miežių augimo metu vidutinė gegužės mėnesio oro temperatūra buvo 

11,5 °C, birželio mėn. – 15,4 °C, liepos mėn. – 17,4 °C, t. y. artimos vidutinei daugiametei, tačiau 

rugpjūtį vidutinė mėnesio temperatūra buvo daug aukštesnė už daugiametę vidutinę – 20,2 °C 

(2.5.1 pav.). Pirmais tyrimų metais pirmasis liepos mėnesio dešimtadienis buvo šilčiausias – 

2,6 °C šiltesnis už daugiametį vidutinį.  
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2.5.1 pav. Meteorologinės sąlygos vasarinių miežių auginimo metu, 2015 m. (Kauno meteorologinės 
stoties duomenys) 
Figure 2.5.1. Meteorological conditions during spring barley growth, 2015 (Kaunas meteorological 
station) 

 
2016 m. vidutinė mėnesio oro temperatūra buvo aukštesnė: gegužės mėn. – 15,2 °C, birželio 

mėn. – 17,2 °C, liepos mėn. – 17,9 °C, rugpjūčio mėn. – 16,9 °C (2.5.2 pav.). Visais mėnesiais 

trečiasis mėnesio dešimtadienis buvo nuo 1,8 iki 6,0 °C šiltesnis už daugiametį vidutinį gegužės–

rugpjūčio mėnesių. Trečiais vegetacinio eksperimento metais (2017 m.) gegužės ir rugpjūčio mėn. 

temperatūra buvo aukštesnė už daugiametę, tačiau birželio ir liepos mėn. buvo lygi daugiametei – 

15,4 ir 16,7 °C (2.5.3 pav.). 2017 m. gegužės–liepos pirmasis dešimtadienis buvo šalčiausias. 

Palyginus trejus vegetacinio eksperimento metus, 2015 ir 2017 m. vidutinė oro temperatūra buvo 

panaši, o 2016 m. – daug aukštesnė.  

2015 m. vidutinis kritulių kiekis vegetacijos metu buvo mažiausias iš trejų eksperimento 

metų: gegužės mėn. – 43,8 mm, birželio – 18,4 mm, liepos mėn. – 72,4, rugpjūčio mėn. – 6,9 mm 

(2.5.1 pav.). Birželio pirmame ir antrame dešimtadienyje kritulių kiekis buvo labai nedidelis – 

nuo 0,0 iki 4 mm, o liepos pirmame dešimtadienyje – 6,6 mm, tai galėjo lemti prastesnį vasarinių 

miežių vystymąsi ir derėjimą. 2016 m. vasara buvo lietingiausia. Birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. 

suminis kritulių kiekis buvo didesnis už vidutinę daugiametę kritulių sumą 1,23, 2,07 ir 1,51 karto 

(2.5.2 pav.). Gegužės ir birželio mėnesiais didžiausias kiekis kritulių iškrito antrame mėnesio 

dešimtadienyje. Tai sudarė 86 ir 70 % mėnesių kritulių normos. 
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2.5.2 pav. Meteorologinės sąlygos vasarinių miežių auginimo metu, 2016 m. (Kauno meteorologinės 
stoties duomenys) 
Figure 2.5.2. Meteorological conditions during spring barley growth, 2016 (Kaunas meteorological station) 

 

2017 m. mažiausias vidutinis kiekis kritulių iškrito gegužės mėn. – 4,9 karto mažesnis 

už vidutinę daugiametę kritulių sumą, o rugpjūtį – 1,38 karto mažesnis (2.5.3 pav.). Birželio 

mėnesį didžiausias kritulių kiekis iškrito trečiame dešimtadienyje, tai sudarė 66 % viso mėnesio 

kritulio normos, ir suminis šio mėnesio kritulių kiekis buvo 1,2 karto didesnis už vidutinę 

daugiametę kritulių sumą.  

Taigi, aukščiausia temperatūra ir didžiausias kritulių kiekis buvo 2016 m. Šie metai 

vasariniams miežiams nebuvo labai gerai, kadangi didelis kritulių kiekis padidino maistinių 

medžiagų išsiplovimą iš dirvožemio, nespėjus jų pasisavinti augalams. 

 

 

2.5.3 pav. Meteorologinės sąlygos vasarinių miežių auginimo metu, 2017 m. (Kauno meteorologinės 
stoties duomenys) 
Figure 2.5.3. Meteorological conditions during spring barley growth, 2017 (Kaunas meteorological 
station) 
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2.6. Statistinis duomenų vertinimas 

Kompostų kokybės tyrimų duomenys įvertinti aritmetiniu vidurkiu ( ̅), standartiniu 

nuokrypiu (±), skaičiavimams naudojant programą MS Excel. Vegetacinių eksperimentų augalų 

derliui įvertinti naudotas dispersinės analizės metodas (ANOVA), taikant programinį paketą 

SELEKCIJA (Raudonius, 2017). Skirtumams tarp variantų įvertinti taikytas Dunkano testas. 

Biometriniai matavimai, produkcijos kokybė ir dirvožemio po vegetacijos agrocheminiai rodikliai 

duomenų lentelėse ir paveiksluose pateikti aritmetiniu vidurkiu ± standartinis nuokrypis. Ryšio 

tarp kintamųjų rodiklių stiprumui nustatyti atlikta koreliacinė-regresinė duomenų analizė.  
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3. TYRIMŲ REZULTATAI 

3.1.Kompostų organinės medžiagos tyrimai 

3.1.1. Kompostų organinės medžiagos kokybiniai rodikliai 

Atliekant tyrimus, kiekvienais metais (2015, 2016 ir 2017) žaliųjų atliekų, maisto atliekų, 

nuotekų dumblo galvijų mėšlo ir digestato kompostuose buvo nustatomi organinės medžiagos, 

organinės anglies, suminės anglies, fulvinių ir huminių rūgščių kiekiai.  

Lietuvos ir užsienio tyrėjai pažymi, kad dirvožemio organinės medžiagos šaltinis yra 

organiniai junginiai, produkuoti augalų fotosintezės metu ir autotrofinių dirvožemio bakterijų, 

taip pat gyvūninės kilmės organinės liekanos bei trąšos (Liaudanskienė et al., 2013; Kögel-

Knabner, 2017). 

Mūsų tyrimuose 2015, 2016 ir 2017 m. tirtuose įvairių rūšių kompostuose organinės 

medžiagos kiekis įvairavo 19,5–92,5 % (3.1.1.1 lentelė). Visais metais žaliųjų atliekų komposte 

buvo nustatyti mažiausi esminiai skirtumai, organinės medžiagos kiekis buvo – 19,5–24,1 %, 

kadangi kompostuojant žaliąsias atliekas kartu su lapais, žole, galėjo patekti smėlio dalelių, žvyro, 

kas ir lėmė didesnį neorganinės dalies – pelenų kiekį. Didžiausias ir statistiškai patikimas 

organinės medžiagos kiekis buvo nustatytas digestato komposte – 85,2–92,5 %. Didesnę jo dalį 

sudarė organinė ir suminė anglis (31,7–45,9 ir 36,2–45,9 %), vieni iš svarbiausių organinės 

medžiagos komponentų. Pagal organinės medžiagos kiekį kompostai skirstomi taip: ˂25 % – 

mažai turintys Corg, vidutiniškai – 26–35 ir daug ˃46 % (Sahu et al., 2013). Taigi galvijų mėšlo 

ir digestato kompostai priskiriami prie daug organinės anglies turinčių kompostų. 

Suminės anglies (C) kiekis turi tiesioginę priklausomybę nuo organinės anglies kiekio ir 

visada būna didesnis. Gauti suminės anglies duomenys koreliuoja su organinės anglies 

duomenimis kompostuose (3.1.1.1 lentelė). Skirtingų rūšių kompostuose suminės anglies kiekis 

nevienodas: mažiausiai rasta žaliųjų atliekų komposte – 10,4–13,7 %, vidutiniai kiekiai – maisto 

atliekų komposte – 17,5–30,9 %, nuotekų dumblo komposte – 24,2–23,4 %, galvijų mėšlo 

komposte – 18,4–35,4 %, ir didžiausi kiekiai Corg, ir Csum nustatyti digestato komposte – 36,2–

47,5 %. 

Mažiausiu kiekiu organinės anglies (Corg) pasižymėjo žaliųjų atliekų kompostas. 

Didžiausias kiekis šio buvo nustatytas digestato komposte – 2015 m. – 45,9 %, 2016 m. – 47,5 %, 

2017 m. – 36,1 % (3.1.1.1 lentelė). Vidutiniais trejų metų duomenimis, maisto atliekų, nuotekų 

dumblo ir galvijų mėšlo kompostuose buvo nustatyti neesminiai organinės anglies skirtumai. 

Tikėtina, kad organinės anglies kiekį lemia pirminėje žaliavoje esančių lignino ir celiuliozės 

kiekis (Dimambro et al., 2006). 
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Fulvinės rūgštys yra pagrindinis „aktyvus“ komponentas humuso rūgštyse. Šios rūgštys 

yra biologiškai aktyvesnės nei huminės ir jų rūgštinės savybės yra ryškesnės nei huminių rūgščių 

(Canellas et al., 2015). 

Fulvinės rūgštys įvairių rūšių kompostuose sudarė 0,10–2,2 %, tačiau kiekvienais metais 

buvo nustatytas nevienodas jų kiekis (3.1.1.1 lentelė). Mažiausias fulvinių rūgščių kiekis 

nustatytas digestato komposte 2015 ir 2017 m., atitinkamai 0,10 ir 0,16 %. Žaliųjų atliekų, 

nuotekų dumblo ir galvijų mėšlo kompostuose nustatyti neesminiai skirtumai, esant 95 % 

tikimybei tiriant fulvinių rūgšių kiekį: 2015 m. – 0,57–1,4 %, 2016 m. – 0,46–1,1 %, 2017 m. 

0,68–0,80 %. Didžiausias esminis rūgščių kiekis nustatytas maisto atliekų komposte: 2015 m. – 

1,5 %, 2016 m. – 2,2 %, 2017 m. 0,84 %. Kinų mokslininkai aptiko panašius kiekius fulvinių 

rūgščių maisto atliekų komposte – 1,22–1,54 % (Zhou et al., 2014). 

 
3.1.1.1 lentelė. Organinės medžiagos kiekis ir jos sudėtiniai komponentai įvairios rūšies kompostuose, 
pagamintuose 2015–2017 m. 
Table 3.1.1.1. Organic matter content and organic substances in different types of composts in 2015–2017 

 

Pastaba: vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 

Huminės rūgštys – tai didelės molekulinės masės junginiai, turintys karboksilinių, 

metoksilinių ir hidroksilinių grupių. Tai natūraliai susiformavę tamsios spalvos junginiai, 

Rodikliai 
Indicators 

Kompostai/Composts 
ŽAK MAK NDK GMK DK 
% s. m. ± SD / % of dry matter ± SD 

Organinė medžiaga / 
Organic matter 

2015 
2016 
2017 

19,5±0,44 
20,1±0,25 
24,10±0,09 

42,4±0,62 
43,6±0,40 
36,2±0,30 

42,7±0,62 
36,8±0,12 
43,6±0,31 

63,1±0,64 
60,5±2,70 
67,0±1,24 

91,4±0,49 
92,5±0,15 
85,2±0,55 

vid. 21,2 a 40,73 b 41,03 b 63,5 c 89,7 d 

Organinė anglis / 
Organic carbon 

(Corg.) 

2015 
2016 
2017 

10,1±0,21 
11,3±3,50 

10,35±0,64 

27,6±0,10 
23,1±0,10 
17,5±1,60 

22,7±0,16 
20,6±0,14 
22,8±0,52 

32,5±0,33 
22,9±0,42 
17,0±0,08 

45,9±0,24 
36,1±2,20 
31,7±0,81 

vid. 10,6 a 22,7 b 22,0 b 24,1 b 37,9 c 

Suminė anglis / 
Total carbon (C) 

2015 
2016 
2017 

10,4±1,70 
13,7±0,16 
11,8±0,35  

30,9±1,61 
25,1±0,50 
17,5±1,62  

24,2±0,59 
23,2±0,59 
23,4±1,32  

35,4±3,51 
24,3±0,28 
18,4±0,76  

47,5±2,2 
39,2±0,25 
36,2±0,80  

vid. 12,0 a 24,5 b 23,6 b 26,0 b 41,0 c 

Fulvinių rūgščių 
kiekis / Fulvic acid 

2015 
2016 
2017 

1,1±0,03 
0,53 ±0,00 
0,80± 0,04  

1,5±0,10 
2,2±0,13 

0,84 ± 0,01 

1,4 ±0.21 
0,46 ±0.06 
0,68 ±0,03 

0,57±0,01 
1,10±0,18 
0,75±0,30 

0,10±0,03 
0,78±0.07 
0,16±0,06 

vid 0,81 abc 1,51 d 0,85 abc 0,81 abc 0,35 a 

Huminių rūgščių 
kiekis/ Humic acid 

2015 
2016 
2017 

5,3±0,21 
1,7±0,16 
2,4±0,09 

6,1±0,16 
9,5±1,10 
9,7 ± 0,01 

6,9±0,51 
0,76±0,08 
2,1±0,16 

11,7±0,30 
12,7±2,60 
10,3±0,42 

0,26±0,21 
1,20±0,07 
0,39±0,09 

vid. 3,1 a 8,4 c 3,3 a 11,6 c 0,62 a 
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sudarantys didžiają dalį stabilios organinės medžiagos kompostuose, dirvožemyje, nuosėdose, 

vandenyje (Zavarzina et al., 2008). 

Mažiausias kiekis huminių ir fulvinių rūgščių nustatytas digestato komposte – 2015 m. – 

0,26 %, 2016 m. – 1,2 %, 2017 m. – 0,39 % (3.1.1.1 lentelė). Žaliųjų atliekų ir nuotekų dumblo 

kompostai pasižymėjo panašiais kiekiais huminių rūgščių: 2015 m. – 5,3–6,9 %, 2016 m. – 0,76–

1,70 %, 2017 m. – 2,1–2,4 %. Maisto atliekų komposte didžiausias šių rūgščių kiekis (9,5–9,7 %) 

nustatytas 2016 ir 2017 m. Kiti mokslininkai nustatė mažesnį kiekį šių rūgščių maistų atliekų 

komposte – 1,48–5,06 % (Zhou et al., 2014). Bet šis kiekis galėjo priklausyti nuo komposto 

skirtingos rūšies sudedamųjų dalių. Visais metais gausiausias huminių rūgčių buvo galvijų mėšlo 

kompostas – 2015–11,7 %, 2016 m. – 12,7 %, 2017 m. – 10,3 %. 

 

3.1.2. Kompostų fulvinių ir huminių rūgščių frakcijos 

Žaliųjų atliekų, maisto atliekų, nuotekų dumblo, galvijų mėšlo ir digestato kompostuose 

buvo atliktas humuso frakcionavimas taikant Ponomariovos ir Plotikovos modifikuotą Tiurino 

metodą (Пономарева, Плотникова, 1980). Šio frakcionavimo metu buvo nustatytos 4 fulvinių 

rūgščių ir 3 huminių rūgščių frakcijos. 

FR1a – judriųjų ir „agresyvių“ fulvinių rūgščių frakcija. Visų rūšių kompostuose šios 

frakcijos kiekis kito nedaug – 0,06–0,45 % (3.1.2.1. lentelė). Visais tyrimų metais mažiausias šių 

rūgščių kiekis buvo nustatytas digestato komposte – 2015 m. – 0,07 %, 2016 m. – 0,11 %, 

2017 m. – 0,06 %. Didžiausias judriųjų fulvinių rūgščių kiekis nustatytas maisto atliekų 

komposte – 0,27–0,45 %. Žaliųjų atliekų, nuotekų dumblo ir galvijų mėšlo kompostuose šių 

rūgščių kiekis esminių skirtumų neturėjo. Didelis kiekis FR1a gali turėti neigiamą įtaką, – kuo jų 

mažiau, tuo organinės medžiagos stabilumas didesnis. 

FR1 – tai judriųjų, lengvai tirpstančių fulvinių rūgščių frakcija, sujungta su HR1. Mažiausi 

šios frakcijos kiekiai nustatyti žaliųjų atliekų (0,24–0,37 %) , nuotekų dumblo (0,17–0,34 %) ir 

digestato (0,19–0,25 %) kompostuose (3.1.2.1 lentelė). Didžiausias judriųjų fulvinių rūgščių 

kiekis nustatytas maisto atliekų komposte ir visais metais buvo panašus – 0,73–0,99 %. 

FR2 – tai su kalciu sujungtų fulvinių rūgščių frakcija. Kuo šių rūgščių daugiau, tuo 

komposto struktūra geresnė, stabilesnė. Įvertinus trejų metų rezultatus galima teigti, kad 

kiekvienais metais FR2 buvo skirtingi kiekiai (3.1.2.1 lentelė). Mažiausi šių rūgščių kiekiai 

nustatyti žaliųjų atliekų (0,08–0,20 %) ir digestato (0,05–0,12 %) kompostuose – jie esmingai 

nesiskyrė. Didžiausias šios frakcijos fulvinių rūgščių kiekis buvo galvijų mėšlo komposte – 0,28–

0,41 %.  
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3.1.2.1. lentelė. Fulvinių rūgščių frakcijos įvairios rūšies kompostuose, pagamintuose 2015–2017 m. 
Table 3.1.2.1. Fulvic acid fractions in different types of compost produced in 2015–2017 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiu pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 
FR3 – tai su mineraline dalimi sujungtos fulvinės rūgštys, kompostų struktūrų stabilumą 

lemianti frakcija (Wang et al., 2014). Mažiausias FR3 fulvinių rūgščių kiekis visais tyrimų metais 

nustatytas digestato komposte – 2015 m. – 0,05 %, 2016 m. – 0,17 % ir 2017 m. – 0,12 % (3.1.2.1 

lentelė). Žaliųjų atliekų, maisto atliekų, nuotekų dumblo ir galvijų mėšlo kompostuose nustatytas 

panašus šių fulvinių rūgščių frakcijos kiekis 2015 m. – 0,43–0,59 %, tačiau 2016 ir 2017 m. 

rezultatai išsiskyrė. 

ƩFR – tai suminis ekstrahuotų fulvinių rūgščių kiekis. Didžiausias kiekis šių rūgščių 

nustatytas maisto atliekų (1,5–2,16 %) ir galvijų mėšlo (1,04–1,41 %) kompostuose, mažiausias – 

digestato komposte (0,36–0,59 %). 

Kompostai, kaip vertingos organinės trąšos dirvožemyje, gali sumažinti judriųjų 

„agresyvių“ ir judriųjų, susijungusių su HR1 frakcija, fulvinių rūgščių kiekį (Tobiašová et al., 

2015). Panašius fulvinių rūgščių frakcionavimo rezultatus gavo ir kiti mokslininkai, (Zhou et al., 

Rodikliai 
Indicators 

Kompostai/Composts 

ŽAK MAK NDK GMK DK 

C % s. m. ± SD / C % of dry matter ± SD 

FR1a 

2015 
2016 
2017 

0,27±0,12 
0,15±0,02 
0,12±0,03 

0,36±0,05 
0,45±0,15 
0,27±0,05 

0,32±0,12 
0,14±0,05 
0,14±0,04 

0,20±0,05 
0,20±0,03 
0,15±0,06 

0,07±0,02 
0,11±0,03 
0,06±0,01 

vid. 0,18 ab 0,36 c 0,20 b 0,18 ab 0,08 a 

FR1 

2015 
2016 
2017 

0,37±0,06 
0,24±0,01 
0,28±0,01 

0,73±0,16 
0,99±0,06 
0,88±0,05 

0,34±0,07 
0,17±0,06 
0,26±0,03 

0,37±0,13 
0,65±0,03 
0,29±0,03 

0,19±0,03 
0,25±0,02 
0,19±0,01 

vid. 0,30 ab 0,87 d 0,26 ab 0,44 c 0,21 a 

FR2 

2015 
2016 
2017 

0,20±0,05 
0,10±0,02 
0,08±0,02 

0,29±0,11 
0,30±0,09 
0,18±0,04 

0,35±0,15 
0,17±0,02 
0,14±0,03 

0,41±0,05 
0,28±0,08 
0,30±0,05 

0,05±0,01 
0,06±0,01 
0,12±0,06 

vid. 0,13 ab 0,26 cd 0,22 bcd 0,33 d 0,08 a 

FR3 

2015 
2016 
2017 

0,51±0,12 
0,30±0,05 
0,15±0,10 

0,45±0,11 
0,42±0,12 
0,17±0,10 

0,59± 0,11 
0,27±0,06 
0,20±0,07 

0,43±0,11 
0,20±0,07 
0,30±0,12 

0,05±0,02 
0,17±0,09 
0,12±0,08 

vid 0,32 abc 0,35 bc 0,35 c 0,31 abc 0,11 a 

ƩFR 

2015 
2016 
2017 

1,35±0,35 
0,79±0,10 
0,63±0,15 

1,83±0,43 
2,16±0,42 
1,50±0,24 

1,60±0,45 
0,75±0,19 
0,74±0,17 

1,41±0,34 
1,33±0,21 
1,04±0,26 

0,36±0,08 
0,59±0,15 
0,49±0,16 

vid. 0,92 ab 1,83 c 1,03 b 1,26 b 0,48 a 
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2014). Ispanijos mokslininkai nuotekų dumblo komposte nustatė didesnį fulvinių rūgščių kiekį – 

5,80–9,07 % (Ingelmo et al., 2012). 

Išanalizuoti huminių rūgščių frakcijų rodikliai pateikti 3.1.2.2 lentelėje. 

 

3.1.2.2. lentelė. Huminių rūgščių frakcijos įvairios rūšies kompostuose, pagamintuose 2015–2017 m.  
Table 3.1.2.2. Humic acid fractions in different types of compost in 2015–2017 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 

HR1 – tai judriųjų huminių rūgščių frakcija. Visais eksperimentinio tyrimo metais skirtingų 

rūšių kompostuose HR1 mažiausi kiekiai nustatyti žaliųjų atliekų (0,16–0,32 %), nuotekų dumblo 

(0,14–0,30 %) ir digestato (0,15–0,23 %) kompostuose. Didžiausias kiekis judriųjų huminių 

rūgščių nustatytas maisto atliekų komposte: 2015 m. – 0,71 %, 2016 m. – 0,92 %, 2017 m. 0,85 %. 

Galvijų mėšlo komposte didžiausias judriųjų rūgščių frakcijos kiekis nustatytas 2016 m. – 0,64 %. 

Rodikliai 
Indicators 

Kompostai/Composts 

ŽAK MAK NDK GMK DK 

C % s. m. ± SD / C % of dry matter ± SD 

HR1 

2015 
2016 
2017 

0,32±0,14 
0,16±0,04 
0,21±0,12 

0,71±0,16 
0,92±0,14 
0,85±0,18 

0,30±0,23 
0,14±0,06 
0,24±0,16 

0,34±0,30 
0,64±0,13 
0,24±0,25 

0,18±0,05 
0,23±0,04 
0,15±0,08 

vid. 0,23 a 0,83 b 0,23 a 0,41 a 0,19 a 

HR2 

2015 
2016 
2017 

1,06±0,11 
0,50±0,10 
0,55±0,05 

2,29±0,06 
3,55±0,11 
3,46±0,12 

2,65±0,11 
0,53±0,08 
0,83±0,06 

5,35±0,07 
5,49±0,05 
4,39±0,17 

0,20±0,01 
0,63±0,03 
0,23±0,02 

vid. 0,70 a 3,10 c 1,34 b 5,08 d 0,35 a 

HR3 

2015 
2016 
2017 

1,49±0,19 
1,38±0,25 
1,45±0,25 

2,65±0,22 
3,75±0,09 
3,76±0,19 

2,64±0,43 
0,58±0,22 
1,08±0,23 

4,92±0,34 
4,99±0,20 
3,59±0,14 

0,21±0,04 
0,50±0,24 
0,21±0,04 

vid. 1,44 b 3,39 c 1,43 b 4,50 d 0,31 a 

ƩHR 

2015 
2016 
2017 

2,87±0,44 
2,04±0,39 
2,21±0,42 

5,65±0,44 
8,22±0,34 
8,06±0,49 

5,59±0,77 
1,25±0,36 
2,15±0,45 

10,61±0,71 
11,12±0,37 
8,22±0,69 

0,59±0,10 
1,36±0,22 
0,59±0,14 

vid 2,37 b 7,31 c 3,00 b 9,98 d 0,85 a 

ƩHR+ƩFR 
2015 
2016 
2017 

4,22 
2,83 
2,84 

7,48 
10,38 
9,57 

7,19 
2,00 
2,89 

12,02 
12,45 
9,26 

0,95 
1,95 
1,08 

 vid. 3,30 b 9,14 c 4,03 b 11,24 d 1,33 a 

ƩHR/ƩFR 
2015 
2016 
2017 

2,13 
2,58 
3,51 

3,09 
3,81 
5,38 

3,49 
1,67 
2,91 

7,52 
8,36 
7,90 

1,64 
2,31 
1,20 

 vid. 2,74 ab 4,09 b 2,69 ab 7,93 c 1,72 a 
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HR2 frakcija – tai su kalciu sujungtos huminės rūgštys. Kuo daugiau šių junginių 

dirvožemyje ar komposte, tuo agronomiškai geresnės kokybės struktūros suformuojamos. 

Mažiausi šios frakcijos vidutiniai trejų metų kiekiai nustatyti digestato (0,35 %), žaliųjų atliekų 

(0,70 %) ir nuotekų dumblo (1,34 %) kompostuose. Kiek daugiau CHR2 (3,10 %) buvo maisto 

atliekų komposte, o didžiausiu kiekiu pasižymėjo galvijų mėšlo kompostas – 2015 m. – 5,35 %, 

2016 m. – 5,49 %, 2017 m. 4,39 %.  

HR3 – tai su mineraline komposto ar dirvožemio dalimi sujungtos huminės rūgštys. Ši 

frakcija lemia, kad komposte arba dirvožemyje susidariusi struktūra yra patvari.  

Mažiausias HR3 kiekis buvo nustatytas digestato komposte ir visus trejus metus nesiekė 

1 % – 2015 m. – 0,21 %, 2016 m. – 0,50 %, 2017 m. – 0,21 %. Žaliųjų atliekų (1,38–1,49) ir 

nuotekų dumblo (0,58–2,64) kompostuose šios frakcijos kiekis skirtingais metais buvo 

nevienodas, tačiau vidutiniai trejų metų kiekiai esmingai nesiskyrė. Didžiausias esmingai 

patikimas esant 95 % tikimybei šių patvarių huminių rūgščių kiekis nustatytas maisto atliekų 

(2,65–3,76 %) ir galvijų mėšlo kompostuose (3,59–4,99 %). 

ƩHR+ƩFR – suminis ekstrahuotų huminių ir fulvinių rūgščių kiekis; didžiausias buvo 

nustatytas maisto atliekų ir galvijų mėšlo kompostuose, duomenys koreliuoja su 3.1.1.1 lentelėje 

gautais fulvinių ir huminių rūgščių kiekiais. 

ƩHR/ƩFR – suminių huminių ir fulvinių rūgščių kiekių santykis buvo apskaičiuotas 

siekiant nustatyti vyraujantį humuso tipą, kuris gali būti huminis (CH:CF>1,5), fulvinis-huminis 

(CH:CF 1,0–1,5) ir huminis-fulvinis (CH:CF 0,5–1,0) (Kalisz et al., 2010). Įvertinus trejų metų 

eksperimentinių tyrimų rezultatus nustatyta, kad visi kompostai priskiriami huminiam tipui, 

turinčiam daugiausiai huminių rūgščių. 

Įvairių rūšių kompostuose huminių rūgščių frakcionavimą atliko ir kiti mokslininkai iš 

skirtingų šalių. Italijoje, Brazilijoje, Kinijoje atlikti įvairių rūšių kompostų tyrimai, kurių metu 

nustatyta, kad huminių rūgščių kiekis įvairavo nuo 2,11 iki 5,87 % (Conte et al., 2006; de Freitas 

et al., 2012; Ingelmo et al., 2012; Zhou et al., 2014). 

 

Apibendrinimas. Organinė medžiaga yra labai svarbus komponentas, nes dirvožemis 

aprūpinamas energija, maisto medžiagomis, gerinamos dirvožemio fizikinės savybės. 

Išanalizavus organinės medžiagos kiekį bei jos cheminius kokybinius rodiklius įvairių rūšių 

kompostuose, nustatyta, kad didžiausias kiekis organinės medžiagos, suminės bei organinės 

anglies rastas digestato komposte, tačiau fulvinių ir huminių rūgščių kiekis buvo mažiausias. 

Žaliųjų atliekų komposte, kuris dažniausiai naudojamas žemės ūkyje, nustatytas 4,2 karto mažiau 

organinės medžiagos, 3,6 karto mažiau organinės anglies ir 3,4 karto mažiau suminės anglies 
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lyginant su digestato kompostu. Fulvinių ir huminių rūgščių bei jų frakcijų didžiausias kiekis buvo 

nustatytas maisto atliekų bei galvijų mėšlo kompostuose. 

 

3.2. Kompostų cheminė ir fizikinė charakteristika 

3.2.1. Kompostų agrocheminiai rodikliai 

Kompostai pagal kilmę yra ne tik labai skirtingi savo išvaizda, organinės medžiagos 

sudėtimi, tačiau ir kitais maisto elementais bei fizikinėmis savybėmis. Kompostų ėminiai imti 

2015, 2016 ir 2017 m. ir juose nustatyti šie rodikliai: pHH2O, sausųjų medžiagų kiekis, tankis, 

elektrinis laidis, suminio azoto bei vandenyje tirpaus amoniakinio azoto, suminio ir tirpaus 

vandenyje fosforo, suminio ir tirpaus vandenyje kalio, suminės sieros kiekiai, C/N santykis, 

kalcio, magnio, sunkiųjų metalų: kadmio, švino, nikelio, vario, cinko, chromo, gyvsidabrio 

kiekiai. 

Azotas (N), fosforas (P) ir kalis (K) yra pagrindiniai augalų maisto elementai, lemiantys 

kompostų kokybę. Suminis elementų kiekis parodo, kiek šio elemento yra komposte, įvertina 

komposto potencialą, o tirpaus vandenyje elemento kiekis parodo, kiek šio elemento yra 

prieinamo augalams. Suminiai minėtų medžiagų kiekiai dažniausiai būna daug didesni nei tirpių 

vandenyje (Staugaitis ir kt., 2011).  

Pagrindiniai kompostų agrocheminiai rodikliai, kurie yra labai svarbūs jų tręšiamosios 

vertės indikatoriai, pateikti 3.2.1.1 lentelėje: suminiai azotas, fosforas, kalis, siera, anglies ir azoto 

santykis (C/N), kalcis ir magnis. 

Suminis azotas (N) yra vienas iš svarbiausių augalų mitybos elementų ir įeina į amino 

rūgščių, chlorofilo, fosfatidų, gliukozidų, alkaloidų, fermentų, vitaminų bei kitų organinių 

junginių sudėtį. Kaip teigia mokslininkai, azotas dalyvauja visuose augalo medžiagų apykaitos 

procesuose (Alburquerque et al., 2011; Sahu et al., 2013), tačiau augalai gali pasisavinti tik 

nedidelę dirvožemyje esančio azoto dalį.  

Išanalizavus penkių rūšių kompostuose suminio azoto kiekius nustatyta, kad daugiausia jo 

digestato komposte – 2015 m. – 3,30 %, 2016 m. – 2,40 %, 2017 m. – 3,42 %, o mažiausia – 

žaliųjų atliekų komposte – 0,65–0,95 % (3.2.1.1. lentelė). Skirtingus suminio azoto kiekius žaliųjų 

atliekų komposte nustatė ir kitų šalių mokslininkai: Italijoje –1,56 % (Traversa et al., 2010), 

Australijoje – 1,36 % (Agegnehu et al., 2016). Digestato komposte ispanų mokslininkai nustatė 

daug didesnį azoto kiekį – nuo 2,75 iki 3,32 % (Bustamante et al., 2013). Tikėtina, kad tai lėmė 

skirtinga kompostų sudedamųjų dalių cheminė charakteristika. 

Suminis fosforas (P) yra viena iš pagrindinių mitybinių medžiagų, reikalinga visiems 

augalams visuose jų augimo tarpsniuose. Didžiausia P dalis yra organinės formos, 
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mineralizuojantis jis tampa prieinamas augalams. Augalų metabolizmo procesams svarbiausias 

yra mineralinis fosforas. Fosforas dalyvauja azoto junginių apykaitoje, dėl to labai svarbu tręšiant 

išlaikyti azoto ir fosforo balansą (Bundinienė ir kt., 2011).  

Ištyrus kompostus nustatyta, kad suminio fosforo didžiausi kiekiai buvo rasti nuotekų 

dumblo ir digestato kompostuose (3.2.1.1 lentelė). Nuotekų dumblo komposte suminio fosforo 

kiekis buvo 1,40–2,00 %, digestato komposte – 1,20–1,87 %. Mažiausia suminio fosforo 

koncentracija buvo nustatyta žaliųjų atliekų komposte – 0,17–0,42 %. Lyginant trejus tyrimų 

metus, galvijų mėšlo komposte suminio fosforo kiekis buvo dvigubai didesnis 2016 m. (1,50 %). 

Kanados (Miller et al., 2009) ir Prancūzijos (Sierra et al., 2013) mokslininkai galvijų mėšlo 

komposte nustatė mažesnius P kiekius – 0,56–0,43 %.  

Suminis kalis (K) yra svarbus kvėpavimo, angliavandenių transportavimo, fotosintezės 

procesuose. Kalis reguliuoja vandens kiekį, sumažina neigiamą druskų poveikį augalams, 

dalyvauja transpiracijos procese (Basak, Biswas, 2009). 

Vertinant suminio kalio kiekį 2015, 2016 m. ir 2017 m., iš visų tirtų kompostų esmingai 

išsiskyrė, esant 95% tikimybei, galvijų mėšlo kompostas –jame nustatyta 1,38–4,7 % kalio, o 

2017 m. maksimalus suminio kalio kiekis rastas maisto atliekų komposte (1,54 %) 

(3.2.1.1 lentelė). Mažiausias kiekis buvo nustatytas nuotekų dumblo komposte – 0,22–0,47 %. 

Palyginus žaliųjų atliekų, digestato kompostus, šio elemento kiekiai taip pat nebuvo dideli ir 

esmingai nesiskyrė – įvairavo 0,32–1,00 %. 

Suminė siera (S) dalyvauja daugelyje fiziologinių ir biocheminių procesų: augalų 

fotosintezės, kvėpavimo, azoto ir anglies apykaitos, chlorofilo gamybos, susidarant vitaminams ir 

fermentams. Ji gerina maisto medžiagų pasisavinimą augaluose ir dalyvauja dirvožemio 

biologiniuose bei cheminiuose procesuose (Uchimiya et al., 2010). 

Įvertinus trejų metų rezultatus, visuose tirtuose kompostuose sieros kiekis nesiekė 1,00 % 

(3.2.1.1 lentelė). Nuotekų dumblo komposte buvo nustatytas esmingai didžiausias, esant 95 % 

tikimybei, S kiekis – 0,63–0,95 %, o žaliųjų atliekų, maisto atliekų, galvijų mėšlo ir digestato 

kompostuose suminės sieros buvo rasta mažiau – nuo 0,09 iki 0,38 %, šie kiekiai esmingai nesiskyrė. 

C:N santykis svarbus vykstant kompostavimo procesui (organinės anglies ir suminio azoto 

santykis). Mikroorganizmai sunaudoja anglį energijai gauti, o azotas yra svarbiausia baltymų 

sintezės ir reprodukcijos medžiaga (Staugaitis ir kt., 2011). Optimalus C:N santykis komposte 

turėtų būti 16–20 (Kumar et al., 2010, Sahu et. al., 2013). Jei anglies ir azoto santykis mažesnis 

nei 10, tai yra didelė tikimybė, kad kompostą skaidantys mikroorganizmai reikiamą azoto kiekį 

pasiims iš komposto ir tada jame azoto sumažės.  

Mūsų tyrimuose C:N santykis kiekvienais metais ir skirtingų komposto rūšių buvo 

nevienodas – 7,90–16,40 (3.2.1.1 lentelė). Vertinant vidutinius trejų metų duomenis didžiausi 
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esminiai skirtumai buvo nustatyti žaliųjų atliekų komposte (11,00–16,40). 2015 m. šio komposto 

anglies ir azoto santykis buvo artimas optimaliam (15,60), o 2016 m. – pasiekė optimalų santykį 

(16,40). Digestato komposte 2015 m. nustatytas C:N santykis artimas optimaliam – 15,40. 

Mažiausiu C:N santykiu pasižymėjo nuotekų dumblo kompostas – 7,90–9,40. Gauti rezultatai 

panašūs į kitų mokslininkų, tyrusių panašios sudėties kompostus (Alsanius et al., 2016; Fialho et 

al., 2010; Staugaitis et al., 2015a; Staugaitis et al., 2016).  

Kalcis (Ca) gerina dirvožemio struktūrą, padeda išlaikyti optimalias sąlygas šaknims. Jis 

suteikia augalo ląstelių sienelėms tvirtumo ir padidina augalų atsparumą ligoms, augalai geriau 

prisitaiko prie temperatūros svyravimų, taigi padidėja derlius ir jo kokybė (Zetterberg et al., 2013). 

Kalcio kiekis įvairių rūšių kompostuose įvairavo gana smarkiai 4,70–86,52 g kg-1 

(3.2.1.1 lentelė). Didžiausi esminiai skirtumai (esant 95 % tikimybei) nustatyti nuotekų dumblo 

komposte – 2015 m. – 76,67 g kg-1, 2016 m. – 86,52 g kg-1, 2017 m. 70,38 g kg-1. Digestato 

komposte buvo mažiausiai Ca, ir visus trejus metus kiekis buvo panašus – 2015 m. – 5,17 g kg-1, 

2016 m. – 4,70, 2017 m. – 6,38 g kg-1. Ispanų mokslininikų duomenimis, digestato komposte 

kalcio kiekis buvo didesnis – 23,9–62,9 g kg-1 (Kluge et al., 2008; Bustamante et al., 2013). 

Magnis (Mg) – tai makroelementas, svarbus augalams, taip pat atliekantis daugelį 

fiziologinių funkcjų. Jis įeina į chlorofilo sudėtį, taigi dalyvauja fotosintezėje, svarbus 

formuojantis lapams, perneša augale fosforą, dalyvauja krakmolo ir cukraus sintezėje ir kituose 

procesuose (Carmak, Kirkby, 2007). 

Magnio koncentracija tirtuose įvairių rūšių kompostuose buvo mažesnė nei kalcio ir įvairavo 

4,03–18,07 g kg-1 (3.2.1.1 lentelė). Nuotekų dumblo kompostas pagal magnio kiekį esmingai skyrėsi 

nuo kitų kompostų – 2015 m. – 18,067 g kg-1, 2016 m. jo nustatyta 11,50, o 2017 m. – 10,09 g kg-1. 

Mažiausias magnio kiekis buvo žaliųjų atliekų komposte – 4,03–6,20 mg kg-1. Palyginus maisto 

atliekų ir mėšlo kompostus magnio kiekis esmingai nesiskyrė, išskyrus 2016 m. – maisto atliekų 

komposte jo buvo rasta 6,38 mg kg-1, mėšlo – 8,27 mg kg-1. Prancūzijos mokslininkai, ištyrę 

žaliųjų atliekų ir nuotekų dumblo kompostą, pateikė 10 kartų mažesnes koncentracijas (Watteau, 

Villemin, 2011), o digestato komposte ispanų mokslinikai nutatė panašius magnio kiekius – 9,14–

9,42 g kg-1 (Bustamante et al., 2012). 
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3.2.1.1. lentelė. Įvairių rūšių kompostų, pagamintų 2015–2017 m., agrocheminiai rodikliai  

Table 3.2.1.1. Agrochemical indicators in different types of compost produced in 2015–2017 

 
Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 

pHH2O – kompostų rūgštingumo ar šarmingumo rodmuo. Nuo pH terpės priklauso augalų 

pasisavinamų maistinių medžiagų kiekis, mikroorganizmų veikla (McCauley et al., 2009). 

Skirtingais metais pagamintų įvairių rūšių kompostų pHH2O skyrėsi (3.2.1.2 lentelė). 

Palyginus žaliųjų atliekų, maisto atliekų ir digestato kompostus tarpusavyje, tarp pHH2O rezultatų 

esminių skirtumų nebuvo, – esant 95 % tikimybei kito 7,81–9,10. Mažiausia pH vertė nustatyta 

nuotekų dumblo komposte – 2015 m. – 8,71, 2016 m. 6,70 ir 2017 m. 7,42. Didžiausia pH vertė – 

galvijų mėšlo komposte įvairavo 8,52–9,71.  

Rodikliai 
Indicators 

Kompostai/Composts 

ŽAK MAK NDK GMK DK 

% s. m. ± SD / % of dry matter ± SD 

Suminis azotas / 
Total nitrogen 

(N) 

2015 
2016 
2017 

0,65±0,12 
0,69±0,02 
0,95±0,01 

2,60±0,29 
2,40±0,01 
1,67±0,30 

2,90±0,32 
2,20±0,02 
2,98±0,07 

2,80±0,25 
2,40±0,38 
2,06±0,13 

3,30±0,45 
2,40±0,01 
3,42±0,18 

vid. 0,76 a 2,22 b 2,69 bcd 2,42bcd 3,04d 

Suminis fosforas / 
Total phosphorus  

(P) 

2015 
2016 
2017 

0,42±0,09 
0,14±0,09 
0,19±0,04 

0,66±0,15 
0,52±0,06 
0,42±0,05 

2,01±0,25 
1,41±0,01 
1,97±0,26 

0,83±0,18 
1,51±0,25 
0,69±0,11 

1,60±0,27 
1,21±0,01 
1,87±0,41 

vid. 0,25 a 0,53 b 1,80 e 1,01 bc 1,56 cde 

Suminis kalis/ 
Total potassium  

(K)  

2015 
2016 
2017 

1,00±0,14 
0,46±0,01 
0,32±0,05 

1,10 ± 0,18 
0,64±0,09 
1,54±0,20 

0,47 ± 0,06 
0,22±0,02 
0,42±0,04 

4,71±2,40 
2,20±0,40 
1,38±0,01 

0,79±0,15 
0,34±0,02 
0,61±0,01 

vid. 0,59 a 1,09 a 0,37 a 2,76 b 0,58 a 

Suminė siera / 
Total sulphur (S) 

2015 
2016 
2017 

0,23±0,02 
0,14±0,01 
0,15±0,01 

0,25±0,01 
0,35±0,01 
0,21±0,02 

0,63±0,05 
0,95±0,08 
0,92±0,17 

0,34 ±0,09 
0,38±0,03 
0,18±0,02 

0,09 ±0,01 
0,13±0,01 
0,29±0,05 

vid 0,17 a 0,27 a 0,83 b 0,30 a 0,17 a 

C:N santykis /  
C:N ratio 

2015 
2016 
2017 

15,61±0,70 
16,40±4,7 

11,00±0,59 

10,60±1,2 
9,72±0,40 

14,00±1,60 

7,90 ±0,71 
9,41±0,03 
8,61±1,28 

11,61±2,00 
9,50±1,71 

13,60±1,52 

13,80±1,51 
15,42±1,00 
10,71±0,60 

vid 14,34 c 11,44 abc 8,64 a 11,57 abc 13,31 bc 

 g kg-1 s. m.±SD / g kg-1of dry matter±SD  

Ca  

2015 
2016 
2017 

48,17±1,20 
27,02±5,35 
31,94±0,72 

35,37±0,85 
70,50±6,38 
27,41±1,80 

76,67±1,52 
86,52±1,27 
70,38±1,95 

27,84±1,60 
47,54±1,78 
23,59±3,55 

5,17±0,13 
4,70±0,81 
6,38±0,15 

vid 35,71 b 44,43 b 77,85 c 32,99 b 5,42 a 

Mg 

2015 
2016 
2017 

6,20 ±0,43 
4,03 ±0,30 
4,64 ±0,11 

5,72 ±0,33 
6,38 ±0,59 
5,99±0,48 

18,07±1,20 
11,50 ±0,35 
10,09±0,26 

6,56±0,32 
8,27±0,85 
5,86±0,62 

9,23±0,42 
6,67±0,06 
9,58±0,41 

vid 4,96 a 6,03 a 13,22 b 6,90 a 8,49 a 
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Kitų šalių mokslininkų duomenimis, pHH2O žaliųjų atliekų komposte buvo 6,6–8,4 (Traversa 

et al. 2010; Watteau, Villemin, 2011), nuotekų dumble – 6,8 (Watteau, Villemin, 2011; Fang et 

al., 2016), o galvijų mėšlo komposte gauti duomenys kiek mažesni negu mūsų tyrimo pH – 7,5–

8,0 (Miller et al., 2009). 

Vandenyje tirpus amoniakinis azotas (N-NH4). Augalams prieinamo amoniakinio azoto 

(N-NH4) digestato komposte nustatyta ženkliai daugiau negu kituose tirtuose kompostuose: 

2015 m. – 4809 mg kg-1, 2016 m. – 5591 mg kg-1, 2017 m. – 7439 mg kg-1 (3.2.1.2 lentelė). Danų 

mokslininkai nustatė kiek mažesnį kiekį vandenyje tirpaus amoniakinio azoto – 3100–

3400 mg kg-1 (Al Seadi et al., 2013). Digestato komposte nustatytas didžiausias N-NH4 kiekis, 

kuris gali greitai nitrifikuotis ir per trumpą laiką tapti prieinamas augalams. Nuotekų dumblo 

komposto sudėtyje nustatytas pakankamai didelis (iki 2687 mg kg-1) amoniakinio azoto kiekis, 

tačiau kiekvienais metais skyrėsi – 2015 – 2687 mg kg-1, 2016 m. 631 mg kg-1 ir 2017 m. 

1509 mg kg-1. Žaliųjų atliekų komposte buvo nustatytas mažiausias kiekis amoniakinio azoto, jo 

kiekis įvairavo – 0,09–64 mg kg-1. Maisto ir mėšlo kompostuose augalams prieinamo amoniakinio 

azoto kiekiai nebuvo dideli. 

Vandenyje tirpus fosforas (PH2O). Esminis skirtumas buvo tarp galvijų mėšlo ir digestato, 

lyginant visus kompostus tarpusavyje. Didžiausias PH2O kiekis buvo nustatytas digestato 

komposte, tačiau kiekvienais metais jis buvo nevienodas priklausomai nuo suminio fosforo 

koncentracijos komposte – 2015 m. – 3573 mg kg-1, 2016 m. – 1458 mg kg-1, 2017 – 4718 mg kg-1 

(3.2.1.2 lentelė). Mažiausiai (51,3–73,8 mg kg-1) vandenyje tirpaus fosforo nustatyta žaliųjų 

atliekų komposte. Maisto atliekų ir nuotekų dumblo kompostuose augalams prieinamo fosforo 

kiekiai nebuvo dideli, lyginant 2015 ir 2016 m., tačiau 2017 m. 1,2–2,9 kartus didesni. Galvijų 

mėšlo komposte, palyginus su kitų rūšių kompostais, nustatyti esminiai skirtumai – PH2O kiekis – 

425–917 mg kg-1. 

Vandenyje tirpus kalis (KH2O). Įvertinus trejų metų įvairių rūšių kompostų vidutinius 

rezultatus, didžiausias augalams prieinamo kalio kiekis nustatytas galvijų mėšlo komposte 

(9902 mg kg-1), o mažiausias – žaliųjų atliekų komposte (1171 mg kg-1). Maisto atliekų kompostas 

taip pat pasižymėjo nemažu šio elemento kiekiu: 2015 m. – 4988 mg kg-1, 2016 m. – 9337 mg kg-1, 

2017 m. – 3465 mg kg-1 (3.2.1.2 lentelė). Apibendrinant trejų metų eksperimentinių tyrimų 

rezultatus, žaliųjų atliekų, maisto atliekų ir digestato kompostuose augalams prieinamo kalio 

kiekis buvo didžiausias 2016 m. (atitinkamai 1701; 9337 ir 15303 mg kg-1). 
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3.2.1.2. lentelė. pH ir vandenyje tirpių maisto elementų kiekis įvairios rūšies kompostuose, 2015–2017 m. 
Table 3.2.1.2. pH and water soluble nutrients content in different types of compost produced in 2015–2017 

 
Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 
 

3.2.2. Kompostuose esantys sunkieji metalai 

Įvertinus maistinių medžiagų kiekį įvairių rūšių kompostuose, labai svarbu nustatyti ir 

toksinių sunkiųjų metalų koncentraciją, įvertinti užterštumo lygį. Svarbiausi yra septyni sunkieji 

metalai – kadmis (Cd), švinas (Pb), nikelis (Ni), varis (Cu), cinkas (Zn), chromas (Cr) ir 

gyvsidabris (Hg) (Smith, 2009). Labai kenksmingais laikomi tie metalai, kurių 1 mg L-1 tirpalo 

yra kenksmingi augalams. Pagal kenksmingumą metalus galima surikiuoti taip: 

Hg2+>Cd2+>Ni2+>Zn>CrO4
2->Pb2+. Kai kurie iš metalų, t. y. Fe, Co, Zn, Cu, Mn, Mo, augalams 

reikalingi kaip mikroelementai ir būtini jų vystymuisi, tačiau labai nedideliais kiekiais (Mažvila, 

2001). Labai svarbūs elementai vykstant įvairiems biocheminiams ir fizikocheminiams procesams 

yra varis ir cinkas, tačiau labai nedidelėmis koncentracijomis (Tchounwou et al., 2012). Užsienio 

mokslininkų tyrimais nustatyta, kad kompostavimas yra efektyvus būdas sumažinti sunkiųjų 

metalų koncentraciją kompostuose: cinko kiekis sumažėjo nuo 1760 iki 1000 mg kg-1, vario – nuo 

725 iki 250, kadmio – 19–9, švino – nuo 565 iki 320 mg kg-1 (Tandy et al., 2009; Murray et al., 

2011; Epstein, 2017). 

Rodikliai 
Indicators 

Kompostai/Composts 

ŽAK MAK NDK GMK DK 

rezultatas n. m. ± SD / data of natural matter ± SD 

pHH2O 

2015 
2016 
2017 

8,21±0,10 
8,81±0,07 
9,10±0,07 

8,40±0,10 
8,02±0,30 
8,71±0,10 

8,71±0,20 
6,70±0,21 
7,42±0,09 

9,71±0,02 
9,40±0,07 
8,52±0,07 

8,41±0,05 
8,82±0,14 
7,81±0,06 

vid. 8,71 abc 8,4 abc 7,61 a 9,21 c 8,35 abc 
mg kg -1 s. m. ± SD / mg kg -1 of dry matter ± SD 

Vandenyje tirpus 
amoniakinis 

azotas /Water 
soluble nitrogen 

(N-NH4)  

2015 
2016 
2017 

64,2 ±9,14 
0,09±0,00 
31,4±6,55 

1493±43,0 
854,1±0,02 
498,1±10,6 

2687 ±77,3 
631,0±102,3 
1509±55,1 

662,5±117,6 
0,16±0,00 
42,9±7,80 

4809±334,0 
5591±279,5 
7439±113,3 

vid. 31,9 a 948,4 bc 1609 c 235,2 ab 5946 d 

Vandenyje 
tirpus fosforas/ 
Water soluble 
phosphorus 

(PH2O) 

2015 
2016 
2017 

73,8 ±19,0 
68,5±10,33 
51,3±1,36  

153,9±20,9 
71,5±8,33 

210,1±1,92  

179,2 ±18,8 
136,9±24,3 
210,6±3.45  

425,6 ±58,7 
917,5±198,1 
542,3±165,2  

3573 
±269,9 

1458±19,7 
4718±56,9  

vid 64,5 a 145,2 a 175,6 a 628,5 b 3250 c 

Vandenyje 
tirpus kalis / 

Water soluble 
potassium 

(KH2O) 

2015 
2016 
2017 

859,8±9,97 
1701±30,5
951,3±36,8 

4988±15,7 
9337±1660 
3465±19,1 

1481±28,04 
2114±497,4 
2105±34,5 

12472±117,8 
11067±1576 
6167±157,5 

3829±344,7 
15303±194,

9 
4866±135,1 

vid. 1171 a 5930 b 1900 a 9902 c 7999 c 
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Kadmis (Cd) yra inertiškas metalas, jo junginių gamtoje nėra daug. Kadmio šaltiniai yra 

fosforo trąšos, nuotekų dumblas, kalkinės medžiagos, azoto trąšos, sudilusios automobilių 

padangos (Tchounwou et al., 2012). Cd suaktyvina biocheminius ir genetinius pokyčius vykstant 

augalų medžiagų apykaitai (Podgaiskytė, Vaitiekūnas, 2009).  

Pagal trejų metų Cd tyrimų rezultatus skirtinguose kompostuose galima teigti, kad didžiausi 

jo kiekiai yra nuotekų dumblo komposte, – jie esmingai skyrėsi esant 95 % tikimybei, lyginant 

visus kompostus tarpusavyje, o skirtingais metais Cd kiekis nuotekų dumblo kompostuose skyrėsi 

1,5 karto (įvairavo nuo 2,0 mg kg-1 iki 3,0 mg kg-1) (3.2.2.1 lentelė). Anglų mokslininkai (Smith, 

2009 ) nustatė panašią kadmio koncentraciją – 3,3 mg kg-1, o Kinijos mokslininkai (Fang et al., 

2016) mažesnę – 0,78–3,0 mg kg-1. Palyginus tarpusavyje žaliųjų atliekų, maisto atliekų, galvijų 

mėšlo ir digestato kompostus, kadmio kiekis kito 0,11–0,32 mg kg-1, ir tarp jo koncentracijų šiuose 

kompostuose esminių skirtumų nebuvo. Žaliųjų atliekų, maisto atliekų, galvijų mėšlo ir digestato 

kompostai yra tinkami žemės ūkio augalams tręšti, nes nustatytos kadmio koncentracijos neviršijo 

rekomenduojamos leistinosios koncentracijos ≤0,7 mg kg-1 (Staugaitis ir kt., 2015 b). Nuotekų 

dumblo komposte kadmio koncentracija pagal Staugaitį ir bendraautorius pasiekė nustatytą 

didžiausią leistinąją ribą ≤3 mg kg-1, todėl šis kompostas yra tinkamas tik rekultyvuotiems plotams 

(Staugaitis ir kt., 2015 b).  

Skirtingose šalyse kadmio leistinosios koncentracijos ribos labai skirtingos – tarp 3 ir  

39 mg kg-1. Kinijos mokslininkai (Yang et al., 2017) galvijų mėšlo komposte nustatė didesnius 

kadmio kiekius 0,012–8,72 mg kg-1 nei Lietuvoje (Staugaitis et al., 2015a), Japonija (Ko et al., 

2008), Austrija (Sager, 2007), Šveicarija (Kupper et al., 2014).  

Švinas (Pb) į aplinką patenka dėl transporto priemonių srautų, pramonės veiklos, taip pat 

su azoto, fosforo trąšomis, įvairiais pesticidais, organinėmis trąšomis. Švinas kenksmingas 

augalams, kai dirvoje jo susikaupia dideli kiekiai – 100–200 mg kg-1. Jis kenksmingiausias 

rūgščiuose dirvožemiuose (pH<5,0). Neutralioje ir šarminėje dirvožemio terpėje šis elementas yra 

mažai judrus (Tchounwou et al., 2012; Jacob et al., 2018).  

Įvairių rūšių kompostuose švino koncentracija labai skyrėsi – 2,5–68,0 mg kg-1 (3.2.2.1 

lentelė). Labiausiai užterštas švinu buvo nuotekų dumblo kompostas: 2015 m. nustatyta 

koncentracija siekė 61 mg kg-1, 2016m. – 41,2, 2017 m. – 68 mg kg-1, todėl jo žemės ūkyje naudoti 

nerekomenduojama. Mažiausios švino koncentracijos buvo digestato ir galvijų mėšlo 

kompostuose, tik 2017 m. šio elemento kiekiai digestato ir galvijų mėšlo komposte buvo didesni, 

lyginant su 2015 ir 2016 m. kompostais, atitinkamai 2,8 mg kg-1, iki 5,6 mg kg-1. Žaliųjų atliekų 

komposte, nepaisant to, kad maistinių medžiagų kiekis buvo mažiausias, 2015 m. buvo rasta 

pakankankamai didelė švino koncentracija – 40,7 mg kg-1, tačiau kitais tyrimų metais jo 

koncentracija buvo mažesnė, atitinkamai 2016 m. – 3,2 karto, 2017 m. – 2,4 karto.  Didžiausios 
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švino koncentracijos maisto atliekų, nuotekų dumblo, galvijų mėšlo, digestato kompostuose buvo 

nustatytos 2017 m. Pagal Staugaitį ir bendraautorius, švino koncentracijos žaliųjų atliekų, maisto 

atliekų galvijų mėšlo ir digestato kompostuose (2015, b) neviršija leistinosios 45 mg kg-1, todėl 

kompostai yra puiki trąša pagerinti dirvožemį žemės ūkio augalams. Nuotekų dumblo komposte Pb 

koncentracija viršijo leistinąją 45 mg kg-1, todėl žemės ūkyje jo naudoti negalima. Skirtingose 

pasaulio šalyse leidžiamos didesnės švino koncentracijos kompostuose – Australijoje – 120 mg kg-1, 

Kanadoje – 150 mg kg-1, Anglijoje – 200 mg kg-1, Jungtinėse valstijose – 300 mg kg-1
 (Yang et 

al., 2017). 

Nikelis (Ni) gamtoje dažniausiai būna susijungęs su siera arba arsenu. Jis gerai migruoja 

rūgščioje oksidacinėje, glėjinėje terpėje, šarminėje – nusėda. Aplinkoje nikelis atsiranda su 

fosforo trąšomis, nuotekomis, kalkinėmis medžiagomis, mineralinėmis bei organinėmis trąšomis 

(Yusuf et al., 2011; Singh, Kalamdhad, 2013). 

Nikelio koncentracija galvijų mėšlo atliekų komposte buvo mažiausia – įvairavo 2,1–

3,7 mg kg-1 (3.2.2.1 lentelė). Kiekvienais metais nikelio koncentracija digestato komposte buvo 

nevienoda: 2015 m. – 6,7 mg kg-1, 2016 m. – 4,3 mg kg-1, 2017 m. – 11,6 mg kg-1. Vertinant 

skirtingus kompostus ir visus trejus eksperimento metus, nikelio koncentracija nuotekų dumblo 

komposte esmingai skyrėsi (esant 95% tikimybei) ir buvo didžiausia: 2015 m. – 42,2 mg kg-1, 

2016 m. – 36,8 mg kg-1, 2017 m. – 45,0 mg kg-1. Tirtuose kompostuose, išskyrus nuotekų dumblo 

kompostą, nustatyta nikelio koncentracija neviršija leistinosios ˂25 mg kg-1 ribos (Staugaitis ir 

kt., 2015b), todėl jie gali būti skirti žemės ūkio augalams tręšti. Įvairiose šalyse deklaruojama jo 

koncentracija skiriasi ir yra labai skirtinga – 25–420 mg kg-1 (Alvarenga et al., 2015; Yang et al., 

2017). Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad skirtinguose kompostuose nikelio koncentracjos 

kinta nuo 0,68 iki 72,7 mg kg-1 (Fang et al., 2016; Ignatowicz, 2017).  

Varis (Cu) gamtoje randamas įvairių junginių (vario sulfido, vario pirito, malachito 

kuprito) pavidalo arba grynas. Visos vario druskos yra nuodingos. Cu kiekis ir judrumas 

dirvožemyje priklauso nuo dirvožemio pH, humuso kiekio, granuliometrinės sudėties 

(Brazauskiene et al., 2008). 

Ištyrus penkių rūšių kompostus, pastebėta, kad šio elemento koncentracija labai įvairi – 

12,6–200 mg kg-1 (3.2.2.1 lentelė). Didžiausia vario koncentracija nustatyta nuotekų dumblo 

komposte – 190–200 mg kg-1. Palyginus maisto atliekų, galvijų mėšlo ir digestato kompostus, 

vario koncentracijos buvo panašios ir esminių skirtumų tarp jų nenustatyta. Žaliųjų atliekų 

komposte šio elemento kiekis visais metais buvo skirtingas: 2015 m. – 74 mg kg-1, 2016 – 

15,7 mg kg-1, 2017 m. – 30,8 mg kg-1. Skirtingose šalyse vario leistinosios koncentracijos 

nevienodos. Mokslininkų duomenimis, vario koncentracija mėšlo komposte varijuoja nuo 17,0 iki 

47,8 mg kg-1 (Pigatin et al., 2016; Singh et al., 2016), nuotekų dumble – 94,0–194,4 mg kg-1 (Fang 
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et al., 2016; Staugaitis et al., 2016). Žaliųjų atliekų, maisto atliekų, galvijų mėšlo ir digestato 

kompostuose nustatyta vario koncentracija neviršija rekomenduojamos normos, taigi jie yra 

tinkami žemės ūkio augalams tręšti. Mūsų atliktų tyrimų duomenimis, nuotekų dumblo kompostai 

tinka rekultivuotiems plotams tręšti, nes Cu koncentracija viršija leistinąją 110 mg kg-1 ribą 

(Staugaitis ir kt., 2015b). 

Cinkas (Zn) gamtoje yra plačiai paplitęs. Cinko judrumas dirvožemyje priklauso nuo terpės 

pH bei kitų veiksnių: dirvožemio tipo, granuliometrinės sudėties, naudojamų įvairių mineralinių 

ir kalkinių trąšų, dirvos mikrobiologinio aktyvumo. Rūgštėjant dirvožemiui, cinko tirpumas 

didėja, t. y. cinko jonų judrumas padidėja, tad daugiau jo gali pasisavinti augalai. 

Lietuvoje pagamintuose ir ištirtuose kompostuose cinko koncentracija labai skirtinga – 85–

1363 mg kg-1 priklausomai nuo komposto rūšies ir metų, kuriais jie buvo pagaminti (3.2.2.1 

lentelė). Cinko koncentracija nuotekų dumblo komposte esmingai skyrėsi esant 95 % tikimybei, 

lyginant su kitais kompostais: 2015 m. – 1059 mg kg-1, 2016 – 1191, 2017 m. – 1363 mg kg-1. 

Palyginus skirtingais metais pagamintus žaliųjų atliekų, maisto atliekų ir mėšlo kompostus, cinko 

koncentracija juose nesiskyrė, išskyrus 2015 m., o žaliųjų atliekų komposte nustatyta didesnė – 

492 mg kg-1. Digestato komposte šio elemento koncentracija visais tyrimų metais nedaug skyrėsi, 

buvo 226–333 mg kg-1.  

Tirtus kompostus vertinant pagal G. Staugaičio ir bendraautorių rekomenduojamą normą 

(Staugaitis et al., 2015b), maisto atliekų ir galvijų mėšlo kompostai galėtų būti skiriami žemės 

ūkio augalams tręšti (≤200 mg kg-1) , žaliųjų atliekų ir digestato kompostai – energetiniams 

augalams (≤400 mg kg-1), o nuotekų dumblo kompostas – rekultivuotiems plotams tręšti  

(≤ 600 mg kg-1). 

Skirtingose šalyse atliktų tyrimų metu nustatyta cinko koncentracija buvo nevienoda: 

nuotekų dumblo komposte Kinijoje – 458,5 mg kg-1, Jungtinėje karalystėje – 792 mg kg-1 (Smith, 

2009; Fang et al., 2016), tačiau buvo mažesnė nei Lietuvoje (Staugaitis ir kt., 2015, b). Mėšlo 

komposte cinko koncentracija buvo 46,4–88 mg kg-1 (Pigatin et al., 2016; Singh et al., 2016). 

Chromas (Cr) yra plačiai naudojamas kaip plieną legiruojantis priedas, padidinantis 

kietumą bei atsparumą korozijai, neatskiriama nerūdijančio plieno dalis. Nuodingiausi yra 

šešiavalenčio chromo junginiai, be to, neseniai įrodyta, kad jie yra kancerogenai, sukeliantys 

plaučių vėžį (Tchounwou et al., 2012). Chromo šaltinis yra atmosferos iškritos nuo plieno 

gamybos ir anglį deginančių jėgainių, fosforo ir organinių trąšų, nuotekų dumblo (Singh et al., 

2013). Dideli šešiavalenčio Cr kiekiai yra naudojami pradiniuose natūralios odos apdirbimo 

procesuose; su nuotekų vandenimis ir specifinėmis atliekomis iš tokių įmonių Šiauliuose ir 

Kėdainiuose Cr teršia Lietuvos dirvožemius.  
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3.2.2.1 lentelė. Sunkiųjų metalų kiekiai įvairių rūšių kompostuose, pagamintuose 2015–2017 m. 
Table 3.2.2.1. Heavy metals content in different types of compost produced in 2015–2017 

Pastaba. Vidurkiai, neturintys bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 

95% confidence level according to Duncan’s test 
 

Chromo kiekis įvairių tirtų rūšių kopostuose buvo skirtingas – kito nuo 1,9 iki 78,7 mg kg-1 

(3.2.2.1 lentelė). Labai maža Cr koncentracija nustatyta galvijų mėšlo ir digestato kompostuose. 

Rodikliai 

Indicators 

Kompostai/Composts 

ŽAK MAK NDK GMK DK 

 mg kg-1 s. m. ± SD / mg kg-1 of dry matter ± SD 

Cd 

2015 

2016 

2017 

0,32±0,01 

0,18±0,01 

0,22±0,01 

0,11±0,02 

0,12±0,00 

0,17±0,02 

2,0±0,27 

2,1±0,07 

3,0±0,27 

0,17±0,01 

0,22±0,01 

0,16±0,04 

0,20±0,07 

0,21±0,01 

0,21±0,02 

vid. 0,24 a 0,13 a 2,4 b 0,18 a 0,21a 

Pb 

2015 

2016 

2017 

40,7±10,2 

12,7±0,78 

16,8±2,90 

8,3±1,80 

7,1±0,71 

8,5±0,60 

61,0±8,50 

41,2±0,21 

68,0±3,25 

2,5±0,00 

3,2±0,40 

5,6±0,05 

2,5±0,00 

2,5±0,00 

2,8±0,37 

vid 23,4 b 8,0 ab 56,7 c 3,8 a 2,6 a 

Ni 

2015 

2016 

2017 

7,7±1,20 

5,1±0,11 

6,5±0,42 

4,2±1,20 

3,5±0,71 

3,2±0,80 

42,2±3,12 

36,8±0,49 

45,0±2,40 

2,6±0,37 

3,7±0,66 

2,1±0,02 

6,7±0,66 

4,3±0,02 

11,6±1,84 

vid 6,4 ab 3,6 ab 41,3 c 2,80 a 7,5 b 

Cu 

2015 

2016 

2017 

74,0±3,2 

15,7±1,1 

30,8±1,3 

15,6±2,5 

19,0±1,1 

19,5±1,2 

198,1±18,0 

200,3±7,8 

190,2±1,2 

29,8±2,1 

29,4±1,6 

20,0±2,8 

26,1±1,4 

12,6±0,07 

20,2±0,49 

vid 40,2 a 18,0 a 196,2 b 26,4 a 19,6 a 

Zn 

2015 

2016 

2017 

492,0±66,1 

145,1±16,2 

168,3±9,9 

85,0±3,5 

108,1±19,0 

147,2±14,1 

1059±86,0 

1191±30,2 

1363±42,4 

158,1±10,0 

126,1±6,4 

165,3±45,9 

333,1±32,0 

226,2±4,9 

306,4±33,9 

vid 268,1 a 113,4 a 1204 b 149,8 a 288,6 a 

Cr 

2015 

2016 

2017 

12,7±1,7 

15,7±4,0 

12,1±0,42 

7,3±1,1 

5,0±0,9 

11,3±1,3 

78,7±2,0 

45,8±0,99 

56,0±4,7 

3,1±0,10 

6,1±1,1 

2,6±0,23 

5,6±0,57 

1,9±0,19 

2,2±0,27 

vid 13,5 a 7,9 a 60,2 b 3,9 a 3,2 a 

Hg 

2015 

2016 

2017 

0,64±0,05 

0,01±0,00 

0,00±0,00 

0,01±0,00 

0,02±0,00 

0,00±0,00 

0,60±0,00 

0,04±0,01 

0,03±0,01 

0,00±0,00 

0,01±0,00 

0,00±0,00 

0,00±0,00 

0,07±0,01 

0,00±0,00 

vid 0,22 b 0,01 a 0,04 a 0,00 a 0,02 a 



  

57 

Nuotekų dumblo komposte buvo nustatyta didžiausia Cr koncentracija, ir ji esmingai skyrėsi 

lyginant su kitais kompostais, tačiau kiekvienais metais Cr koncentracija buvo skirtinga: 

2015 m. – 78,7 mg kg-1, 2016 – 45,8, 2017 m. – 56,0 mg kg-1.  

Žaliųjų atliekų, maisto atliekų galvijų mėšlo ir digestato kompostuose chromo 

koncentracijos neviršijo rekomenduojamos (≤70 mg kg-1), todėl kompostai gali būti skirti žemės 

ūkio augalams tręšti, išskyrus nuotekų dumblo kompostą, kuriame 2015 m. chromo koncentracija 

buvo viršyta 12 % (Staugaitis et al., 2015, b). 

Panašias ir didesnes chromo koncentracijas įvairių rūšių kompostuose nustatė ir kitų šalių 

mokslininkai – ˂1–365 mg kg-1 (Riedel, Marb, 2008; Smith, 2009; Carbonell et al., 2011). 

Gyvsidabris (Hg) nėra labai paplitęs gamtoje ir daugiausiai aptinkamas sulfidinėse rūdose, 

nedideli šio elemento kiekiai gryno pavidalo. Hg į aplinką išsiskiria degant angliai, naftai, 

medienai, daug jo į aplinką patenka iš spalvotosios metalurgijos.  

Daug Hg į aplinką patenka su nuotekomis. Hg intensyviai migruoja vandenyje, jį gerai 

pasisavina augalai, ypač rudieji dumbliai. Gyvsidabris yra toksiškas bet kokiai gyvybės formai 

(García-Sánchez et al., 2009). 

Išanalizavus visus tirtus penkių rūšių kompostus, nustatyta, kad 2015 m. žaliųjų atliekų 

(0,64 mg kg-1) ir nuotekų dumblo (0,60 mg kg-1) kompostuose Hg kiekis viršijo leistinąją  

0,4 mg kg-1 koncentraciją, todėl šių kompostų žemės ūkyje naudoti negalima (Staugaitis et al., 

2015), tikėtina, kad tai galėjo lemti žmogaus antropogeninė veikla, o galvijų mėšlo ir digesto 

kompostuose šio elemento visai nerasta (3.2.2.1 lentelė). 2016 m. visuose pagamintuose 

kompostuose nustatytos gyvsidabrio koncentracijos – 0,01–0,07 mg kg-1. 2017 m. nedidelė 

gyvsidabrio koncentracija buvo nustatyta tik nuotekų dumble (0,03 mg kg-1). Gana panašios 

gyvsidabrio koncentracijos nustatytos ir kitų mokslininkų – ˂0,07–0,85 (Insam et al., 2008; 

Hagemann et al., 2018).  

Vertinant tirtus kompostus, nustatyta, kad maisto atliekų, galvijų mėšlo ir digestato 

kompostuose rastas gyvsidabrio kiekis neviršija leistinosios ribos ≤0,4 mg kg-1, todėl jie gali būti 

skirti žemės ūkio augalams tręšti (Staugaitis ir kt., 2011). 

 

3.2.3. Kompostų fizikinės savybės 

Drėgmės kiekis – tai drėgmės buvimas medžiagoje. Drėgmės kiekis žaliųjų atliekų 

komposte visais tyrimų metais esminių skirtumų neturėjo 58,1–63,01 % (3.2.3.1 lentelė). Maisto 

atliekų ir nuotekų dumblo kompostuose mažiausi esminiai skirtumai nustatyti 2017 m. – 26,7 % 

ir 38,5 %. Galvijų mėšlo komposte drėgmės kiekis buvo 52,3–68,6 %. Mažiausiai sausųjų 
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medžiagų buvo digestato komposte – 2015 m. – 29,3 %, 2016 m. – 25,4 ir 2017 m. – 26,17 %. Šis 

kompostas buvo drėgniausias iš visų tirtų kompostų. 

Prancūzų ir brazilų mokslininkų duomenimis, žaliųjų atliekų komposte nustatytas didesnis 

drėgmės kiekis – 48–63 % (Fialho et al., 2010; Watteau, Villemin, 2011). 

Piltinis tankis rodo, kiek sveria komposto tūrio vienetas. Tankis gali skirtis priklausomai 

nuo kompostuojamų žaliavų rūšies, drėgmės kiekio, laikymo sąlygų. Kuo kompostas tankesnis, 

tuo geresnė jo kokybė.  

Didžiausias tankis nustatytas žaliųjų atliekų komposte 705,1–863,2 g L-1 (3.2.3.1 lentelė). 

Palyginus maisto atliekų ir nuotekų dumblo kompostus tarpusavyje, piltinis tankis esminių 

skirtumų neturėjo (esant 95 % tikimybei), atitinkamai 2015 m. – 481,1 ir 420,2 g L-1, 2016 – 659,2 

ir 771,1, 2017 m. – 698,0 ir 611,3 g L-1. Galvijų mėšlo komposto piltinis tankis visais tyrimų 

metais esminių skirtumų taip pat neturėjo – 2015 m. – 584,1 g L-1 , 2016 m. – 512,2, 2017 m. – 

496,3 g L-1. Vertinant įvairių rūšių kompostus tarpusavyje, digestatas pasižymėjo mažiausiu 

piltiniu tankiu (296,2–427,1 g L-1). 

Elektrinis laidis yra medžiagos savybė praleisti elektros srovę. Šio rodiklio dydis priklauso 

nuo dirvožemyje ištirpusių arba joninės būklės medžiagų kiekio. Elektrinis laidis kinta 

priklausomai nuo drėgmės kiekio dirvožemyje. Šis rodiklis yra vienas iš kompostų kaip trąšos 

vertingumo rodiklių. Pagal ,,Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo 

aplinkosauginių reikalavimų projektą" (Staugaitis ir kt., 2011), labai mažai vertingo komposto 

elektrinis laidis  yra ˂0,6 mS cm-1, mažai vertingo – 0,6–1,0 mS cm-1, vidutiniškai vertingo – 1,1–

1,5 mS cm-1, didelio vertingumo – 1,6–2,0 mS cm-1, labai didelio vertingumo – >2,0 mS cm-1. 

Didelė ištirpusių druskų koncentracija gali kenkti augalams tręšiant didelėmis normomis arba 

kompostą naudojant kaip auginimo terpę (Staugaitis ir kt., 2015, b).  

Žaliųjų atliekų komposte buvo nustatytas mažiausias elektrinis laidis – 0,48–0,74 mS cm-1, 

taigi šis kompostas gali būti priskirtas prie labai mažai vertingų (3.2.3.1 lentelė). Maisto atliekų ir 

nuotekų dumblo kompostų elektrinis laidis esmingai nesiskyrė – 2015 m. – 2,32 ir 2,64 mS cm-1, 

2016 – 3,26 ir 3,17, 2017 m. –3,17 – 3,22 mS cm-1, ir pagal elektrinio laidžio dydį šie kompostai 

gali būti priskirti labai didelio vertingumo kompostams. Mėšlo komposte 2015 m. elektrinis laidis 

buvo didžiausias, t. y. 2,12 mS cm-1, tačiau 2016 ir 2017 jis buvo mažesnis, atitinkamai 1,08 ir 

0,94 mS cm-1. Digestato komposto elektrinis laidis visais tyrimų metais iš esmės nesiskyrė nuo 

ŽAK ir GMK, kito nedaug – 0,84–1,23 mS cm-1. Kitų mokslininkų duomenimis, kompostų 

elektinis laidis svyravo nuo 2,01 iki 7,49 mS cm-1 (Traversa et al., 2010; Scaglia et al., 2015, Fang 

et al., 2016). 
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3.2.3.1 lentelė. Fizikinės savybės įvairių rūšių kompostuose, pagamintuose 2015–2017 m.  

Table 3.2.3.1 . Physical properties in different types of compost produced in 2015–2017 
 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 

 

Apibendrinimas. Vertinant trejų metų rezultatus, nustatyta, kad įvairių rūšių kompostuose 

maistinių medžiagų kiekis buvo skirtingas. Digestato komposte daugiausiai rasta suminio azoto 

(3,04 %), vandenyje tirpių amoniakinio azoto (1592,7 mg kg-1) ir fosforo (884,4 mg kg-1), nuotekų 

dumblo komposte – suminio fosforo (1,80%), sieros (0,83% ), kalcio (77,85 g kg-1) ir magnio 

(13,22 g kg-1), galvijų mėšlo komposte – suminio kalio (2,76 %) ir vandenyje tirpaus kalio 

(4074 mg kg-1). 

Didžiausias sunkiųjų metalų kiekis (Cd, Pb, Ni, Cu, Zn, Cr) nustatytas nuotekų dumblo 

komposte, mažiausi kiekiai – maisto atliekų, galvijų mėšlo ir digestato kompostuose. Tikėtina, kad 

sunkiųjų metalų kiekis priklauso nuo pradinių kompostų žaliavų sudėties. 

Analizuojant fizikines savybes nustatyta, kad didžiausias piltinis tankis buvo žaliųjų atliekų 

komposto – 789,8 g L-1, net 2,1 karto didesnis už digestato komposto. Maksmimalus elektrinis 

laidis – rodiklis, nusakantis druskų koncentraciją komposte – nustatytas maisto atliekų (2,92 mS 

cm-1) ir nuotekų dumblo (2,95 mS cm-1) kompostuose.  

Rodikliai 
Indicators 

Kompostai/Composts 

ŽAK MAK NDK GMK DK 

rezultatas ± SD / data ± SD 

Drėgmės kiekis / 
Moisture content % 

2015 
2016 
2017 

40,8±0,45 
41,9±0,07 
37,0±2,44 

41,9±3,5 
50,8±0,60 
26,7±0,6 

54,7±5,5 
50,7±2,8 

38,5±0,42 

52,3±4,5 
68,6±1,7 
54,6±0,26 

70,7±5,2 
74,6±0,13 
73,8±0,33 

vid 39,9 a 39,8 a 52,0 bc 41,5 b 27,0 a 

Piltinis tankis / 
Free bulk density  

g L-1 

2015 
2016 
2017 

705,1±11,1 
801,1±2,8 

863,2±35,4 

481,1±39,0 
659,2±12,2 
698,0±29,0 

420,2±15,2 
771,1±106,1 
611,3±35,6 

584,1±25,5 
512,2±12,0 
496,3±5,9 

296,2±35,1 
427,1±2,1 

416,3±24,8 

vid 789,8 bc 612,8 b 600,9 b 530,9 ab 379,9 a 

Elektrinis laidis / 

Electrical 
conductivity mS cm-1 

2015 
2016 
2017 

0,65±0,05 
0,48±0,06 
0,74±0,03 

2,32±0,35 
3,26±0,22 
3,17±0,96 

2,64±0,12 
2,99±0,12 
3,22±0,67 

2,12±0,15 
1,08±0,07 
0,94±0,04 

0,84±0,11 
1,09±0,08 
1,23±0,06 

vid 0,62 a 2,91 c 2,95 c 1,38 b 1,05 ab 
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3.3. Kompostų-dirvožemio substratų organinės medžiagos transformacija auginant 

vasarinius miežius 

3.3.1. Organinės medžiagos sudėtis komposto-dirvožemio substratuose po derliaus 

nuėmimo 

Organinė medžiaga yra labai svarbus komponentas, nes dirvožemis aprūpinamas, energija, 

maisto medžiagomis, gerinama dirvožemio struktūra, purumas, poringumas, drėgmės imlumas, 

palaikoma pusiausvyra tarp dirvožemio ir augalo (Powlson et al., 2012; Guimarães et al., 2013). 

Siekiant įvertinti skirtingų rūšių kompostų organinės medžiagos įtaką dirvožemiui, buvo atlikti 

vegetaciniai eksperimentai, kuriuose kompostai su dirvožemiu buvo maišomi skirtingais 

santykiais. Kompostų dalis substrate pagal tūrį buvo 0, 10, 20, 30 ir 40 %. Po derliaus nuėmimo 

žaliųjų atliekų, maisto atliekų, nuotekų dumblo, mėšlo ir digestato kompostų-dirvožemio 

substratuose buvo nustatyti organinės medžiagos bei sudėtinių jos dalių – organinės anglies, 

fulvinių ir huminių rūgščių kiekiai. Eksperimentas buvo atliekamas 2015, 2016 ir 2017 m. 

rezultatai pateikti 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3 ir 3.3.1.4 lentelėse. 

Organinės medžiagos kiekis įvairių rūšių substratuose įvairavo – 3,61–11,42 % (3.3.1.1 

lentelė). Didinant komposto koncentraciją substrate, organinės medžiagos kiekis didėjo. 

Dirvožemyje be komposto (kontrolė) buvo nustatytas mažiausias kiekis organinės medžiagos – 

2015 m. – 3,60 %, 2016 m. – 3,57 %, 2017 m. – 2,90 %.  

Palyginus organinės medžiagos kiekį kompostų-dirvožemio substratuose, nustatyta, kad 

mažiausias organinės medžiagos kiekis buvo įvairių koncentracijų žaliųjų atliekų kompostų ir 

dirvožemio substratuose. Eksperimentą atliekant 2015, 2016 ir 2017 m., priklausomai nuo 

naudojamų kompostų eksperimentų rezultatai mažai skyrėsi. Žaliųjų atliekų komposto ir 

dirvožemio substratuose pirmais ir antrais eksperimento metais suminis organinės medžiagos 

kiekis buvo panašus: 2015 – 5,71–8,58 % ir 2016 m. – 6,64–7,92 %, o 2017 m. nustatytas 

mažiausias kiekis – 4,16–6,10 %. 

Maisto atliekų kompostų priedas substrate, lyginant su kontroliniu variantu, didino 

organinės medžiagos kiekį nuo 1,5 iki 2,8 karto. Didinant šio komposto koncentraciją substrate, 

organinės medžiagos kiekis po derliaus nuėmimo, lyginant su kontrole be komposto, buvo 

didesnis: 2015 m. – 2,37–7,77 %, 2016 m. – 2,38–5,65 %, 2017 m. – 1,80–4,66 %. 

Vertinant trejus eksperimento metus, nuotekų dumblo komposto substratuose organinės 

medžiagos kiekis 2015 ir 2016 m. buvo nustatytas didesnis lyginant su kontrole, atitinkamai 2,54–

4,74 procentinių vienetų ir  2,66–5,23 procentinių vienetų, o mažiausias organinės medžiagos 

kiekis, lyginant su kontroliniu variantu, buvo nustatytas 2017 m. – 0,71–4,13 procentinių vienetų. 
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3.3.1.1. lentelė. Organinės medžiagos kiekis įvairių rūšių kompostų-dirvožemio substratuose po derliaus 
nuėmimo 2015–2017 m. 
Table 3.3.1.1 Organic matter content in different types of compost-soil substrates in 2015–2017 m. 

 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 

95% confidence level according to Duncan’s test 
 

Labiausiai organinės medžiagos kiekis padidėjo galvijų mėšlo kompostų ir dirvožemio 

substratuose. Didinant komposto koncentraciją nuo 10 iki 40 %, organinės medžiagos kiekis 

padidėjo (lyginant su kontroliniu variantu) nuo 3,30 iki 7,82 procentinių vienetų 2015 m., nuo 

2,70 iki 5,63 procentinių vienetų – 2016 m. ir nuo 2,57 iki 6,14 procentinių vienetų – 2017 m. 

Taigi galvijų mėšlo kompostas yra puikus organinės medžiagos šaltinis skurdžiam ir nualintam 

dirvožemiui pagerinti. 

Digestato komposto priedai taip pat gausino organinės medžiagos kiekį. Nors jame buvo 

didžiausias organinės medžiagos kiekis (85,2–92,5 %), tačiau tręšiant šiuo kompostu dirvožemio 

organinės medžiagos kiekis po derliaus nuėmimo (palyginus su variantu be komposto) buvo 

didesnis nuo 3,08 iki 5,96 procentinių vienetų 2015 m., 2016 – nuo 3,09 iki 5,31, 2017 m. – nuo 

1,44 iki 3,30 procentinių vienetų. Matyt, dėl didesnio nei kitų kompostų drėgmės kiekio organinės 

medžiagos su digestato kompostu buvo įterpta beveik tiek pat, kaip ir su kitais kompostais. 

Variantai /  
Treatments 

Komposto dalis 
substrate % / 

Compost content 
in substrate, % 

Organinė medžiaga / Organic matter 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 m. 

vidurkis / Average 

% s. m. ± SD / % of dry matter ± SD 

K 0 3,60±0,17 3,57 ±0,40 2,90±0,46 3,36 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

5,71±0,03 
5,91±0,40 
7,80±0,23 
8,58±0,71 

6,64±0,78 
6,75±0,13 
7,49±0,18 
7,92±0,13 

4,16±0,40 
5,02±0,47 
5,73±0,31 
6,10±0,59 

5,50 b 
5,89 bcd 
7,01 defg 
7,53 fg 

MAK  

10 
20 
30 
40 

5,97±0,41 
6,24±0,28 
9,11±0,52 

11,37±0,39 

5,95±0,18 
7,08±0,02 
8,34±0,23 
9,22±0,79 

4,70±0,19 
5,50±0,12 
5,95±0,49 
7,56±0,39 

5,54 bc 
6,27 bcde 

7,80 g 
9,38 hi 

NDK  

10 
20 
30 
40 

6,14±0,25 
6,35±0,63 
7,01±0,54 
8,34±1,11 

6,23±0,46 
7,11±0,94 
7,84±0,15 
8,80±0,63 

3,61±1,09 
4,70±0,71 
6,49±0,34 
7,03±0,45 

5,33 b 
6,05 bcde 
7,11 cfg 
8,06 g 

GMK 

10 
20 
30 
40 

6,90±0,22 
9,36±1,10 

11,12±0,58 
11,42±0,31 

6,27±0,11 
8,17±0,81 
9,18±0,77 
9,20±0,45 

5,47±0,47 
5,88±0,10 
7,91±0,70 
9,04±1,78 

6,21 bcde 
7,80 g 
9,40 hi 
9,89 i 

DK 

10 
20 
30 
40 

6,68±0,12 
6,95±0,13 
7,86±0,45 
9,56±0,52 

6,66±0,17 
6,81±0,41 
7,53±0,59 
8,88±1,04 

4,34±0,14 
5,56±0,48 
5,77±0,12 
6,20±0,62 

5,89 bcd 
6,44 cdef 
7,02 defg 

8,11 g 
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Organinės anglies kiekis įvairių rūšių substratuose po derliaus nuėmimo varijavo – 1,06–

4,99 % (3.3.1.2 lentelė). Didinant komposto koncentraciją substrate, organinės anglies kiekis taip 

pat didėjo. Tai įrodė ir kitų užsienio šalių mokslininkai (Albaladejo et al., 2008; Schroder et al., 

2008; Brown, Cotton, 2011). Įvertinus pirmų, antrų ir trečių metų eksperimetinių tyrimų rezultatus 

nustatyta, kad mažiausias Corg kiekis yra įvairių koncentracijų žaliųjų atliekų komposto ir 

dirvožemio substratuose – 2015 m. – 2,02–2,94 %, 2016 m. – 1,98–3,30 %, 2017 m. – 1,06–1,59 %. 

 
3.3.1.2. lentelė. Organinės anglies kiekis įvairių rūšių kompostų-dirvožemio substratuose po derliaus 
nuėmimo 2015–2017 m. 
Table 3.3.1.2. Organic carbon content in different types of compost-soil substrates in 2015–2017 m. 

 
Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą.  
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 

Maisto atliekų komposto įvairios koncentracijos visais tyrimų metais didino organinės 

anglies kiekį substrate nuo 0,72 iki 3,73 procentinių vienetų, lyginant su kontroliniu variantu.  

Po derliaus nuėmimo substratuose su nuotekų dumblo komposto priedais organinės anglies 

kiekis buvo nuo 0,45 iki 2,32 procentinių vienetų didesnis nei kontrolinio varianto. Šie rezultatai 

koreliavo su nustatytu Corg kiekiu kompostuose prieš jį sumaišant su dirvožemiu. Kad nuotekų 

Variantai /  
Treatments 

Komposto dalis 
substrate  % / 

Compost content 
in substrate, % 

Organinė anglis / Organic carbon 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 m. 

vidurkis / Average 

% s. m. ± SD / % of dry matter ± SD 

K 0 1,35±0,22 1,43±0,14 0,94±0,21 1,24 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

2,02±0,15 
2,54±0,33 
2,91±0,05 
2,94±0,37 

1,98±0,13 
2,16±0,16 
2,41±0,26 
3,30±0,34 

1,06±0,12 
1,25±0,23 
1,45±0,08 
1,59±0,06 

1,69 ab 
1,98 bcd 

2,26 bcdef 
2,61 defgh 

MAK  

10 
20 
30 
40 

2,47±0,13 
2,54±0,21 
3,62±0,23 
3,59±0,44 

2,15±0,10 
3,06±0,50 
3,21±0,30 
3,73±0,05 

2,21±0,10 
2,46±0,50 
2,89±0,30 
3,24±0,05 

2,28 bcdef 
2,69 efgh 

3,24 hi 
3,52 ijk 

NDK  

10 
20 
30 
40 

2,12±0,14 
2,15±0,41 
2,47±0,22 
2,78±0,54 

2,23±1,61 
2,29±0,47 
2,71±0,43 
3,75±0,30 

1,39±0,22 
1,62±0,30 
2,41±0,37 
3,17±0,47 

1,91 bc 
2,02 bcde 
2,53 cdefg 

3,23 hi 

GMK 

10 
20 
30 
40 

2,77±0,14 
3,42±0,38 
4,44±0,61 
4,99±0,50 

2,25±0,22 
2,95±0,27 
3,18±0,31 
3,80±0,51 

2,51±0,15 
2,59±0,08 
3,31±0,23 
3,77±0,40 

2,51 cdefg 
2,99 ghi 
3,64 ijk 
4,19 k 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

2,18±0,16 
2,57±0,21 
3,16±0,13 
3,32±0,38 

2,11±0,28 
2,49±0,15 
2,83±0,32 
3,65±0,39 

1,48±0,21 
1,82±0,14 
2,08±1,05 
2,18±0,14 

1,92 bc 
2,29 bcdef 
2,69 fgh 
3,05 ghi 
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dumblo kompostas turėjo teigiamą įtaką dirvožemio organinės anglies kiekiui, rašoma ir kitų 

mokslininkų darbuose – padidino Corg 1,40–1,65 karto (Abujabhah et al., 2016; Arif et al., 2018). 

Įvertinus trejų metų eksperimentinius tyrimus, didžiausi esminiai skirtumai nustatyti galvijų 

mėšlo ir dirvožemio substratuose. Organinės anglies kiekis, lyginant su variantu be komposto, 

buvo didesnis nuo 2,25 iki 4,99 procentinių vienetų.  Kiekvienais metais šio komposto priedas 

turėjo nevienodą įtaką Corg kiekiui: 2015 m. – 1,42–3,64 procentinių vienetų, 2016 – 0,82–2,37 

procentinių vienetų, 2017 m. – 1,57–2,83 procentinių vienetų.  

Digestato komposto priedas taip pat praturtino dirvožemį kiekis substratuose buvo mažesnis 

nuo 1,63 iki 1,87 karto. 

Užsienio mokslininkų duomenimis, panaudojant organines trąšas – gyvulių mėšlą, žaliųjų 

atliekų kompostus – organinės anglies kiekis substrate padidėjo nuo 3,7 iki 8,1 % (Diacono, 

Montemurro, 2011). 

Fulvinių rūgščių kiekį substrate įvairių rūšių kompostų priedas, lyginant su variantu be 

komposto, didino nežymiai – 0,010–0,10 procentinių vienetų (3.3.1.3 lentelė). Mažiausias 

fulvinių rūgščių kiekis buvo kontrolinio varianto – 0,06–0,12 %. Žaliųjų atliekų komposto 

substratuose nustatytas nedidelis kiekis fulvinių rūgščių, tačiau kiekvienais eksperimento metais 

rezultatai šiek tiek skyrėsi: 2015 m. – 0,17–0,19 %, 2016 m. – 0,14–0,15 %, 2017 m. – 0,10–

0,14 %. Didinant komposto koncentraciją substrate, fulvinių rūgščių kiekis didėjo nežymiai.  

Maisto atliekų komposto priedas dirvožemį labiausiai praturtino fulvinėmis rūgštimis – 

0,12–0,30 %. Mažiausias fulvinių rūgščių kiekis nustatytas 2017 m. – 0,12–0,20 %, didžiausias 

2015 m. – 0,20–0,30 %.  

Įvertinus įvairių kompostų rūšių įtaką dirvožemį praturtinant fulvinėmis rūgštimis, esminių 

skirtumų nenustatyta substrate su 10 % nuotekų dumblo priedu ir digestato (0,07–0,15 %) 

komposto substratuose.  
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3.3.1.3 lentelė. Fulvinių rūgščių kiekis įvairių rūšių kompostų-dirvožemio substratuose po derliaus 
nuėmimo 2015–2017 m. 
Table 3.3.1.3. Fulvic acid content in different types of compost – soil substrates in 2015–2017  

 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 

95% confidence level according to Duncan’s test 
 

Huminių rūgščių kiekis buvo nustatytas žymiai didesnis nei fulvinių rūgščių. Huminių 

rūgščių kiekių esminių skirtumų, lyginant su kontroliniu variantu, nebuvo nustatyta žaliųjų 

atliekų – 0,22–0,54 % ir nuotekų dumblo 0,22–0,50 % substratuose (3.3.1.4 lentelė). 

 
  

Variantai /  
Treatments 

Komposto 
dalis substrate  
% / Compost 

content in 
substrate, % 

Fulvinės rūgštys / Fulvic acids 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 m. 

vidurkis / 
Average 

% s. m. ± SD / % of dry matter ± SD 

K 0 0,12±0,02 0,10±0,02 0,06±0,01 0,09 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

0,17 ±0,01 
0,18 ±0,03 
0,18 ±0,01 
0,19 ±0,01 

0,14 ±0,02 
0,14 ±0,01 
0,15 ±0,01 
0,15 ±0,01 

0,10±0,01 
0,12±0,01 
0,13 ±0,02 
0,14 ±0,01 

0,14 bcdef 
0,15 bcdefg 
0,15 bcdefg 
0,16 cdefg 

MAK  

10 
20 
30 
40 

0,20 ±0,02 
0,22 ±0,04 
0,29 ±0,02 
0,30±0,04 

0,18 ±0,04 
0,19 ±0,02 
0,23 ±0,01 
0,23±0,02 

0,12 ±0,01 
0,14 ±0,01 
0,16 ±0,02 
0,20±0,01 

0,17 efg 
0,18 hijk 
0,23 ijk 
0,24 k 

NDK  

10 
20 
30 
40 

0,13 ±0,01 
0,15 ±0,02 
0,15±0,02 
0,19±0,04 

0,11 ±0,03 
0,16 ±0,02 
0,16±0,01 
0,17±0,02 

0,09 ±0,01 
0,11±0,02 
0,14±0,01 
0,15±0,02 

0,11 abc 
0,14 bcdef 
0,15 bcdefg 
0,16 cdefg 

GMK 

10 
20 
30 
40 

0,13 ±0,02 
0,14 ±0,01 
0,14±0,01 
0,19±0,08 

0,18 ±0,03 
0,19 ±0,02 
0,23±0,01 
0,24±0,02 

0,14 ±0,01 
0,16 ±0,02 
0,20±0,01 
0,23±0,02 

0,15 bcdefg 
0,16 cdefg 
0,19 ghi 
0,22 hijk 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

0,13 ±0,03 
0,14 ±0,03 
0,15±0,02 
0,15±0,01 

0,11 ±0,01 
0,12 ±0,01 
0,12±0,02 
0,13±0,01 

0,07 ±0,01 
0,07±0,02 
0,08±0,01 
0,08±0,02 

0,10 ab 
0,11 abc 

0,12 abcd 
0,12 abcd 
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3.3.1.4 lentelė. Huminių rūgščių kiekis įvairių rūšių kompostų-dirvožemio substratuose po derliaus 
nuėmimo 2015–2017 m. 
Table 3.3.1.4. Humic acid content in different types of compost-soil substrates in 2015–2017  

 
Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 
Palyginus su variantu be komposto, huminių rūgščių kiekį substrate labiausiai didino maisto 

atliekų ir galvijų mėšlo kompostai (0,16–1,06 % ir 0,26–1,91 %). Maisto atliekų komposto ir 

dirvožemio substratuose kiekvienais tyrimų metais nustatytas nevienodas huminių rūgščių kiekis: 

2015 m. – 0,78–1,25 %, 2016 m. – 0,81–1,14 %, 2017 m. – 0,35–0,66 %. Tręšiant dirvožemį 

galvijų mėšlo kompostu ir didinat komposto dalį substrate nuo 10 iki 40 %, huminių rūgščių kiekis 

mėšlo substratuose, palyginus su kontroliniu variantu, padidėjo:2015 m. – nuo 0,26–1,37 %, 

2016 – 0,28–1,91, 2017 m. – 0,27–1,02 %. Digestato kompostų ir dirvožemio substratuose 

nustatytas nedidelis huminių rūgščių kiekis – 2015 m. – 0,50–0,99 procentinių vienetų, 2016 m. – 

0,50–0,84 procentinių vienetų ir 2017 m. – 0,27–0,44 procentinių vienetų. Teigiamą įtaką fulvinių 

ir huminių kiekiui dirvožemyje nustatė ir kiti mokslininkai (Zinati, Bryan, 2001). 

Variantai /  
Treatments 

Komposto dalis 
substrate % / 

Compost content 
in substrate, % 

Huminės rūgštys / Humic acids 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 m. 

vidurkis / 
average 

% s. m. ± SD / % of dry matter ± SD 

K 0 0,19±0,02 0,33±0,05 0,19±0,03 0,24 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

0,22±0,02 
0,32±0,07 
0,45±0,09 
0,54±0,03 

0,46±0,03 
0,46±0,05 
0,50±0,03 
0,50±0,05 

0,28±0,03 
0,29±0,05 
0,40±0,03 
0,52±0,05 

0,32 a 
0,36 abc 

0,45 abcde 
0,52 abcdef 

MAK 

10 
20 
30 
40 

0,78±0,11 
0,86±0,04 
1,20±0,13 
1,25±0,17 

0,81±0,03 
0,83±0,01 
0,98±0,17 
1,14±0,20 

0,35±0,01 
0,45±0,01 
0,50±0,02 
0,66±0,01 

0,65 bcdefg 
0,71 defgh 

0,89 gh 
1,02 hi 

NDK  

10 
20 
30 
40 

0,22±0,05 
0,23±0,02 
0,24±0,04 
0,26±0,04 

0,34±0,02 
0,37±0,02 
0,43±0,01 
0,50±0,04 

0,22±0,04 
0,24±0,02 
0,25±0,01 
0,28±0,01 

0,26 a 
0,28 a 
0,31 a 

0,35 ab 

GMK 

10 
20 
30 
40 

0,45±0,03 
0,72±0,29 
1,38±0,08 
1,56±0,51 

0,61±0,04 
1,17±0,29 
1,68±0,76 
2,24±0,40 

0,46±0,02 
0,62±0,01 
0,87±0,12 
1,21±0,09 

0,51 abcde 
0,84 fgh 

1,31 i 
1,67 j 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

0,50±0,08 
0,58±0,11 
0,83±0,16 
0,99±0,30 

0,50±0,04 
0,52±0,04 
0,80±0,01 
0,84±0,18 

0,27±0,01 
0,29±0,01 
0,42±0,05 
0,44±0,03 

0,42 abcde 
0,46 abcde 
0,68 cdefgh 
0,76 efgh 
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3.3.2. Organinės medžiagos pokytis dirvožemio-komposto substrate prieš miežių sėją ir po 

derliaus nuėmimo 

2015–2017 metais vegetacinio eksperimento metu kompostas su dirvožemiu buvo maišytas  

0, 10, 20, 30 ir 40 % dalimis pagal tūrį. Norint įvertinti kompostų organinės medžiagos 

transformaciją, labai svarbu nustatyti skirtumus tarp įterpto ir likusio po derliaus nuėmimo jos kiekio. 

Rezultatai pateikti – 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4 ir 3.3.2.5 paveiksluose. Vykstant kompostų 

organinės medžiagos mineralizacijai dirvožemyje, dalį maistinių elementų sunaudoja augdami 

augalai, dėl to po derliaus nuėmimo organinės medžiagos kiekis dirvožemyje mažesnis (Lal, 2009). 

Palyginus penkių rūšių kompostus su kontrolinio varianto, nustatyta, kad mažiausias 

organinės medžiagos kiekis buvo įterptas su žaliųjų atliekų kompostu (1,38 %, 2,76, 4,14 ir 5,53 %) 

(3.3.2.1. pav.). Po derliaus nuėmimo jos kiekis, lyginant su kontroliniu variantu be komposto, buvo 

didesnis 2,14–4,17 procentinių vienetų . Įterpus į substratą 10 % žaliųjų atliekų komposto, organinės 

medžiagos kiekis padidėjo 1,23 karto, lyginant OM kiekius įrengiant eksperimentą ir po derliaus 

nuėmimo; o 20 % ŽAK priedas tik šiek tiek padidino OM kiekį (1,01 karto), tikėtina, kad tai galėjo 

lemti augalų šaknys, likusios substrate (Chabbi, Rumpel, 2009).  
 

 
3.3.2.1 pav. Organinės medžiagos kiekis substrate po žaliųjų atliekų komposto įterpimo eksperimento 
įrengimo metu ir po derliaus nuėmimo, % s. m., 2015–2017 m.  
Figure 3.3.2.1. Content of organic matter in the substrate after incorporated green waste compost , before 
and after harvest 2015–2017 year, % of dry matter 

 

Taigi 10 ir 20 % žaliųjų atliekų komposto priedas substrate ne tik padidino, bet ir leido 

DOM kiekiui išlikti padidėjusiam net ir po vasarinių miežių derliaus nuėmimo (3.3.2.1. pav.). Kai 

komposto priedo substrate buvo 30–40 %, organinės medžiagos kiekis, lyginant su įterptu  

eksperimento įrengimo metu ir po derliaus nuėmimo, sumažėjo atitinkamai 1,03 ir 1,14 karto. 
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Praturtinus dirvožemį maisto atliekų kompostu eksperimento įrengimo metu, organinės 

medžiagos kiekis substrate padidėjo nuo 2,17 iki 8,69 procentinių vienetų (3.3.2.2. pav.). Lyginant 

su kontroliniu variantu be komposto, po derliaus nuėmimo dirvožemio-komposto substrate 

didinant komposto kiekį nuo 10 iki 40 % organinės medžiagos kiekis buvo didesnis 2,18–6,02 

procentinių vienetų. Nustatyta, kad įterptas 20, 30 ir 40 % maisto atliekų komposto priedas 

organinės medžiagos kiekį po derliaus nuėmimo sumažino nuo 1,18 iki 1,25 karto, tikėtina, kad 

tai lėmė didesnis augalų maistinių medžiagų poreikis. Maisto atliekų 10 % komposto priedas, 

lyginant eksperimento įrengimo metu ir po derliaus nuėmimo, padidino dirvožemio organinės 

medžiagos kiekį nuo 5,24 iki 5,54 %. 

 

 
3.3.2.2 pav. Organinės medžiagos kiekis substrate po maisto atliekų komposto įterpimo eksperimento 
įrengimo metu ir po augalų nuėmimo, % s. m., 2015–2017 m.  
Figure 3.3.2.2. Content of organic matter in the substrate after incorporated food waste compost, before 
and after harvest 2015–2017 year, % of dry matter 

 

Su nuotekų dumblo kompostu, kaip ir su maisto atliekų kompostu, lyginant su kontroliniu 

variantu, buvo įterptas panašus organinės medžiagos kiekis: 2,13 %, 4,25 %, 6,38 %, 8,50 % 

(3.3.2.3 pav.). Nuėmus derlių, nuotekų dumblo komposto substratuose organinės medžiagos 

kiekis, esant 20–40 % komposto priedui, svyravo nuo 5,33 iki 8,06 %. Vertinant organinės 

medžiagos kiekį įrengiant eksperimentą ir po derliaus nuėmimo, jos kiekis sumažėjo nuo 1,21 iki 

1,44 karto. Airijos, Kinijos šalių mokslininkai taip pat nustatė, kad įvairių rūšių kompostai didina 

organinės medžiagos kiekį dirvožemyje (Courtney, Mullen, 2008; Zhang et al., 2014; Zhang et 

al., 2016). 
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3.3.2.3 pav. Organinės medžiagos kiekis substrate įterpus nuotekų dumblo komposto eksperimento 
įrengimo metu ir po augalų nuėmimo, % s. m., 2015–2017 m.  
Figure 3.3.2.3. Content of organic matter in the substrate after incorporated sewage sludge compost, 
before and after harvest 2015–2017 year, % of dry matter 

 

Eksperimento įrengimo metu organinės medžiagos kiekis, įterptas į dirvožemį su galvijų 

mėšlo ir digestato kompostais, buvo panašus, atitinkamai 10 % komposto priedas praturtino 

sustratą 3,06 ir 3,05 % OM, 20 % – 6,13 ir 6,11 % OM; 30 % – 9,19 ir 9,16 % OM ir 40 % – 

12,25 ir 12,21% OM (3.3.2.4. ir 3.3.2.5 pav.). Šie rezultatai sutampa su pradiniais kompostų 

rezultatais – didžiausiu organinės medžiagos kiekiu pasižymėjo galvijų mėšlo (63,5 %) ir 

digestato (89,7 %) kompostai. Po derliaus nuėmimo didesnis organinės medžiagos kiekis buvo 

nustatytas substrate su galvijų mėšlo komposto priedu – 6,21–9,89 %, o digestato komposto 

substratuose buvo 5,89–8,21 % OM. Tai galima paaiškinti, kad digestato komposte vyko greitesni 

mineralizacijos procesai, dėl to greičiau atsipalaidavo maistinės medžiagos, reikalingos augalams. 

Iš visų tirtų kompostų tik digestato kompostas buvo gamintas anaerobinėje aplinkoje, todėl, matyt, 

patekus deguonies, mikroorganizmai pradeda greičiau skaidyti organinę medžiagą (de la Fuente 

et al., 2013). Digestato kompostas buvo gaminamas anaerobinėmis sąlygomis, todėl kuo didesnis 

komposto priedas dirvožemyje, tuo deguoninėje aplinkoje mikroorganizmai greičiau skaidė 

komposto ląstelieną, celiuliozę, hemiceliuliozę (Tambone et al., 2009). 
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3.3.2.4 pav. Organinės medžiagos kiekis substrate įterpus galvijų mėšlo komposto eksperimento įrengimo 
metu ir po augalų nuėmimo, % s. m., 2015–2017 m.  
Figure 3.3.2.4. Content of organic matter in the substrate after incorporated cattle manure compost, 
before and after harvest 2015–2017 year, % of dry matter 

 
 

 
3.3.2.5 pav. Organinės medžiagos kiekis substrate įterpus digestato komposto eksperimento įrengimo metu 
ir po augalų nuėmimo, % s. m., 2015–2017 m.  
Figure 3.3.2.5. Content of organic matter in the substrate after incorporated digestate compost, before 
and after harvest 2015–2017 year, % of dry matter 

 

Apibendrinimas. Įvertinus trejų metų eksperimentinių tyrimų rezutatus, nustatyta, kad 

galvijų mėšlo kompostas patikimai didino organinės medžiagos, organinės anglies, fulvinių bei 

huminių rūgščių kiekį dirvožemyje. Iš visų tirtų kompostų substratų mažiausio vertingumo pagal 

organinės medžiagos sudėtį buvo žaliųjų atliekų kompostas: organinės medžiagos 1,28 mažiau 

nei galvijų mėšlo komposto, organinės anglies – 1,55 karto, fulvinių ir huminių rūgščių – 

atitinkamai 1,20 ir 2,62 karto mažiau nei galvijų mėšlo substrate. 
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Nustatyta, kad mažiausias organinės medžiagos kiekis į dirvožemį buvo įterptas su žaliųjų 

atliekų kompostu, didžiausias – su galvijų mėšlo ir digestato kompostais. Pagerinus drvožemį 40 

% kompostų priedu, po derliaus nuėmimo substrate organinės medžiagos liko tiek: iš žaliųjų 

atliekų – 88 %, iš maisto atliekų – 80 %, iš nuotekų dumblo – 70 %, iš galvijų mėšlo – 65 %, iš 

digestato – 54 %.  

3.4. Kompostų įtaka substratų agrocheminių savybių pokyčiams 

Dirvožemio-kompostų substratuose po derliaus nuėmimo buvo nustatyti pagrindinių 

maistinių elementų kiekiai – mineralinio azoto (Nmin), judriųjų fosforo (P2O5), kalio (K2O), 

sieros (S).  

Mineralinis azotas labai svarbus maisto elementas augalams, ją sudaro amoniakinis ir 

nitratinis bei nitritinis azotas (Brod et al., 2012). Mineralinio azoto koncentracija dirvožemyje 

labai priklauso nuo organinės medžiagos mineralizacijos, nuo kritulių kiekio, tai pat svarbu, kokį 

jo kiekį augalai pasisavina. Kai trūksta azoto ir kitų mineralinių medžiagų, augalai prastai auga ir 

nesivysto, uždera prastos kokybės ir negausus derlius (Larcher, 2003).  

Įvertinus trejų metų skirtingų komposto rūšių įtaką dirvožemiui nustatyta, kad mineralinio 

azoto (Nmin) kiekis kito – 6,15–208,2 mg kg-1 (lentelė 3.4.1.) Didinant komposto kiekį substrate nuo 

10 iki 40 %, azoto koncentracija substrate didėjo. Mažiausias Nmin kiekis, palyginus su kontroliniu 

variantu, nustatytas žaliųjų atliekų kompostų substratuose: 2015 m. – 7,19–8,56 mg kg-1, 2016 m. – 

7,22–9,21 mg kg-1, 2017 m. – 6,15–8,67 mg kg-1. Įvertinus trejų metų rezultatų vidurkius, nuotekų 

dumblo kompostų priedas, palyginus su žaliųjų atliekų komposto priedu, nežymiai didino 

mineralio azoto kiekį substrate – 10 % – 1,02 karto, 20 % – 1,20, 30 % – 2,15 ir 40 % – 3,72 karto. 

Žaliųjų atliekų, nuotekų dumblo ir galvijų mėšlo komposto substratuose nustatytas mineralinio 

azoto kiekis esminių skirtumų neturėjo esant 95 % tikimybei.  

Maisto atliekų kompostai didino mineralinio azoto koncentraciją substrate, palyginus su 

variantu be komposto: 2015 m. – 31,40–195,72, 2016 – 25,40–77,24 mg kg-1, 2017 m. 22,39–

69,13 mg kg-1.  

Palyginus trejų metų Nmin eksperimentinius rezultatus su kontrolinio varianto, galvijų mėšlo 

priedas didino mineralinio azoto kiekį substrate, tačiau kiekvienais metais šis poveikis buvo 

nevienodas: 2015 m. – 29,99–89,84 mg kg-1, 2016 ir 2017 m. mažesnis nei 2015 m. – atitinkamai 

4,39 – 8,05 karto ir 5,54–6,69 karto. 

Maksimalus teigiamas poveikis mineralinio azoto kiekiui substrate nustatytas jo gamybai 

panaudojus įvairius digestato komposto kiekius. Didžiausias Nmin kiekis, palyginus su kontroliniu 

be komposto, nustatytas pirmais eksperimento metais – 2015 m. – 118,83–202,08 mg kg-1, 

mažiausias – 2016 m. – 54,46–104,45 mg kg-1. 
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Remiantis gautais rezultatais ir kitų mokslininkų duomenimis nustatyta, kad įvairių rūšių 

komposto priedas substrate didino mineralinio azoto kiekį (Bernal et al., 2009; Curtis, Claassen, 

2009; Brown, Cotton, 2011). 

 
3.4.1 lentelė. Mineralinio azoto (Nmin) kiekis įvairių rūšių kompostų-dirvožemio substratuose po derliaus 
nuėmimo 2015–2017 m. 
Table 3.4.1. Mineral nitrogen (Nmin) in different types of compost – soil substrates in 2015-2017 

 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 
Judriojo fosforo (P2O5) koncentracija įvairių rūšių kompostų substratuose labai įvairavo – 

223,6–3657,2 mg kg-1 (3.4.2 lentelė) Mažiausiai judriojo fosforo buvo žaliųjų atliekų komposto 

substrate: 2015 m. – 223,6–502,4, 2016 m. – 324,0–472,2, 2017 m. – 508,7–760,7 mg kg-1, pagal šį 

rodiklį jis esmingai skyrėsi nuo kitų kompostų substratų. Maisto atliekų, galvijų mėšlo ir digestato 

kompostų substratuose nustatytas panašus judriojo fosforo kiekis, tarp jų esminių skirtumų nebuvo. 

Labiausiai judriojo fosforo kiekį substrate didino nuotekų dumblo komposto priedas. 2015 m. buvo 

nustatytas mažiausias kiekis – nuo 904,9 iki 2808,1 mg kg-1, didžiausias – 2017 m. – nuo 1252,2 iki 

3562,1 mg kg-1. Tai įrodo, kad nuotekų dumblas yra puikus fosforo šaltinis dirvožemiui bei 

Variantai /  
Treatments 

Komposto 
dalis substrate 
% / Compost 

content in 
substrate, % 

N min 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 m. 

vidurkis / 
average 

mg kg-1 s. m. ± SD / mg kg-1 of dry matter ± SD 
sausoje medžiagoje / of dry matter 

K 0 6,08±0,02 4,67±0,15 4,74±0,56 5,16 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

7,19±0,92 
7,71±0,44 
8,08±1,20 
8,56±0,69 

7,22±0,89 
7,96±0,62 
8,53±0,53 
9,21±0,71 

6,15±0,90 
6,71±1,25 
8,37±0,43 
8,67±0,26 

6,85 a 
7,46 a 
8,33 a 
8,81 a 

MAK  

10 
20 
30 
40 

37,48±3,57 
38,01±4,24 

151,61±36,09 
201,8±42,93 

30,07±0,56 
36,84±2,91 
41,80±6,38 
81,91±8,71 

27,13±0,42 
37,82±0,66 
42,77±1,20 
73,87±0,51 

31,56 ab 
37,56 abc 
78,70 bcd 

119,19 defg 

NDK  

10 
20 
30 
40 

7,35±0,57 
8,14±1,77 

27,76±1,46 
53,04±7,96 

6,23±0,77 
9,31±0,84 

15,87±0,81 
34,49±6,06 

7,46±1,21 
9,33±1,16 

10,21±0,56 
10,86±2,11 

7,01 a 
8,93 a 

17,95 a 
32,80 ab 

GMK 

10 
20 
30 
40 

36,07±5,68 
47,37±8,80 
87,02± 2,14 
95,92±23,70 

11,50±2,73 
13,98±3,01 
14,72±0,28 
23,22±3,22 

10,15±1,35 
11,63±0,89 
16,84±2,31 
20,16±3,99 

19,24 a 
24,33 a 

39,53 abc 
46,43 abc 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

124,91±13,77 
176,88±17,01 
197,41±20,35 
208,16±31,58 

59,13±1,42 
81,46±5,72 

102,38±4,51 
109,12±2,95 

69,47±4,66 
81,81±3,69 

104,15±1,25 
154,04±2,21 

84,50 cde 
113,38 defg 
134,65 efg 
157,11 g 
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augalams. Kitų mokslininkų nustatyta, kad tręšiant dirvožemį mėšlo kompostu, fosforo 

koncentracija padidėjo nuo 1,2 iki 1,5 karto (Duong et al., 2012; Doan et al., 2013). 

 
3.4.2 lentelė. Judriojo fosforo (P2O5) kiekis įvairių rūšių kompostų-dirvožemio substratuose po derliaus 
nuėmimo 2015–2017 m. 
Table 3.4.2. Mobile phosphorus(P2O5) content in different types of compost – soil substrates in 2015–2017 

 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test  
 
Judriojo kalio (K2O) kiekis įvairių rūšių substratuose buvo labai nevienodas, t. y. kito nuo 

85,60 iki 8875,2 mg kg-1  (3.4.3. lentelė). Mažiausias kalio kiekis visais tyrimų metais nustatytas 

nuotekų dumblo komposto substrate su 10 % komposto kiekiu – 124,9 mg kg-1, su 20% – 144,3, 

30 % – 175,2, 40 % – 250,3 mg kg-1.  

Didžiausias judriojo kalio kiekis į dirvožemį pateko iš galvijų mėšlo komposto. Didinat jo 

kiekį nuo 10 iki 40 %, judriojo kalio substratuose padidėjo: 2015 m. – nuo 4912,5 iki 8875,2 mg 

kg-1, 2016 m. – nuo 1405,6 iki 1965,5 mg kg-1, 2017 m. – nuo 1928,7 iki 2496,2 mg kg-1. Pirmais 

eksperimento atlikimo metais buvo nustatytas didesnis judriojo kalio kiekis nei pirmais ir antrais, 

šį sumažėjimą galėjo lemti kalio išsiplovimas dėl padidėjusių kritulių kiekio birželio, liepos ir 

rugpjūčio mėnesiais. 

Variantai /  
Treatments 

Komposto 
dalis 

substrate % 
/ Compost 
content in 

substrate, % 

P2O5 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 

m. vidurkis / 
average 

mg kg-1 s. m. ± SD / mg kg-1 of dry matter ± SD 
K 0 61,4±5,65 59,0±7,48 95,1±4,22 71,83 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

223,6±15,65 
473,0±33,85 
475,5±12,07 
502,4±52,29 

324,0±90,02 
348,7±78,1 

351,2±18,78 
472,2±42,5 

508,7±29,19 
590,0±23,64 
683,1±74,55 
760,7±83,0 

352,1 ab 
470,6 abc 
503,3 abc 
578,4 bc 

MAK  

10 
20 
30 
40 

608,7±58,47 
871,7±16,13 
1243,5±80,61 
1354,0±101,3 

603,6±12,80 
998,0±158,1 
1012,8±251,5 
1570,0±211,2 

712,2±69,7 
984,3±178,5 
1652,1±49,5 
1751,5±89, 

641,5 bc 
951,3 cde 
1302,8 ef 
1558,5 f 

NDK  

10 
20 
30 
40 

966,3±73,06 
1834,0±41,38 
1716,0±61,01 
2869,5±84,71 

1296,2±317,2 
1546,2±437,5 
2413,2±121,5 
3398,2±215,6 

1347,3±58,3 
1663,2±278,1 
3023,1±125,2 
3657,2±356,1 

1203,3 def 
1681,1 f 
2384,1 g 
3308,3 

GMK 

10 
20 
30 
40 

716,8±81,49 
734,4±94,69 
1131,0±85,38 
1335,0±94,70 

509,8±47,09 
1319,2±131,4 
1719,0±286,2 
1760,0±90,9 

631,7±93,9 
694,5±11,8 
856,3±20,6 

1220,7±270,1 

619,4 bc 
916,0 cde 
1235,4 def 
1438,6 ef 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

624,3±65,14 
671,8±87,83 
1365,3±105,1 
1836,0±67,12 

508,2±81,2 
717,2±33,18 
923,4±176,9 
1197,8±179,4 

1120,1±79,5 
1333,1±125,2 
1798,4±44,6 
2013,1±200,6 

750,9 bcd 
907,4 cde 
1362,4 ef 
1682,3 f 
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3.4.3. lentelė. Judriojo kalio (K2O) kiekis įvairių rūšių kompostų-dirvožemio substratuose po derliaus 
nuėmimo 2015–2017 m. 
Table 3.4.3. Mobile potassium (K2O) content in different types of compost – soil substrates in 2015–2017  

 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 

Judrioji siera (Sjudr) – labai svarbus makroelementas, kaip ir azotas, fosforas ir kalis. 

Dirvožemyje judriosios sieros kiekis nebuvo didelis – 2,56–2,30 mg kg-1, todėl visų kompostų 

priedas padidino jos kiekį nuo 1,02 iki 117,60 karto (3.4.4 lentelė).  

Vertinant vidutinius trejų metų duomenis, mažiausias kiekis judriosios sieros nustatytas 

digestato kompostų substratuose: 10 % – 3,57 mg kg-1, 20% – 4,04 mg kg-1, 30 % – 4,93 mg kg-

1, 40 % – 6,54 mg kg-1. Nuotekų dumblo substratuose nustatytas didžiausias judriosios sieros 

kiekis – 2015 m. – 29,3–281,4 mg kg-1, 2016 – 77,57–251,7 mg kg-1, 2017 m. 77,57–281,07 mg 

kg-1, kuris esmingai skyrėsi nuo kitų eksperimente naudotų substratų, ir tai galėjo lemti didelis 

sieros kiekis pradinėse žaliavose prieš gaminant substratą. 

 
 
 

  

Variantai /  
Treatments 

Komposto 
dalis substrate 
% / Compost 

content in 
substrate, % 

K2O 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 

m. vidurkis / 
average 

mg kg-1 s. m. ± SD / mg kg-1 of dry matter ± SD 

K 0 64,2±7,44 62,4±4,32 55,2±6,33 60,6 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

185,8±15,91 
373,0±67,77 
468,8±42,56 
598,2±80,39 

324,2±71,24 
401,7±90,14 
450,6±42,66 
490,2±66,4 

483,5±46,57 
538,3±79,4 
588,0±36,4 
666,7±78,1 

331,2 a 
437,7 a 
502,5 a 

585,0 ab 

MAK  

10 
20 
30 
40 

366,0±58,26 
382,1±28,20 
780,0±77,0 

970,5±85,73 

605,1±41,31 
785,2±64,23 
807,5±127,5 
1064,1±61,89 

341,0±57,3 
446,0±46,1 
516,2±36,7 
545,2±13,1 

437,4 a 
537,7 ab 
701,1 ab 
859,9 abc 

NDK  

10 
20 
30 
40 

85,60±6,95 
113,2±6,98 

129,2±11,12 
158,0±38,83 

111,2±8,29 
131,2±34,17 
167,0±31,3 

278,4±16,78 

178,0±8,81 
188,4±12,72 
229,5±30,62 
314,5±12,41 

124,9 a 
144,3 a 
175,2 a 
250,3 a 

GMK 

10 
20 
30 
40 

4912,5±131,5 
4950,0±100,1 
7100,6±6,60 

8875,2±80,12 

1405,6±10,0 
1890,1±125,9 
1943,0±78,1 
1965,5±14,72 

1928,7±30,6 
2345,0±48,8 
2443,1±64,8 
2496,2±37,9 

2748,9 bcde 
3061,7 cde 
3828,9 de 
4445,6 e 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

159,7±32,19 
167,0±24,76 
252,0±53,16 
300,1±28,14 

152,2±18,21 
209,8±57,5 

300,6±67,27 
363,6±78,9 

293,7±61,6 
316,7±64,5 
369,1±23,5 
451,3±19,1 

201,9 a 
231,2 a 
307,2 a 
371,7 a 
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3.4.4 lentelė. Judriosios sieros (Sjudr) kiekis įvairių rūšių kompostų-dirvožemio substratuose po derliaus 
nuėmimo 2015–2017 m. 
Table 3.4.4. Mobile sulphur (Sjudr)content in different types of compost-soil substrates in 2015–2017  

 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 

Apibendrinimas. Įvertinus 2015–2017 metų kompostų įtaką dirvožemio pagrindinių 

maistinių elementų kiekiui dirvožemyje, nustatyta, kad skirtingi kompostai nevienodai didina 

mineralinio azoto, judriųjų fosforo, kalio ir sieros kiekius. Digestato komposto įvairūs priedai 

maksimaliai didina mineralinio azoto kiekį (79,4–152,5 mg kg-1). Nuotekų dumblo kompostas yra 

judriųjų fosforo (547,6–3236,5 mg kg-1) ir sieros šaltinis (59,06–269,1 mg kg-1), tačiau kalio kiekis 

jame yra minimalus.  

Galvijų mėšlo komposto ir dirvožemio substratuose nustatytas didžiausias kiekis judriojo 

kalio; patręšus 40 % komposto norma, nustatyta, kad K2O buvo 22,1 karto daugiau nei maisto 

atliekų komposto substratuose ir net 41,5 karto daugiau nei digestato substratuose. 

 

Variantai /  
Treatments 

Komposto 
dalis 

substrate % / 
Compost 

content in 
substrate, % 

Sjudr 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 m. 

vidurkis / 
average 

mg kg-1 s. m. ± SD / mg kg-1 of dry matter ± SD 

K 0 2,56±0,41 2,30±0,41 2,39±0,19 2,42 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

2,64±0,44 
4,68±0,35 

14,33±3,59 
21,19±2,88 

2,34±0,27 
2,77±0,33 
3,23±0,25 
4,70±0,35 

5,48±1,05 
5,73±0,61 
7,22±0,37 
7,40±0,60 

3,49 a 
4,39 a 
8,26 a 

11,10 a 

MAK  

10 
20 
30 
40 

3,18±0,36 
4,62±0,48 
6,66±0,72 
8,55±0,58 

2,87±0,29 
8,43±0,62 

10,51±0,46 
23,03±1,51 

5,13±0,45 
5,83±0,60 
7,92±1,60 
8,27±2,18 

3,73 a 
6,29a 
8,36 a 
13,28a 

NDK  

10 
20 
30 
40 

29,3±4,22 
168,0±29,80 
224,0±26,77 
281,4±33,66 

77,57±4,70 
118,70±6,93 
165,27±6,65 
251,7±15,22 

77,57±5,21 
118,70±16,61 
165,27±21,60 
281,07±0,45 

61,48 b 
135,1 c 
184,8 d 
271,4 e 

GMK 

10 
20 
30 
40 

3,84±0,97 
3,96±1,31 
12,0±2,68 

18,43±2,29 

3,73±0,51 
4,90±0,50 
6,30±0,26 
8,33±0,58 

3,86±0,12 
4,09±0,41 
5,01±0,35 
5,70±0,51 

3,81 a 
4,32 a 
7,77 a 

10,82 a 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

4,38±1,22 
4,70±0,46 
6,20±1,01 
7,90±2,12 

2,93±0,10 
3,80±0,14 
4,27±1,72 
4,93±1,07 

3,40±0,40 
3,63±0,30 
4,32±1,05 
6,79±0,29 

3,57 a 
4,04 a 
4,93 a 
6,54 a 
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3.5. Kompostų įtaka vasarinių miežių augimui 

3.5.1. Vasarinių miežių derlius ir struktūra 

Vegetaciniuose induose 2015, 2016 ir 2017 m. atlikti eksperimentiniais tyrimais nustatyta, 

kad skirtingais metais ne visi kompostai turėjo teigiamos įtakos vasarinių miežių derlingumui. 

2015 ir 2017 m. statistiškai patikimas, esant 95 % tikimybei, buvo nustatytas visų variantų derliaus 

padidėjimas lyginant su kontroliniu. 2015 ir 2017 m. žaliųjų atliekų kompostas turėjo mažiausią 

įtaką vasarinių miežių derlingumui ir, didinant komposto koncentraciją nuo 10 iki 40 % substrate, 

derlius didėjo menkai – 2015 m. – 6,3–8,2 g inde-1, 2017 m. – 2,1–3,7 g inde-1 (3.5.1.1 lentelė). 

Tai patvirtina ir kiti mokslininkai, teigę, kad azotas yra svarbus maistinis elementas augalams ir 

kad derlius didėja, didėjant azoto koncentracijai dirvožemyje (Farag et al., 2013). 

Didžiausią įtaką grūdų derlingumui 2015 m. turėjo digestato komposto priedas, padidinęs 

miežių grūdų derlių, palyginus su kontroliniu variantu, nuo 15,5 iki 19,4 g inde-1. Išimtis buvo 

2016 m., kai dėl gausių kritulių iš digestate komposto atsipalaidavęs amoniakinis azotas turėjo 

neigiamos įtakos miežių augimui lyginant su kontroliniu variantu, – taigi grūdų derlius buvo 

mažesnis nuo 1,5 iki 1,1 karto. Vertinant trejų metų vidutinį grūdų derlių, didžiausias buvo galvijų 

mėšlo komposto-dirvožemio substratuose –16,8–20,0 g inde-1. Auginant vasarinius miežius 

nuotekų dumblo komposto substratuose, didžiausias derlingumas nustatytas 2015 m. – nuo 11,3 

iki 19,1 g inde-1. Antrais ir trečiais eksperimentų metais, palyginus su kontroliniu variantu, 

didinant komposto koncentraciją grūdų derlingumas sumažėjo. Tikėtina, kad tai galėjo lemti 

didesnis kritulių kiekis arba temperatūros pokyčiai, leidžiantys atsipalaiduoti kenksmingoms 

medžiagoms, stabdančioms augalų augimą. Daugelis mokslininkų nustatė, kad tręšimas nuotekų 

dumblo kompostu net ir didelėmis normomis turėjo teigiamą poveikį (padidėjo 1,7–2,3 karto) 

augalų derliui (Fernández et al., 2009; Koncewicz-Baran et al., 2014, Szostek et al., 2018). 

Vokiečių mokslininkai, atlikę eksperimentinius tyrimus, įrodė, kad mėšlo kompostas padidino 

grūdų derlių nuo 14 iki 16 % (Jannoura et al., 2014). 
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3.5.1.1 lentelė. Įvairių kompostų rūšių įtaka vasarinių miežių derliui, 2015–2017 m. 

Table 3.5.1.1. Spring barley yield as affected by different kinds of composts in 2015–2017 

 

Pastaba. Reikšmės, kurios neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano 
testą. 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant data at 95 % 
confidence level according to Duncan’s test 

 

Įvertinus 2015, 2016 ir 2017 m. augintų vasarinių miežių aukštį skirtingų rūšių substratuose 

ir didinant komposto koncentraciją nuo 10 iki 40 %, visais metais augalų aukštis buvo didesnis 

lyginant su kontroliniu variantu (3.5.1.2 lentelė), išskyrus nuotekų dumblo 30 ir 40 % priedus 

2016 m., – palyginus su kontroliniu variantu be komposto augalų aukštis buvo mažesnis 

atitinkamai 0,5 ir 1,5 cm. 2017 m. 40 % nuotekų dumblo komposto dalis substrate lėmė 0,2 cm 

mažesnį miežių aukštį.  
 

  

Variantai /  
Treatments 

Komposto dalis 
substrate % / 

Compost content 
in substrate, % 

Grūdų derlingumas, g inde–1 / Grain yield, g pot –1 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 

m. vidurkis / 
average 

rezultatas ± SD / data ± SD 
K 0 3,6 a 10,3 bcde 8,2 a 7,4 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

9,9 b 
10,3 bc 
11,7 c 
11,8 c 

11,8 def 
12,1 def 
12,6 ef 
14,7 f 

10,3 b 
11,1 b 
11,5 b 
11,9 b 

10,6 ab 
11,2 abc 

11,9 abcd 
12,8 abcdef 

      

MAK  

10 
20 
30 
40 

18,8 hij 
19,4 ij 
19,8 ij 

20,1 dei 

11,3 cde 
12,4 ef 
12,5 ef 
12,9 ef 

12,7 b 
14,3 cd 
16,2 e 

18,3 gh 

14,3 bcde 
15,4 bcde  
16,2 bcde 
17,1 bcde 

      

NDK  

10 
20 
30 
40 

11,3 bc 
16,2 fg 
17,9 ghi 
19,1 ij 

10,6 bcde 
10,1 bcde 

7,0 a 
6,9 a 

13,6 c 
18,5 h 
14,7 d 
12,0 b 

11,8 ab 
14,9 bcde 
13,2 abcde 
12,7 abc 

      

GMK 

10 
20 
30 
40 

 

14,2 d 
15,6 de 
15,9 de 
16,9 efg 

18,5 g 
19,1 ghi 
20,2 ghi 

21,9 i 

17,6 fg 
18,2 gh 
19,6 l 

21,8 ijk 

16,8 bcde 
17,6 bcde 
18,6 cde 
20,0 e 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

 

19,1 hi 
20,4 i 
22,7 k 
23,0 k 

6,9 a 
7,9 ab 
8,4 abc 

9,3 abcd 

17,9 fgh 
18,4 h 
21,4 i 
22,5 k 

14,6 bcde 
15,6 bcde 
17,5 bcde 
18,3 bcde 
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3.5.1.2 lentelė. Įvairių kompostų rūšių įtaka vasarinių miežių aukščiui, 2015– 2017 m. 
Table 3.5.1.2. Spring barley height as affected by different kinds of composts in 2015– 2017 

 

 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 

Įvertinus trejų metų tyrimų rezultatus nustatyta, kad mažiausia šiaudų masė miežių, augusių 

dirvožemio ir žaliųjų atliekų substratuose: 2015 m. – 8,0–13,01 g inde-1, 2016 – 14,9–19,2, 

2017 m. – 11,4–13,8 g inde-1 (3.5.1.3 lentelė). Visais metais, didinat komposto kiekį substrate, 

augalų šiaudų masė didėjo. Tikėtina, kad tai lėmė pakankamas su kompostais patekęs augalams 

prieinamo azoto kiekis (Fernández et al., 2009; Hopkins et al., 2017). Panašius rezultatus gavo 

ispanų mokslininkai. Patręšus nuotekų dumblo kompostu, šiaudų masė padidėjo nuo nuo 1,6 iki 

1,8 karto (Fernández et al., 2009). Esmingai didesnė miežių šiaudų masė buvo nustatyta tų 

variantų, kur buvo panaudotas digestato kompostas; lyginant su kontroliniu variantu, vidutinė 

2015–2017 m. miežių šiaudų masė buvo didesnė nuo 18,87 iki 23,67 g inde-1. Vokiečių 

mokslininkai nustatė teigiamą mėšlo kompostų įtaką šiaudų derliui. Jis padidėjo nuo 20 iki 28 % 

(Jannoura et al., 2014). 

  

Variantai /  
Treatments 

Komposto dalis 
substrate % / 

Compost 
content in 

substrate, % 

Augalo aukštis cm / Plant height,cm 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 m. 

vidurkis / 
average 

rezultatas ± SD / data ± SD 
K 0 33,5±0,48 43,8±5,56 43,3±2,21 40,2 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

38,3±0,96 
38,5±1,29 
38,6±0,87 
38,8±1,97 

45,4±0,75 
45,8±0,87 
45,9±3,09 
46,6±2,69 

44,0±4,90 
45,0±4,64 
45,7±6,72 
46,2±3,27 

42,6 ab 
43,1 abc 
43,4 ab 
43,9 bc 

MAK  

10 
20 
30 
40 

41,0±1,51 
43,0±1,56 
44,9±1,02 
47,8±1,41 

44,0±4,17 
48,6±6,57 
50,6±5,14 
51,6±1,56 

44,4±3,44 
46,5±2,51 
48,5±4,62 
50,6±4,77 

43,1 ab 
46,0 bcde 
48,0 cdefg 
50,0 efg 

NDK  

10 
20 
30 
40 

41,3±0,72 
41,8±0,93 
43,0±1,36 
44,2±1,59 

46,7±3,88 
51,0±2,83 
43,3±3,19 
42,3±2,73 

44,9±2,91 
45,5±2,74 
44,4±2,50 
43,1±4,22 

44,3 bcd 
46,1 bcde 
43,6 ab 
43,2 ab 

GMK 

10 
20 
30 
40 

42,8±2,12 
43,7±4,50 
46,2±2,62 
50,7±4,70 

43,9±2,22 
46,9±4,14 
49,8±3,72 
50,9±5,19 

45,2±4,50 
46,6±3,74 
47,9±6,80 
49,8±4,77 

44,0 bcd 
45,7 bcde 
48,0 defg 
50,5 fg 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

43,7±1,42 
44,3±1,71 
49,1±2,84 
53,7±2,66 

42,4±5,90 
46,0±2,74 
47,0±5,72 
49,0±3,87 

45,9±5,90 
47,8±5,33 
48,9±3,18 
51,8±4,22 

44,0 abcd 
46,0 bcde 
48,3 defg 

51,5 g 
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3.5.1.3 lentelė. Įvairių kompostų rūšių įtaka vasarinių miežių šiaudų masei 
Table 3.5.1.3. Spring barley straw weight affected by different kinds of composts 

 
Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 

Nustatyta, kad beveik visų variantų komposto priedas, palyginus su kontroliniu, sumažino 

1000 grūdų masę (3.5.1.4 lentelė). Pirmais ir trečiais tyrimų metais mažiausia grūdų masė buvo 

žaliųjų atliekų substratuose ir, palyginus su kontroliniu variantu be komposto, sumažėjo: 2015 m. 

ir 2017 m. – nuo 9,3 iki 5,6 % ir nuo 17,9 iki 10,8 %. Didžiausia 1000 grūdų masė buvo 2015 m. 

vasarinius miežius auginat 30 ir 40 % digestato kompostų substratuose – 49,1–49,2, ir 2017 m. 

40 % DK substrate 51,7 g. 2016 m. didžiausia 1000 grūdų masė buvo nustatyta galvijų mėšlo 

substratuose augintų miežių – 43,3–49,9 g. Vertinant vidutinius trejų metų rezultatus, auginant 

miežius substratuose su GMK priedu, 1000 grūdų masė buvo nuo 43,3 (10 % GMK) iki 47,5 g 

(40% GMK). 

Antrais tyrimų metais, didinant nuotekų dumblo komposto priedą substrate, 1000 grūdų 

masė sumažėjo, palyginus su kontroliniu variantu, nuo 1,4 iki 1,7 karto. Tai galima paaiškinti, kad 

padidinus komposto kiekį substrate ir dėl didesnio kritulių kiekio padidėjo augalams kenksmingų 

Variantai /  
Treatments 

Komposto 
dalis substrate 
% / Compost 

content in 
substrate, % 

Šiaudų masė inde-1/ Straw weight pot-1, g in dry matter 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 m. 

vidurkis / 
average 

rezultatas ± SD / data ± SD 
K 0 4,8±0,55 6,4±1,04 6,6±0,85 5,93 a 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

8,0±0,66 
10,9±1,96 
12,2±2,49 
13,1±1,89 

14,9±4,25 
16,8±1,66 
18,8±2,09 
19,2±1,69 

11,4±2,25 
12,5±0,79 
13,2±3,76 
13,8±1,04 

11,4 b 
13,4 bc 

14,7 bcd 
15,4 bcd 

MAK  

10 
20 
30 
40 

19,6±2,26 
20,2±1,49 
21,5±2,45 
24,4±2,09 

25,4±3,66 
27,6±1,28 
30,3±2,37 
32,2±4,32 

22,2±5,30 
23,8±2,47 
25,7±3,18 
28,4±3,25 

22,4 fghi 
23,5 ghij 
25,8 ijkl 
28,5 jkl 

NDK  

10 
20 
30 
40 

16,1±1,22 
16,7±2,10 
17,2±2,60 
20,2±3,03 

22,9±1,61 
24,2±4,22 
27,6±2,54 
28,3±4,76 

13,7±1,13 
14,4±0,96 
16,8±4,08 
20,6±1,13 

17,6 cdef 
18,4 defg 
20,5 efgh 
23,0 ghi 

GMK 

10 
20 
30 
40 

14,6±2,61 
18,4±1,99 
20,1±3,62 
21,7±3,88 

15,6±2,44 
18,7±1,98 
22,9±5,16 
24,6±3,56 

18,14±1,81 
19,14±2,71 
25,60±4,80 
28,8±3,66 

16,1 bcde 
18,7 defg 
22,9 ghi 

25,1 hijkl 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

 

26,4±2,62 
27,8±1,59 
28,4±3,21 
29,1±4,80 

23,3±1,27 
26,0±1,30 
26,6±2,48 
28,5±4,22 

24,8±4,01 
26,3±4,22 
27,5±3,22 
31,2±1,06 

24,8 hijkl 
26,7 ijkl 
27,5 ijkl 

29,6 l 
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sunkiųjų metalų koncentracija (3.2.2.1. lentelė), tikėtina, kad labiau augo miežių vegetatyvinė 

masė nei grūdai.  

 

3.5.1.4 lentelė. Įvairių kompostų rūšių įtaka vasarinių miežių 1000 grūdų masei  
Table 3.5.1.4. Spring barley 1000 grain weight affected by different kinds of composts 

 
 

Pastaba. Vidurkiai, kurie neturi bendrų raidžių, esmingai skiriasi esant 95 % tikimybės lygiui pagal Dankano testą. 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 95 

% confidence level according to Duncan’s test 
 

3.5.2. Kompostų įtaka vasarinių miežių suminio azoto kiekiui 

Subrendus vasariniams miežiams, jų grūduose ir šiauduose nustatytas suminis azoto kiekis. 

Paveiksluose 3.5.2.1, 3.5.2.2, 3.5.2.3, 3.5.2.4, 3.5.2.5 pavaizduota žaliųjų atliekų, maisto atliekų, 

nuotekų dumblo, galvijų mėšlo ir digestato kompostų įtaka vasarinių miežių suminio azoto kiekiui 

grūduose ir šiauduose.  

Visais eksperimentų metais mažiausias suminio azoto kiekis, palyginus įvairių rūšių 

kompostus tarpusavyje, nustatytas miežių grūduose, augintuose žaliųjų atliekų kompostų-

Variantai /  
Treatments 

Komposto 
dalis substrate 
% / Compost 

content in 
substrate, % 

1000 grūdų masė g / 1 000 grain weight, g 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 m. 

vidurkis / 
average 

rezultatas ± SD / data ± SD 
K 0 48,3±2,56 48,9±2,72 49,2±4,62 48,8 e 

ŽAK 

10 
20 
30 
40 

43,8±1,28 
44,9±0,90 
45,4±0,99 
45,6±1,66 

 

33,2±1,68 
35,6±7,74 
40,7±3,70 
47,2±4,32 

40,4±2,88 
42,0±4,50 
43,0±7,22 
43,9±4,44 

39,1 ab 
40,8 abcde 
43,0 abcde 
45,6 bcde 

MAK  

10 
20 
30 
40 

44,3±1,67 
45,5±0,99 
46,7±0,98 
46,9±0,86 

30,2±4,56 
30,8±1,47 
31,4±1,83 
32,7±6,69 

42,2±2,66 
45,2±3,50 
46,3±3,90 
47,0±5,45 

38,9 ab 
40,5abc 

41,5 abcde 
42,2 abcde 

NDK  

10 
20 
30 
40 

 

45,3±0,53 
45,8±1,01 
46,2±0,91 
47,1±1,31 

34,4±1,82 
30,9±1,95 
28,6±2,14 
28,6±1,23 

 

40,9±4,66 
41,5±3,22 
43,4±5,50 
44,6±3,77 

40,2 abc 
38,7 ab 
37,9 a 

38,2 ab 

GMK 

10 
20 
30 
40 

 

44,2±1,12 
45,1±3,60 
45,5±5,81 
45,8±3,42 

43,3±2,93 
44,3±8,37 
46,0±2,31 
49,9±2,27 

42,5±3,50 
43,6±4,74 
44,1±7,66 
46,8±3,49 

43,3 abcde 
44,3 abcde 
45,2 bcde 
47,5 cde 

DK 
 

10 
20 
30 
40 

 

45,6±2,14 
46,7±2,20 
49,1±2,51 
49,2±2,29 

30,7±3,35 
31,7±2,31 
32,6±2,91 
35,8±8,25 

43,2±7,90 
45,7±4,38 
48,5±5,28 
51,7±4,22 

39,8 abc 
41,4 abcde 
43,4 abcde 
45,6 bcde 
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dirvožemio substratuose, – 1,37–2,60 % (3.5.2.1 pav.). Pirmais tyrimų metais žaliųjų atliekų 10, 

20 ir 30 % komposto priedas, palyginus su kontrolinio varianto, sumažino azoto kiekį augalų 

grūduose atitinkamai 1,39, 1,07 ir 1,03 karto. 2016 ir 2017 metais nustatytas didesnis žaliųjų 

atliekų komposto teigiamas poveikis azoto kiekiui augalų grūduose – N padidėjo, palyginus su 

kontroliniu be komposto, – atitinkamai 0,28–0,72 ir 0,20–0,64 procentinių vienetų. Teigiamą 

žaliųjų atliekų komposto įtaką azoto koncentracijai augalų produkcijoje nustatė ir kiti 

mokslininkai (Ball et al., 2014; Staugaitis ir kt., 2015 b). 

 

 
 

3.5.2.1 pav. Žaliųjų atliekų komposto įtaka suminio azoto (N) kiekiui vasarinių miežių grūduose, % s. m., 
2015–2017 m.  
Figure 3.5.2.1. Content of total nitrogen in spring barley grain by green waste compost, 2015–2017 year, 
% of dry matter 

Pastaba. K – kontrolinis variantas; ŽAK 10–10 % žaliųjų atliekų komposto priedas, ŽAK 20–20, ŽAK 30–30 %, 
ŽAK 40–40 % žaliųjų atliekų komposto priedas. 

Note. K – Control; ŽAK 10–10 % green waste compost content, ŽAK 20–20 %, ŽAK 30–30 %, ŽAK 40–40 % 
green waste compost content  

 

Teigiama maisto atliekų komposto įtaka suminio azoto kiekiui vasarinių miežių grūduose 

matyti iš 3.5.2.2 paveikslo. Tręšiant šiuo kompostu visų variantų azoto kiekis buvo didesnis, 

lyginant su kontroliniu. Mažiausias suminio azoto kiekio padidėjimas nustatytas 2015 m. – 0,76–

1,03 procentinių vienetų, didžiausias 2017 m. – 1,0–1,76 procentinių vienetų; manoma, kad tai 

galėjo lemti komposte esančio augalams pasisavinamo azoto kiekis. 
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3.5.2.2 pav. Maisto atliekų komposto įtaka suminio azoto (N) kiekiui vasarinių miežių grūduose, % s. m., 
2015–2017 m.  
Figure 3.5.2.2. Content of total nitrogen in spring barley grain by food waste compost, 2015–2017 year, 
% of dry matter 

 

Pastaba. K – kontrolinis variantas; MAK 10–10 % maisto atliekų komposto priedas, MAK 20–20 %, MAK 30– 
30 %, MAK 40–40 % maisto atliekų komposto priedas 

Note. K – Control; MAK 10–10 % food waste content, MAK 20–20 %, MAK 30–30 %, MAK 40–40 %, food waste 
content 

 

Pirmais eksperimetinių tyrimų metais, esant 10 ir 20 % nuotekų dumblo komposto priedui, 

suminio azoto kiekis grūduose, palyginus su kontrolinio varianto, sumažėjo atitinkamai 7,37 ir 

6,32 % (3.5.2.3 lentelė). Mūsų duomenimis, 2016 ir 2017 m. didinant nuotekų dumblo komposto 

dalį substrate nuo 10 iki 40 %, miežių grūduose sukauptas azoto kiekis didėjo nežymiai, – 

atitinkamai 1,17–1,68 procentinio vieneto ir 1,19–1,77 procentinio vieneto. 
 

 
 

3.5.2.3 pav. Nuotekų dumblo komposto įtaka suminio azoto (N) kiekiui vasarinių miežių grūduose, % 
s. m., 2015–2017 m.  
Figure 3.5.2.3. Content of total nitrogen in spring barley grain by sewage sludge compost, 2015–2017 year, 
% of dry matter 

Pastaba. K – kontrolinis variantas; NDK 10–10 % nuotekų dumblo komposto priedas, NDK 20–20 %, NDK 30–30 
%, NDK 40–40 % nuotekų dumblo komposto priedas. 

Note. K – Control; NDK 10–10 % sewage sludge content, NDK 20–20 %, NDK 30–30 %, NDK 40–40 % sewage 
sludge content 
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2015–2017 metų duomenimis, didžiausias azoto kiekis augalų grūduose, palyginus su 

kontroliniu variantu, nustatytas patręšus vasarinius miežius 40 % galvijų mėšlo komposto 

norma, – atitinkamai 0,92, 1,43 ir 1,61 procentinių vienetų (3.5.2.4 pav.). Vertinant suminio azoto 

augalų grūduose duomenų standartinį nuokrypį, rezultatai yra nutolę nuo vidurkio, vadinasi,. 

duomenys labai nevienodi.  

 

 
 

3.5.2.4 pav. Galvijų mėšlo komposto įtaka suminio azoto (N) kiekiui vasarinių miežių grūduose, % s. m., 
2015–2017 m.  
Figure 3.5.2.4. Content of total nitrogen in spring barley grain by cattle manure compost, 2015–2017 year, 
% of dry matter 

Pastaba. K – kontrolinis variantas; GMK 10–10 % galvijų mėšlo komposto priedas, GMK 20–20 %, GMK 30–30 
%, GMK 40–40 % galvijų mėšlo komposto priedas 

Note. K – Control; GMK 10–10 % cattle manure compost content, GMK 20–20 %, GMK 30–30 %, GMK 40–40 % 
cattle manure compost content 

 

Vokietijos mokslininkai nustatė, kad mėšlo kompostai didina azoto kiekį augalų grūduose 

ir šiauduose atitinkamai 1,1–1,2 ir 1,1–2,4 karto (Jannoura et al., 2013; Jannoura et al., 2014). 

Įvertinus skirtingų rūšių kompostų poveikį suminiam azoto kiekiui vasarinių miežių 

grūduose nustatyta, kad didžiausią teigiamą poveikį turėjo digestato komposto įvairaus dydžio 

priedai (3.5.2.5 pav.). Tikėtina, kad tai galėjo lemti didelis azoto kiekis komposte. Didžiausias 

suminio azoto kiekis miežių grūduose buvo nustatytas 2017 m. patręšus augalus 30 ir 40 % 

komposto norma, ir buvo didesnis palyginus su kontroliniu variantu 1,84 ir 1,94 procentinių 

vienetų. Visų eksperimento variantų suminio azoto duomenys nevienodai nutolę nuo vidurkio, – 

tai rodo standartinis nuokrypis. Vadinasi, duomenys yra labai nevienodi.  
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3.5.2.5 pav. Digestato komposto įtaka suminio azoto (N) kiekiui vasarinių miežių grūduose, % s. m., 2015–2017 m.  
Figure 3.5.2.5. Content of total nitrogen in spring barley grain by digestate compost, 2015–2017 year, % 
of dry matter 

Pastaba. K – kontrolinis variantas, DK 10–10 % digestato komposto priedas, DK 20–20 %, DK 30–30 %, DK 40–40 
% digestato komposto priedas. 

Note. K – Control, DK 10–10 % digestate compost content, DK 20–20 %, DK 30–30 %, DK 40–40 % digestate 
compost content 
 

Vasarinių miežių šiauduose įvairių rūšių kompostų-dirvožemio substratuose suminio azoto 

kiekis buvo nustatytas žymiai mažesnis nei augalų grūduose. Vertinant kompostų poveikį azoto 

kiekiui vasarinių miežių šiauduose, mažiausias azoto kiekis nustatytas augalus auginant 

substratuose su žaliųjų atliekų kompostu (3.5.2.6 pav.). Pirmais eksperimento metais žaliųjų 

atliekų komposto 10 % priedas turėjo neigiamą poveikį, – azoto kiekis šiauduose buvo 15 % 

mažesnis nei kontrolinio varianto. Antrais tyrimų metais (2016 m.) didžiausias azoto kiekis buvo 

nustatytas patręšus 30 ir 40 % komposto norma – atitinkamai 0,37 ir 0,44 procentinio vieneto 

didesnis nei kontrolinio varianto. Vertinant suminio azoto duomenų standartinį nuokrypį 

nustatyta, kad daugumos variantų duomenys žymiai nutolę nuo vidurkio. 
 

 
3.5.2.6 pav. Žaliųjų atliekų komposto įtaka suminio azoto (N) kiekiui vasarinių miežių šiauduose, % s. m., 
2015–2017 m.  
Figure 3.5.2.6. Content of total nitrogen in spring barley grain by green waste compost, 2015–2017 year, 
% of dry matter 

Pastaba. K – kontrolinis variantas; ŽAK 10–10 % žaliųjų atliekų komposto priedas, ŽAK 20–20 %, ŽAK 30 – 30 
%, ŽAK 40–40 % žaliųjų atliekų komposto priedas. 

Note. K – Control; ŽAK 10–10 % green waste compost content, ŽAK 20–20 %, ŽAK 30–30 %, ŽAK 40–40 % green 
waste compost content  
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Mūsų duomenimis, maisto atliekų komposto priedas didino sumino azoto koncentraciją 

vasarinių miežių šiauduose nuo 0,69 iki 1,56 procentinio vieneto (3.5.2.7 pav.). Didinant 

komposto kiekį substrate, azoto kiekis šiauduose didėjo. Mažiausias suminio azoto kiekio 

padidėjimas, lyginant su kontrolinio varianto azoto kiekiu, nustatytas 2015 m. – 0,69–1,02 

procentinio vieneto, didžiausias – 2017 m. patręšus 30 ir 40% komposto priedu – 1,22 ir  

1,53 karto didesnis nei 2015 m. Suminio azoto duomenys neartimi duomenų vidurkiui, tai matyti 

iš grafike pateikto standartinio nuokrypio. 

 

 
3.5.2.7 pav. Maisto atliekų komposto įtaka suminio azoto (N) kiekiui vasarinių miežių šiauduose, % s. m., 
2015–2017 m.  
Figure 3.5.2.7. Content of total nitrogen in spring barley grain by food waste compost, 2015–2017 year, 
% of dry matter 

Pastaba. K – kontrolinis variantas; MAK 10–10 % maisto atliekų komposto priedas, MAK 20–20 %, MAK 30–30 
%, , MAK 40–40 % maisto atliekų komposto priedas. 

Note. K – Control; MAK 10–10 % food waste content, MAK 20–20 %, MAK 30–30 %, MAK 40–40 % food waste 
content 
 

Vasarinių miežių šiauduose, augintuose skirtingos koncentracijos nuotekų dumblo 

komposto substratuose, nustatytas suminio azoto kiekis įvairavo nuo 1,05 iki 2,45 % (3.5.2.8 pav.) 

Didžiausias suminio azoto kiekis, palyginus su kontrolinio varianto, nustatytas patręšus 40 % 

nuotekų dumblo komposto priedu – 2015 m. skirtumas siekė 1,01 procentinio vieneto, o 2016 ir 

2017 m. – atitinkamai 1,67 ir 1,79 procentinio vieneto. Suminio azoto duomenys yra artimi 

duomenų vidurkiui, mažai pasklidę, ir tai matyti iš grafike pateikto standartinio nuokrypio. 
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3.5.2.8 pav. Nuotekų dumblo komposto įtaka suminio azoto (N) kiekiui vasarinių miežių šiauduose, % 
s. m., 2015–2017 m.  
Figure 3.5.2.8. Content of total nitrogen in spring barley grain by sewage sludge compost, 2015–2017 
year, % of dry matter 

Pastaba. K – kontrolinis variantas; NDK 10–10 % žaliųjų atliekų komposto priedas, NDK 20–20 %, NDK 30–30 
%, NDK 40–40 % žaliųjų atliekų komposto priedas. 

Note. K – Control; NDK 10–10 % sewage sludge content, NDK 20–20 %, NDK 30–30 %, NDK 40–40 % sewage 
sludge content 

 

 
Teigiama galvijų mėšlo komposto įtaka suminio azoto kiekiui vasarinių miežių šiauduose 

matyti iš 3.5.2.9 paveikslo. Tręšiant šiuo kompostu visais atvejais azoto kiekis buvo didesnis, 

lyginant su kontroliniu variantu, tačiau didžiausias kiekis buvo nustatytas, patręšus vasarinius 

miežius 40 % komposto priedu, atitinkamai 1,59, 1,19 ir 1,13 karto daugiau nei patręšus 10 % 

komposto norma. Galvijų mėšlo teigiamą efektą šiauduose nustatė ir kiti mokslininkai (Miller et 

al., 2009; Uzoma et al., 2011). 
 

 
3.5.2.9 pav. Galvijų mėšlo komposto įtaka suminio azoto (N) kiekiui vasarinių miežių šiauduose, % s. m., 
2015–2017 m.  
Figure 3.5.2.9. Content of total nitrogen in spring barley straw by cattle manure compost, 2015–2017 
year, % of dry matter 

Pastaba. K – kontrolinis variantas; GMK 10–10 % galvijų mėšlo komposto priedas, GMK 20–20 %, GMK 30–
30 %, GMK 40–40 % galvijų mėšlo komposto priedas.  

Note. K – Control; GMK 10–10 % cattle manure compost content, GMK 20–20 %, GMK 30–30 %, GMK 40–40 
% cattle manure compost content 
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Vasarinių miežių, augintų digestato komposto ir dirvožemio substratuose, šiauduose ir 

grūduose suminio azoto kiekis padidėjo labiausiai, lyginant su kontroliniu variantu – 2015 m. – 

1,28–1,41 procentinio vieneto, 2016 m. – 1,40–1,59, 2017 m. – 1,51–1,77 procentinio vieneto 

(3.5.2.10 pav.). Didinant komposto koncentraciją substrate, suminio azoto kiekis augalų 

šiauduose didėjo, kadangi digestatas pasižymi didžiausiu augalams prieinamu azoto kiekiu. 

Suminio azoto digestato komposto substratuose duomenų sklaida artima duomenų 

vidurkiui. 
 

 

 
3.5.2.10 pav. Digestato komposto įtaka suminio azoto (N) kiekiui vasarinių miežių šiauduose, % s. m., 
2015–2017 m.  
Figure 3.5.2.10. Content of total nitrogen in spring barley grain by digestate compost, 2015–2017 year, 
% of dry matter 

Pastaba. K – kontrolinis variantas; DK 10–10 % digestato komposto priedas, DK 20–20 %, DK 30–30 %, DK 
40–40 % digestato komposto priedas. 

Note. K – Control, DK 10–10 % digestate compost content, DK 20–20 %, DK 30–30 %, DK 40–40 % digestate 
compost content 

 

Apibendrinimas. Digestato kompostas patikimai didino vasarinių miežių grūdų ir šiaudų 

derlių, augalų aukštį. Vidutiniais trejų metų duomenimis, šio komposto 30 ir 40 % miežių grūdų 
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Apibendrinant trejų metų rezultatus, nustatyta, kad didžiausias suminio azoto kiekis 

vasarinių miežių grūduose ir šiauduose nustatytas patręšus dirvožemį 30 ir 40 % digestato 

komposto norma, mažiausiai įtakos turėjo žaliųjų atliekų komposto įvairūs priedai.  

 

3.6. Kompostų-dirvožemio substratų organinės medžiagos kiekio ir miežių derliaus 

tarpusavio priklausomybė 

Atlikus trejų metų vegetacinį eksperimentą buvo atlikta koreliacinė regresinė analizė, norint 

įvertinti ryšį tarp eksperimento įrengimo metu įterpto įvairių rūšių kompostų organinės medžiagos 

kiekio ir organinės medžiagos kiekio, nustatyto substrate po derliaus nuėmimo (3.6.1 pav.).  
 

   

  
 
3.6.1 pav. Organinės medžiagos kiekio, įterpto su skirtingų rūšių kompostais, ir po derliaus nuėmimo 
substratuose nustatyto organinės medžiagos kiekio tarpusavio ryšys (% s. m.), 2015–2017 m. 
Figure 3.6.1 The correlation between determinated compost-soil organic matter and incorporated organic 
matter with difererent compost 2015–2017 year, of dry matter 

Pastaba. ** koreliacija yra reikšminga esant 99 % tikimybei (P < 0,01). 
Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P < 0.01) 
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Visų variantų koreliacija (P˂0,01) stipri. Silpniausia koreliacija nustatyta panaudojus 

žaliųjų atliekų kompostą (r=0,74) ir digestato kompostą (r=0,77). Stipriausi koreliaciniai ryšiai 

buvo pagerinus dirvožemį galvijų mėšlo kompostu – r=0,93 (P˂0,01).  

Skirtingų rūšių substratų organinės medžiagos įtaka grūdų derliui ne visais substratų 

paruošimo atvejais buvo vienoda (3.6.2 pav., 3.6.3 pav., 3.6.4 pav. 3.6.5 pav., 3.6.6 pav.). Stiprūs 

priklausomumo ryšiai (P˂0,01) buvo nustatyti tarp žaliųjų atliekų (r=0,89, 0,84 ir 0,94, P˂0,01), 

maisto atliekų (r=0,82, 0,83 ir 0,94, P˂0,01) kompostų priedų ir grūdų derliaus, tačiau stipriausia 

teigiama koreliacija gauta tarp galvijų mėšlo komposto kiekio substrate ir grūdų derliaus (r=0,95, 

0,94 ir 0,96, P˂0,01), – didėjant organinės medžiagos kiekiui substrate, didėjo ir vasarinių miežių 

grūdų derlius. 

Vasarinius miežius auginant nuotekų dumblo komposto-dirvožemio substratuose, tarp 

derliaus ir organinės medžiagos nustatyta neigiama ir stipri koreliacija 2016 m. – r=0,73, P˂0,01, 

o 2017 m. – teigiama, tačiau silpna koreliacija r=0,30. Spėjama, kad tai galėjo lemti didesnis 

kritulių kiekis arba temperatūros pokyčiai, leidžiantys atsipalaiduoti kenksmingoms medžiagoms, 

stabdančioms augalų augimą. 

Digestato komposto-dirvožemio substratuose augintų miežių grūdų derliaus ir substrato 

organinės medžiagos tarpusavio priklausomybė 2015 m. (r=0,93, P˂0,01) ir 2017 m. (r=0,95, 

P˂0,01) buvo stipri. Antrais eksperimento metais (2016 m.) nustatyta neigiama koreliacija tarp 

miežių derliaus ir substratų organinės medžiagos – r=0,35. 2016 m. iš kitų metų išsiskyrė gausiais 

krituliais, tikėtina, kad grūdų derliaus sumažėjimą galėjo lemti išsiskyręs augalams toksiškas N-

NH4 kiekis. 
 

  
 

3.6.2 pav. Vasarinių miežių skirtingų variantų grūdų derliaus ir žaliūjų atliekų komposto-dirvožemio 
substratų organinės medžiagos tarpusavio priklausomybė, 2015–2017 m.  
Figure 3.6.2. The correlation between spring barley grain and organic matter content of green waste 
compost-soil substrate  in different treatments, 2016–2017 

Pastaba. ** koreliacija yra reikšminga esant 99 % tikimybei (P < 0,01). 
Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P < 0.01) 
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3.6.3 pav. Vasarinių miežių skirtingų variantų grūdų derliaus ir maisto atliekų komposto-dirvožemio 
substratų organinės medžiagos tarpusavio priklausomybė, 2015–2017 m.  
Figure 3.6.3. The correlation between spring barley grain and organic matter content of food waste 
compost-soil substrate  in different treatments, 2016–2017 

Pastaba. ** koreliacija yra reikšminga esant 99 % tikimybei (P < 0,01). 
Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P < 0.01) 

 
 

 

  
3.6.4 pav. Vasarinių miežių skirtingų variantų grūdų derliaus ir nuotekų dumblo komposto-dirvožemio 
substratų organinės medžiagos tarpusavio priklausomybė, 2015–2017 m.  
Figure 3.6.4. The correlation between spring barley grain and organic matter content of sewage sludge 
compost-soil substrate  in different treatments, 2016–2017 

Pastaba. ** koreliacija yra reikšminga esant 99 % tikimybei (P < 0,01). 
Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P < 0.01) 
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3.6.5 pav. Vasarinių miežių skirtingų variantų grūdų derliaus ir galvijų mėšlo komposto-dirvožemio 
substratų organinės medžiagos tarpusavio priklausomybė, 2015–2017 m.  
Figure 3.6.5. The correlation between spring barley grain and organic matter content of cattle manure 
compost-soil substrate  in different treatments, 2016–2017 

Pastaba. ** koreliacija yra reikšminga esant 99 % tikimybei (P < 0,01). 
Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P < 0.01) 

 

 
 

3.6.6 pav. Vasarinių miežių skirtingų variantų grūdų derliaus ir digestato komposto-dirvožemio substratų 
organinės medžiagos tarpusavio priklausomybė, 2015–2017 m.  
Figure 3.6.6. The correlation between spring barley grain and organic matter content of digestate 
compost-soil substrate  in different treatments, 2016–2017 

Pastaba. ** koreliacija yra reikšminga esant 99 % tikimybei (P < 0,01). 
Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P < 0.01) 

 
Apibendrinimas. Stipriausia priklausomybė tarp įterptos eksperimento metu ir nustatytos 

po derliaus nuėmimo organinės medžiagos kiekio nustatyta panaudojus galvijų mėšlo priedą 

(r=0,93, P˂0,01). Žaliųjų atliekų, maisto atliekų-dirvožemio substratuose, kuriuose augo 

vasariniai miežiai, nustatyti stiprūs tarpusavio ryšiai tarp grūdų derliaus ir organinės medžiagos 

kiekio, tačiau stipriausi – panaudojus galvijų mėšlo priedą (r=0,95, 0,94 ir 0,96, P˂0,01), bei 

2015 ir 2017 m. digestato komposto priedą (r=0,93 ir 0,95, P˂0,01). 
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IŠVADOS 

 
1. Tyrimų metu nustatyta,, kad vertingiausias dėl organinės medžiagos, organinės ir suminės 

anglies, suminio azoto, suminio fosforo buvo digestato kompostas, tačiau fulvinių ir 

huminių rūgščių kiekis šiame komposte buvo mažiausias. Iš visų tirtų kompostų mažiausi 

organinės medžiagos ir agrocheminiai rodikliai buvo žaliųjų atliekų komposte. 

2. Žaliųjų atliekų, maisto atliekų, nuotekų dumblo, galvijų mėšlo ir digestato kompostuose 

nustatyta, kad mažiausias FR1a, FR1, FR2 ir FR3 fulvinių rūgščių kiekis buvo žaliųjų 

atliekų ir digestato kompostuose, didžiausias – maisto atliekų komposte. Didžiausias 

huminių rūgščių HR1, HR2, HR3 frakcijų kiekis nustatytas maisto atliekų ir galvijų mėšlo 

kompostuose, mažiausias – žaliųjų atliekų ir digestato kompostuose. 

3. Trejų eksperimentinių tyrimų duomenimis nustatyta, kad po derliaus nuėmimo mažiausias 

organinės medžiagos , organinės anglies, fulvinių ir huminių rūgščių kiekis buvo žaliųjų 

atliekų komposto substratuose. Labiausiai pagerino dirvožemį organiniai komponentai iš 

maisto atliekų ir galvijų mėšlo kompostų. 

4. Vertinant kompostų įtaką dirvožemio agrocheminėms savybėms nustatyta, kad biodujų 

gamybos atliekų kompostas labiausiai didina mineralinio azoto kiekį substrate – 79,3–

152,5 mg kg-1. Žaliųjų atliekų komposto priedas minimaliai didino Nmin ir judriojo P2O5 

kiekį. Galvijų mėšlo substratai labiausiai padidino judriojo kalio kiekį dirvožemyje, – nuo 

45,4 iki 73,4 karto. 

5. Kompostų įtaka vasarinių miežių augimui ir biometriniams rodikliams buvo skirtinga. 

Daugiausiai organinės medžiagos turinčio digestato komposto priedai patikimai didino 

vasarinių miežių grūdų ir šiaudų derlių, augalai buvo aukštesni, smulkesni ir lengvesni. 

Vidutiniais trejų metų duomenimis, 30 ir 40 % šio komposto miežių grūdų derlių padidino 

2,4 ir 2,5 karto, augalų aukštį – 1,2 ir 1,3 karto o augalo šiaudų masę – atitinkamai 4,6 ir 

5,0 karto. Vidutiniais tyrimų duomenimis, galvijų mėšlo komposto priedai daugiausiai 

padidino grūdų derlių ir 1000 grūdų masę. Žaliųjų atliekų komposto substratuose augintų 

vasarinių miežių derlius ir jų struktūra esminių skirtumų, palyginus su kontroliniu 

variantu, neturėjo.  

6. Apibendrinant trejų metų vidutinius rezultatus nustatyta, kad didžiausias suminio azoto 

padidėjimas vasarinių miežių grūduose (1,71 procentinio vieneto) ir šiauduose 

(1,60 procentinio vieneto), palyginus su kontrolinio varianto, nustatytas patręšus 

dirvožemį 40 % digestato komposto priedu. Žaliųjų atliekų kompostas mažiausiai didino 

suminio azoto kiekį augaluose. 
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7. Stipriausi tarpusavio ryšiai tarp įterptos eksperimento metu ir nustatytos po derliaus 

nuėmimo organinės medžiagos kiekio bei tarp grūdų derliaus ir organinės medžiagos 

kiekio nustatyti panaudojus galvijų mėšlo komposto priedą ( r=0,93–0,96 P˂0,01) ir 2015 

ir 2017 m. – digestato komposto priedą (r=0,93 ir 0,95, P˂0,01). Silpniausi neigiami 

koreliaciniai ryšiai tarp grūdų derliaus ir substratų organinės medžiagos buvo nuotekų 

dumblo-dirvožemio substratuose.  
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SUMMARY OF DISSERTATION “ORGANIC MATTER OF 

COMPOSTS, ITS TRANSFORMATION IN SOIL AND INFLUENCE 

ON PLANTS” 

 

INTRODUCTION 

In Lithuania, large and modern farms are developing in intensive farming regions, applying 

intensive plant cultivation technologies. However, it is becoming increasingly difficult to reduce 

production costs, improve product quality and sell produce profitably. An intensive farming 

system is focused more on the fertility of plants, and less on the preservation of soil productivity 

and the environment. Agricultural intensification results in a rapid decline of organic matter in 

soil. Soil organic matter, which usually accounts for no more than five percent of its weight, is 

one of the most important soil components in the field plant ecosystem. The decline of organic 

matter in soil becomes a factor of both limiting fertility and changing the ecosystem (Jankauskas 

et al., 2006; Arlauskienė, Maikštėnienė, 2009; Šlepetienė et al., 2013). 

Millions of tons of different waste accumulate in the world every year. Due to its improper 

handling there is a risk of infection to humans and animals, therefore, separation, sorting and 

treatment of waste and recovery of certain materials or utilisation of waste are carried out in the 

sites isolated from its sources (Baltrėnas et al., 2004). Conversion of biodegradable waste into 

compost and its use for the restoration of organic matter in soil would be one of the solutions to 

this problem. Biodegradable waste is any waste that can be aerobically or anaerobically degraded. 

These wastes include garden waste, contaminated or improperly recycled paper and cardboard, 

liquid and solid food waste from production and marketing (Montanarella, Rusco, 2002; Said-

Pullicino, Gigliotti, 2007; Fialho et al., 2010; Eshetu et al., 2012). Various types of compost are 

produced in Lithuania, namely those derived from plant waste, food waste, sewage sludge, 

manure, biogas production waste, biodegradable municipal waste and vermicomposts (Brazas, 

2012). More than 100,000 tons of food waste are accumulated each year. According to the data 

of the Environmental Protection Agency, in 2012 approximately 138.4 thousand tons of it were 

collected, in 2013 – approximately 107 thousand, in 2014 – approximately 82.8 thousand, and in 

2015 – about 68.5 thousand tons. When biodegradable waste enters landfills, it releases both 

carbon dioxide and methane gases (Žemaitytė, Mačiulaitienė, 2017). The National Waste 

Management Plan 2014–2020 obliges introduction of separate collection of food waste and 

provision of sufficient capacity for the treatment of this collected waste up to 2019. Starting from 

2019 it must be possible to separate food waste from other municipal waste by placing special 

containers for collection (Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, 2016). However, 
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many municipalities still ignore this obligation. For this purpose, a draft amendment to the Waste 

Management Act has already been prepared. Lithuania, like other EU countries, has to comply 

with the requirements of the Directive on Waste and must ensure that biodegradable waste, 

including food, is collected separately or separated and recycled where it is generated by 31 

December 2023 (Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, 2019). 

In Europe and other parts of the world, the use of composts for soil organic matter recovery 

has been known for a long time, and a number of studies on organic matter in sewage sludge, 

manure, green waste, vermicomposts and digestate composts have been conducted. Studies have 

shown that different types of compost have different amounts of organic matter and nutrients to 

stimulate plant growth (Reveille et al., 2002; Zbytniewski, Bussewski, 2005; Chang Chien et al., 

2007; Spaccini et al., 2008; Travers et al. ., 2010; Scaglia et al., 2015). In Lithuania, the research 

on the composition of organic matter in various types of compost and its variation has been scarce 

so far, therefore, new issues arise due to lack of information and this encourages new research.  

Hypothesis of Research. It is likely that composts produced from green waste, food waste, 

sewage sludge and manure as well as digestate-soil substrates differ in their quality and influence 

on soil properties and plants: in terms of organic matter, its plant-available forms and nutrients, 

the most valuable are composts and their substrates derived from cattle manure and digestate. 

Aim of Study. Investigate the organic matter produced from various feedstocks and its 

composition, transformation in soil and impact on plants. 

Tasks of Research: 

1. Investigate the composition of organic matter in composts derived from green waste, 

food waste, sewage sludge, manure and biogas production waste (digestate): organic matter, total 

and organic carbon, C:N ratio, fulvic and humic acid content, fulvic acid fractions and humic acid 

fractions. 

2. Determine agrochemical indicators of composts derived from green waste, food waste, 

sewage sludge, manure and biogas production waste (digestate): pH, dry matter, total nitrogen, P, 

K, S, Ca, Mg and electrical conductivity. 

3. Study the influence of composts-soil substrates on organic matter content and 

transformation during plant growth. 

4. Determine the influence of composts-soil substrates on the growth of spring barley. 

Propositions to be defended: 

1. Different types of compost are excellent sources of organic matter, organic and total 

carbon, fulvic and humic acids, and they are characterised by good agrochemical properties. The 

most valuable in terms of organic matter and nutrients are cattle manure and digestate composts. 
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2. Composts improve the quality of soil organic matter and agrochemical properties: they 

increase the contents of organic matter, organic carbon, fulvic and humic acids, mineral nitrogen, 

plant-available phosphorus, potassium and sulfur. 

3. The influence of different types of compost on spring barley yield and structure differs. 

The greatest influence on the growth of spring barley was determined by fertilising the plants with 

cattle manure and digestate composts. 

4. Digestate compost has the greatest impact on total nitrogen in summer barley grain and 

straw, and the lowest influence was observed in the case of green waste compost.  

Novelty of Research. In this work it was found that compost and compost-soil substrates 

derived from green waste, food waste, sewage sludge, cattle manure and digestate differ 

significantly in quality of organic matter, fulvic and humic acids contents and its fractions. This 

paper provides new knowledge about various types of composts organic matter transformation in 

soil and its influence on spring barley during vegetation. 

Practical Relevance of Research Work. Organic matter content in various types of 

compost, its constituent elements and agrochemical indicators have been determined. Their 

influence on soil and plants reveals the value of different composts, allows us to calculate fertiliser 

rates and produce quality products. This work proves that composts are a valuable fertiliser for 

plants and they improve soil agrochemical properties. 

Approval of Research Results. Two publications were published on the dissertation topic: 

in “Žemės ūkis=Agriculture” and in “Žemės ūkio mokslai=Agricultural Sciences”. Participation 

in 6 international scientific conferences include: 4th Conference of Young Scientists “Young 

Scientists for Agricultural Progress (Lithuanian Academy of Sciences, 2015 – oral report 

presented); Novel Methods for Circulating Pant Nutrients (Akademija, 2016 – oral presentation 

delivered); International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Uses 

(Budapest, Hungary, 2016 – poster presentation); 12th  International Scientific Conference 

“Students on Their Way to Science” (Jelgava, Latvia, 2017 – presentation delivered); 17th  

International Conference “Sustainable Utilizations of Manures and Residue Resources in 

Agriculture (Wexford, Ireland, 2017 – poster presentation), The Vital Nature Sign (Kaunas 

Vytautas Magnus University, Kaunas, 2018 – oral and poster presentations. 

Scientific Publications. Two scientific articles were published on the dissertationtopic. One 

publication was published in the journal index in “Clarivate Analytics Webof 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. 
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It consists of 154 pages. The dissertation includes 26 tables and 40 figures. A total of 189 literature 

references have been used. 

 
CONDITIONS AND METHODS OF THE EXPERIMENTS 

Research Object. Composts of different composition (green waste, food waste, sewage 

sludge, manure, digestate) and spring barley (Hordeum L.) grown in vegetation pots, variety 

Ema DS. 

Methods of Vegetation Experiments 

Vegetation experiments were carried out at the outdoor site for vegetation testing of the 

Agrochemical Research Laboratory, LRCAF.  

The soil used for the experiments was Hapli-Endohypogleyic Luvisol in the arable layer, 

texture – light sandy loam from the fields of Elmininkai Experimental Station, LRCAF in 

Anykščiai. Soil pHKCl – 5.8–6.4, K2O – 78.2–103.2 mg kg-1, P2O5 – 41.7–64.1 mg kg-1, organic 

matter content – 2.7–3.3%. 

Prior to plant sowing, vegetation pots were filled according to treatments with different 

amounts and types of composts derived from: green waste, food waste, sewage sludge, manure 

and digestate. Compost contents in substrate were: 0, 10, 20, 30 and 40% (Table 1). 

The composts used for the experiment were taken from separate composting sites in 

different regions of Lithuania: green waste compost (ŽAK) from UAB Alytus Region Waste 

Management Centre, food waste compost (MAK) from UAB “Rokvesta” in Rokiškis D., sewage 

sludge compost (NDK) from Company Biastra Plius in Vilnius, cattle manure compost (GMK) 

from UAB “Agrolinija” in Kaišiadorys and biogas production waste compost (digestate) (DK) – 

from UAB “Kurana” in Pasvalys D.   

Five types of compost were used for the experiment: 

a) Green waste compost – leaves of trees, cut grass, branches, straw and leaves of various 

vegetables and residues of their processing;   

b) Food waste compost – food waste and expired food products: vegetables, fruits, dairy 

produce, heat-treated meat and catering waste; 

c) Sewage sludge compost – sewage sludge mixed with peat, branches or straw in a 1:2 

ratio;  

d) Cattle manure compost – cattle manure mixed with straw, peat and soil;  

e) Digestate (biogas production waste) compost – grain processed under anaerobic 

conditions into bioethanol. 
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Table 1. Experimental design 

 Compost type 
Compost content in 
substrate, %  

 

1. Soil without compost  0 

2. 

Green waste compost 

10 

3. 20 
4. 30 
5. 40 

6. 

Food waste compost 

10 

7. 20 
8. 30 
9. 40 

10. 

Sewage sludge compost 

10 

11. 20 
12. 30 
13. 40 

14. 

Cattle manurecompost 

10 

15. 20 
16. 30 
17. 40 

18. 

Digestate compost 

10 

19. 20 
20. 30 
21. 40 

 

Spring barley EMA DS was grown in the vegetation pots. The experiment was carried out 

with five replicates. In the site, the vegetation pots were arranged in a randomised order. A total 

of 105 vegetation pots were used. They were plastic, cylindrical: height – 20 cm, diameter – 

20 cm, capacity – 5 L. The barley was sown during the first days of May. 10 barley seeds per pot 

were sown. Biometric measurements were conducted on the plants during harvesting. The weight 

of 1000 grains, height of plant, total and productive number of stems and weight of straw were 

determined. During the dry period of growth, the barley was additionally watered by pouring 

equal quantities of water (0.3–0.5 litre capacity) into each pot.  

After harvest, the total nitrogen content in the barley grain and straw samples was 

determined. 

 

Research and Analysis Methods 

Compost sampling and preparation of samples for analyses. The compost samples for 

analyses were taken from compost heaps located in composting sites of different companies. The 

samples were taken from places where compost was fully mature – homogeneous, of a dark rich 
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colour and fluffy. They were taken using a shovel from 4–6 spots and 60–90 cm depth, then a 

composite sample was formed. 5 samples of each compost were taken for analyses, they were 

collected in polyethylene bags (about 5 L capacity) and transported in thermal boxes, and during 

the analysis they were stored in a refrigerator, maintaining a temperature of 0–5 oC. During 

sampling the data on compost origin, maturation time, etc. was compiled. Agrochemical and 

organic matter quality indicators were determined for each replicate sample of compost. The 

analyses of various composts were performed in five replicates. 

The compost samples were dried at 75±5 °C for determining agrochemical indicators and 

at 40 °C for organic matter analysis. The dried compost samples were ground and sieved through 

a 2 mm mesh.  

Soil sampling and preparation of samples for analysis. Soil samples for chemical analyses 

were taken by an auger from the 0–20 cm depth. In the laboratory, soil samples were dried to 

reach air-dry condition. After removing roots and visible plant residues, the soil samples were 

ground in a porcelain mortar and sieved through a 2 mm mesh. For carbon analysis, the soil 

samples were further sieved through a 0.25 mm mesh. The analyses were performed in three 

replicates.  

Preparation of compost and soil for substrate production. The compost and soil samples 

were taken for three years – in 2015, 2016 and 2017. The soil was well mixed, plant residues 

removed and stones were sifted through a <10 mm mesh; the remaining soil was mixed with the 

required amount of compost. Its content in the substrate was 0, 10, 20, 30 and 40 % by volume.  

Substrate sampling and preparation of samples for analyses. Substrate samples were taken 

using the auger from the 0–20 cm depth of each vegetation pot. The samples were dried to reach 

air-dry condition. After removing roots and visible plant residues, the soil samples were ground 

in a porcelain mortar and sieved through a 2 mm mesh. For carbon analysis, the soil samples were 

further sieved through a 0.25 mm mesh. 

Preparation of plant samples for chemical analyses. After harvesting spring barley, the 

grain was threshed. The straw samples were cut in 3–5 cm pieces with scissors. The straw and 

grain samples were dried to constant weight at 65±5 °C in drying chambers with ventilation. Then 

they were ground in a cyclone mill equipped with a 1 mm mesh sieve. The straw and grain samples 

were analysed from each pot. 

 
Soil and substrate analyses:  

 pHKCl – according to LST ISO 10390:2005, 1N KCl by a potentiometric method; 

 mineral nitrogen (N-NO3+N-NH4) – according to LVP-D–05:2017, was determined in 

air-dry samples, 1N KCl, spectrometric method;  
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 mobile phosphorus (P2O5) – according to LVP D-07:2016 Egner–Riehm–Domingo, 

(A-L) spectrophotometric method.  

 mobile potassium (K2O) – according to LVP D-07:2016 Egner–Riehm–Domingo, (A-

L) method, flame photometric method;  

 mobile sulphur – according to LVP D-12:2016, by a turbidimetric method; 

 mobile calcium ir magnesium – according to LVP D-13:2016, Egner–Riehm–

Domingo (A-L) method, atomic absorption spectrometric method;  

 organic carbon – according to ISO 10694:1995, was determined by a dry combustion 

method using a total carbon analyser LiquiTOC II ; 

 organic matter – according to LST EN 15935:2012, gravimetric method; 

 fulvic and humic acids according to “Agricultural Chemical Analysis, Method 5.4. 

Cabi Publishing, 2002”, gravimetric and spectrometric methods.  

Compost analyses:  

 pHH2O – according to LST EN 13037:2012, potentiometric method;  

 total nitrogen – according to LST EN ISO 13654–1:2002, Kjeldahl method;  

 extraction of aqua regia soluble elements – according to LST EN 13650:2006; 

 total phosphorus – according to LST EN ISO 6878:2004, atomic emission 

spectrometric method;  

 total potassium – according to LST 1SO 9963-3:1998, flame photometric method; 

 total sulphur – according to AOC 973.57, atomic emission spectrometric method; 

 total calcium and magnesium – according to LST EN ISO 7980:2000, atomic 

absorption spectrometric method;  

 dry matter – according to LST EN ISO 13040:2008, gravimetric method; 

 organic matter – according to LST EN 13039:2012, gravimetric method; 

 organic carbon – according to ISO 10694:1995, was determined by a dry combustion 

method using a total carbon analyser LiquiTOC II 

 heavy metals according to LST EN ISO 11885:2009, atomic emission spectrometric 

method; 

 mercury – according to LST EN ISO 12846:2012, atomic emission spectrometric 

method; 

 electrical conductivity – according to LST EN 13652:2006 ir LST EN 13038:2012, 

potentiometric method; 

 bulk density – according to LST EN 13041:2012;  

 extraction of water soluble elements according to LST EN 13652:2006; 
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 water soluble ammoniacal nitrogen – according to LST EN ISO 11732-2005 

spectrometric method; 

 water soluble phosphorus – according to LST EN ISO 11885:2009, spectrometric 

method; 

 water soluble potassium – according to, LST ISO 9964-3:1998, flame photometric 

method; 

 water soluble sulphur – according to, AOAC 973.57, spectrometric method; 

 fulvic and humic acids according to “Agricultural Chemical Analysis, Method 5.4. 

Cabi Publishing, 2002”, gravimetric and spectrometric methods. 

Plant Analyses (spring barley grain and straw): 

 moisture content – according to (EB) No 152/2009, III, A. gravimetric method; 

 Total nitrogen – according to (EB) No 152/2009, III, C. Kjeldahl method. 

 
Humus group and fractional composition was determined using Tyurin method modified by 

Ponomareva and Plotnikova. According to group composition of humus it was fractionated into 

humic and fulvic acids, and non-hydrolysed residue. Different types of compost are organic 

compounds the lipid content in which interferes with the fractionation of organic carbon. The 

composts were therefore degreased before fractionation – 10 g of each compost sample was 

subjected to extraction using petroleum ether.  

The fractional composition of humus is determined by the forms of its individual group 

compounds with soil mineral part. The solubility of individual fractions of humic substances is 

varied and is determined by diluting them with alkaline and acidic solutions. Humic substances 

are dissolved in solutions of sodium hydroxide. Fatty acids are separated from humic acids by 

precipitation using dilute mineral acids. More humus substances dissolve in sodium hydroxide 

solution when the soil has been previously exposed to mineral acid solutions. Using this 

methodology, three humic and four fulvic acid fractions are determined in soil humus. 

Meteorological Conditions. The pot experiment was carried out at the experimental site of 

the Agrochemical Research Laboratory, LRCAF in 2015, 2016 and 2017. In order to clarify the 

conditions for growing spring barley, the temperature and precipitation of the growing period 

were assessed. 

During the spring barley growing season in 2015, the average air temperature in May was 

11.5 °C, in June – 15.4 °C, and in July – 17.4 °C, i.e. the temperatures were close to the 

multiannual average, however, in August the monthly average temperature was much higher 

compared to the multiannual average – 20.2 °C. During the first year of research, the first ten day 

period in July was the warmest – 2.6 °C warmer than the multiannual average temperature in July. 
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In 2016 the monthly average air temperature was higher: in May in was 15.2 °C, in June – 

17.2 °C, in July – 17.9 °C, and in August it was 16.9 °C. For all months, the third ten day period 

of the month was 1.8 to 6.0 °C warmer than the multiannual average temperature in May – August. 

During the third year of the pot experiment (2017) – May and August temperatures were higher 

than the multiannual one, however, in June and July they were equal to the multiannual values of 

15.4 to 16.7 °C. The first ten day period in May – July 2017 was the coldest.  

In 2015 the average precipitation during the growing season was the lowest of the three 

experimental years: in May it was 43.8 mm, in June – 18.4 mm, July – 72.4, and in August – 

6.9 mm. During the first and second ten day periods of June, precipitation was very low ranging 

from 0.0 to 4 mm, and during the first ten day period of July it was 6.6 mm; this could have 

resulted in poor development and yield of spring barley. 

In 2017 the lowest average precipitation was recorded in May – 4.9 times and in August – 

1.38 times lower compared to the average multiannual precipitation. In June, the highest 

precipitation fell during the third ten day period, accounting for 66 % of the total monthly rainfall 

and the total amount of precipitation during this month was 1.2 times higher compared to the 

multi-annual average.  

Comparing the three years of experimental research revealed that the summer of 2016 was 

the rainiest. The total amount of precipitation in June, July and August was 1.23, 2.07 and 1.51 

times higher compared to the average multiannual precipitation. In May and June, the highest 

amount of precipitation fell during the second ten day period of the month, amounting to 86 and 

70% of the month’s rainfall.  

In summing up the results, the highest temperatures and the highest rainfall were registered 

in 2016. This year was not very good for spring barley, as large amounts of precipitation increased 

the leaching of nutrients from the soil with plants unable to absorb them. 

Statistical Data Evaluation. The compost quality results are formed as the arithmetic mean 

( ̅) and standard deviation (±) in MS Excel. The dispersion analysis method (ANOVA) was applied 

to evaluate the yield of pot vegetation experiments using a software package SELEKCIJA 

(Raudonius, 2017). Differences between treatments were assessed by the Duncan’s test. Biometric 

measurements, production quality and agrochemical indicators of soil after vegetation in data 

tables and figures are presented as the arithmetic mean ± standard deviation. Correlation-

regression data analysis was performed to determine the strength of the relationship between the 

variables.  
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RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 
Studies of Organic Matter in Composts 

During the studies, the contents of organic matter, organic carbon, total carbon, fulvic and 

humic acids were determined each year (2015, 2016 and 2017) in green waste, food waste, sewage 

sludge, cattle manure and digestate derived composts.  

The organic matter content in different types of compost analysed in 2015, 2016 and 2017 

varied within the range of 19.5–92.5% (Table 2). In all the years, the least significant differences 

were found in the green waste compost; the organic matter content was 19.5–24.1%, which can 

be explained by the fact that composting of green waste with leaves and grass caused the addition 

of sand particles and gravel which resulted in a larger inorganic part – ash content. The highest 

and statistically reliable organic matter content was found in digestate compost – 85.2–92.5%.  

Total carbon (C) content is directly dependent on organic carbon content and is always 

higher. The resulting total carbon data correlates with organic carbon data in composts (Table 2). 

Its content in different types of compost is different: the lowest content of 10.4–13.7 % was found 

in green waste compost, the average quantities were identified in food waste compost – 17.5–

30.9%, sewage sludge compost accounted for 24.2–23.4%, cattle manure compost – 18.4–35.4%, 

and the most significant differences both in terms of Corg, and Csum were determined in digestate 

compost – 36.2–47.5%. 

The lowest organic carbon (Corg) content was found in green waste compost. The highest 

content in terms of this indicator was identified in digestate compost: in 2015 it was 45.9%, in 

2016 – 47.5%, and in 2017 – 36.1% (Table 2). Marginal differences were found in the organic 

carbon content of food waste, sewage sludge and cattle manure composts, however, the results 

were different in 2017: 17.5% in food waste, 22.8% in sewage sludge, and 17.0% in cattle manure. 

Organic carbon content depends on lignin and cellulose in the primary feedstock (Dimambro et 

al., 2006). 

Fulvic acids in various types of compost ranged between 0.10 and 2.2%, however, their 

content in the composts was different during individual years (Table 2). The minimum content of 

fulvic acids was determined in digestate compost in 2015 and 2017 – 0.10 and 0.16%, 

respectively. The maximum significant content of acids was determined in food waste compost: 

in 2015 – 1.5%, in 2016 – 2.2%, and in 2017 – 0.84%.  

Humic acids. The minimum content of humic acids as well as that of fulvic acids was found 

in digestate compost: in 2015 it was 0.26%, in 2016 – 1.2%, and in 2017 – 0.39% (Table 2). The 

maximum content of these acids (9.5, 9.7%) in food waste compost was established in 2016 and 

2017. During all years, livestock manure compost was the richest in humic acid content: in  

2015 –11.7%, in 2016 – 12.7%, and in 2017 – 10.3%.  



  

119 

 

Table 2. Organic matter content and organic substances in different types of composts.  

 
Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 

95% confidence level according to Duncan’s test 
 
 
Fulvic and humic acid fractions in composts 

Humus fractionation of green waste, food waste, sewage sludge, cattle manure and digestate 

derived composts was carried out using Tyurin method modified by Ponomareva and Plotnikova 

(Пономарева, Плотникова, 1980). During this fractionation, 4 fulvic acid fractions and 3 humic 

acid fractions were detected. 

The highest total contents of extracted fulvic and humic acids were determined in food waste 

(1.50–2.16% and 5.65–8.22%) and cattle manure (1.04–1.41 % and 8.22–11.12%) compost, and 

the lowest content was observed in digestate compost (0.36–0.59 %). The data correlates with the 

fulvic and humic acid contents in Table 1.  

ƩHR/ƩFR (humic to fulvic acid ratio) was calculated to determine the type of humus: humic 

(CH:CF>1.5), fulvic–humic (CH:CF 1.0–1.5) and humic-fulvic (CH: CF 0.5–1.0) (Kalisz et al., 

2010). Having evaluated the results of three years of experimental research, it was found that all 

composts were mainly classified as the humic acid group. 

Indicators 

Composts 

Green waste 
Food 
waste 

Sewage 
sludge 

Cattle 
manure 

Digestate 

% s. m. ± SD / % of dry matter ± SD 

Organic 
matter 

2015 
2016 
2017 

19.5±0.44 20.1±0.25 
24.10±0.09  

42.4±0.62 
43.6±0.40 
36.2±0.30 

42.7±0.62 
36.8±0.12 
43.6±0.31 

63.1±0.64 
60.5±2.70 
67.0±1.24 

91.4±0.49 
92.5±0.15 
85.2±0.55 

vid. 21.2 a 40.73 b 41.03 b 63.5 c 89.7 d 

Organic 
carbon 
(Corg.) 

2015 
2016 
2017 

10.1±0.21 
11.3±3.50 

10.35±0.64 

27.6±0.10 
23.1±0.10 
17.5±1.60 

22.7±0.16 
20.6±0.14 
22.8±0.52 

32.5±0.33 
22.9±0.42 
17.0±0.08 

45.9±0.24 
36.1±2.20 
31.7±0.81 

vid. 10.6 a 22.7 b 22.0 b 24.1 b 37.9 c 

Total carbon 
(C) 

2015 
2016 
2017 

10.4±1.70 
13.7±0.16 
11.8±0.35  

30.9±1,61 
25.1±0,50 
17.5±1,62  

24.2±0,59 
23.2±0,59 
23.4±1,32  

35.4±3,51 
24.3±0,28 
18.4±0,76  

47.5±2,2 
39.2±0,25 
36.2±0,80  

vid. 12.0 a 24.5 b 23.6 b 26.0 b 41.0 c 

Fulvic acid 

2015 
2016 
2017 

1.1±0.03 
0.53±0.00 
0.80±0.04  

1.5±0.10 
2.2±0.13 
0.84±0.01 

1.4±0.21 
0.46±0.06 
0.68±0.03 

0.57±0.01 
1.10±0.18 
0.75±0.30 

0.10±0.03 
0.78±0.07 
0.16±0.06 

vid 0.81 abc 1.51 d 0.85 abc 0.81 abc 0.35 a 

Humic acid 

2015 
2016 
2017 

5.3±0.21 
1.7±0.16 
2.4±0.09 

6.1±0.16 
9.5±1.10 
9.7±0.01 

6.9±0.51 
0.76±0.08 
2.1±0.16 

11.7±0,30 
12.7±2,60 
10.3±0,42 

0.26±0.21 
1.20±0.07 
0.39±0.09 

vid. 3.1 a 8.4 c 3.3 a 11.6 c 0.62 a 
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Chemical and physical properties of composts 

Assessing the three-year period results revealed that the nutrient content was different in 

different types of compost. Digestate compost contained the highest amounts of total nitrogen 

(3.04%), water-soluble ammoniacal nitrogen (5946 mg kg-1) and phosphorus (3250 mg kg-1), 

sewage sludge compost was richest in total phosphorus (1.80%), sulfur (0.83%), calcium  

(77.85 g kg-1) and magnesium (13.22 g kg-1), and cattle manure compost had highest quantities of 

total potassium (2.76%) and water–soluble potassium (9902 mg kg-1).  

The highest heavy metal content (Cd, Pb, Ni, Cu, Zn and Cr) was found in sewage sludge 

compost, and the lowest quantities were found in food waste, cattle manure and digestate 

composts. The content of heavy metals is likely to depend on the composition of initial feedstock. 

When analysing physical properties, the highest bulk density was observed in green waste 

compost – 789.8 g L-1, and it was 2.1 times higher compared to that in digestate compost. The 

highest electrical conductivity indicating concentration of salts in compost was determined in food 

waste (2.91 mS cm-1) and sewage sludge (2.95 mS cm-1) composts.  

 
Transformation of organic matter in compost during spring barley growth  
Composition of organic matter in compost-soil substrates after harvest. In order to 

evaluate the influence of different types of organic matter in compost on soil, vegetation 

experiments were arranged in which composts were mixed with soil at different concentrations. 

Composts were mixed with soil by the following volume – 0, 10, 20, 30 and 40%. After 

harvesting, the contents of organic matter and its components – organic carbon, fulvic and humic 

acids were determined in green waste, food waste, sewage sludge, cattle manure and digestate 

compost-soil substrates.    

After evaluating the results of three year experimental research, it was found that cattle 

manure compost significantly increased the contents of organic matter (Table 3), organic carbon, 

fulvic and humic acids in the soil. Of all the investigated compost substrates, the least valuable in 

terms of organic matter was that derived from green waste: organic matter content was 1.28 lower 

compared to that in cattle manure compost, organic carbon content – 1.55 times, fulvic and humic 

acids – 1.20 and 2.62 times lower compared to that in cattle manure substrate. 
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Table 3. Organic matter content in different types of compost-soil substrates in 2015–2017  

Note. The difference between the average values with the different letter shows statistically significant data at 
95 % confidence level according to Duncan’s test 

 
It was found that the lowest organic matter content was incorporated in the soil with green 

waste compost and the highest content – with cattle manure and digestate composts (Fig. 1). After 

40% compost supplementation, organic matter content in the substrate after harvest was as 

follows: 88% from green waste, 80% from food waste, 70% from sewage sludge, 65 % from cattle 

manure, and 54% from digestate. 

Influence of composts on changes in agrochemical properties of substrates.  

The main nutrients – mineral nitrogen (Nmin), available phosphorus (P2O5), potassium (K2O) 

and available sulfur (Sjudr) were determined in soil-compost substrates after harvest.  

Having assessed the impact of the composts on the contents of essential nutrients in the soil 

in 2015–2017, it was found that different composts increased the contents of mineral nitrogen, 

available phosphorus, potassium and sulfur differently. Various additives in digestate compost 

maximise mineral nitrogen content (79.4 to 152.5 mg kg-1). Sewage sludge compost is a source 

of available phosphorus (547.6–3236.5 mg kg-1) and sulfur (59.06–269.1 mg kg-1), however, it 

contains minimal amounts of potassium. Other foreign scientists argue that phosphorus content in 

Treatments 
Organinė medžiaga / Organic matter 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 
2015–2017 m. 

average 

rezultatas% ± SD / data % ± SD of dry matter 

Control 0 3.60±0.12 3.57±0.42 2.90±0.46 3.36 a 

Green waste 

10 
20 
30 
40 

5.71±0.03 
5.91±0.40 
7.80±0.23 
8.58±0.71 

6.64±0.78 
6.75±0.13 
7.49±0.18 
7.92±0.13 

4.16±0.40 
5.02±0.47 
5.73±0.31 
6.10±0.59 

5.50 b 
5.89 bcd 
7.01 defg 
7.53 fg 

Food waste  

10 
20 
30 
40 

5.97±0.41 
6.24±0.28 
9.11±0.52 

11.37±0.39 

5.95±0.18 
7.08±0.02 
8.34±0.23 
9.22±0.79 

4.70±0.19 
5.50±0.12 
5.95±0.49 
7.56±0.39 

5.54 bc 
6.27 bcde 

7.80 g 
9.38 hi 

Sewage sludge 

10 
20 
30 
40 

6.14±0.25 
6.35±0.63 
7.01±0.54 
8.34±1.11 

6.23±0.46 
7.11±0.94 
7.84±0.15 
8.80±0.63 

3.61±1.09 
4.70±0.71 
6.49±0.34 
7.03±0.45 

5.33 b 
6.05 bcde 
7.11 cfg 
8.06 g 

Cattle manure 

10 
20 
30 
40 

6.90±0,22 
9.36±1,10 

11.12±0,58 
11.42±0,31 

6.27±0.11 
8.17±0.81 
9.18±0.77 
9.20±0.45 

5.47±0.47 
5.88±0.10 
7.91±0,70 
9.04±1.78 

6,21 bcde 
7,80 g 
9,40 hi 
9,89 i 

Digestatas 
Digestate 

 

10 
20 
30 
40 

6.68±0,12 
6.95±0,13 
7.86±0,45 
9.56±0,52 

6.66±0.17 
6.81±0.41 
7.53±0.59 
8.88±1.04 

4.34±0.14 
5.56±0.48 
5.77±0.12 
6.20±0.62 

5.89 bcd 
6.44 cdef 
7.02 defg 

8.11 g 
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soil depends on the feedstock used for composting additives and composting technology (Hasan 

et al., 2012; Barrena et al., 2014).  

Having applied a 40% compost rate, cattle manure compost and soil substrates demonstrated 

the highest available potassium content; it was found that K2O was 22.1 times higher compared 

to food waste compost substrates and actually 41.5 times higher compared to digestate substrates.  

 

 
 

Figure 1. Content of organic matter in the substrate after incorporated different kind of compost, 
before and after harvest 2015–2017 year, % of dry matter. 
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Spring barley yield and structure. 

The experimental studies conducted in vegetation pots in 2015, 2016 and 2017 showed that 

during different years not all composts had a positive effect on the yield of spring barley. In 2015 and 

2017, a statistically significant increase at a 95% confidence level was found in all treatments 

compared to the control. In 2015 and 2017 green waste compost showed the lowest impact on the 

spring barley yield and the increase of compost concentration in the substrate from 10% to 40% 

increased the yield only marginally: in 2015 it was 6.3–8.2 g pot-1, in 2017 – 2.1–3.7 g pot-1 (Table 4).  

 
Table 4. Spring barley yield as affected by different kinds of composts 

 
Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant data at 95 % 

confidence level according to Duncan’s test 
 
Supplementation with digestate compost had the greatest impact on grain yield in 2015, 

which is to say that the barley grain yield increased from 15.5 to 19.4 g pot-1 compared to the 

control treatment. An exception was observed in 2016: due to abundant precipitation, released 

ammoniacal nitrogen had a negative effect on barley growth compared to the control, and the 

grain yields dropped from 1.5 to 1.1 times. Spring barley cultivation in sewage sludge substrates 

showed the maximum yield of 11.3–19.1 g pot-1 in 2015. In the second and third experimental 

year, increasing compost concentration resulted in a grain yield decrease as compared to the 

Treatments 
Compost content in 

substrate, % 

Grain yield, g pot –1 
2015 
m. 

2016 m. 2017 m. 
2015–2017 

average 
rezultatas  ± SD / data  ± SD 

Control 0 3,6 a 10,3 bcde 8,2 a 7,4 a 

Green waste 

10 
20 
30 
40 

9,9 b 
10,3 bc 
11,7 c 
11,8 c 

11,8 ab 
12,1 ab 
12,6 ab 
14,7 abc 

10,3 b 
11,1 b 
11,5 b 
11,9 b 

10,6 ab 
11,2 abc 

11,9 abcd 
12,8 abcdef 

Food waste  

10 
20 
30 
40 

18,8 hij 
19,4 ij 
19,8 ij 

20,1 dei 

11,3 abcd 
12,4 abcde 
12,5 cdef 
12,9 cdef 

12,7 b 
14,3 cd 
16,2 e 

18,3 gh 

14,3 bcde 
15,4 bcde  
16,2 bcde 
17,1 bcde 

Sewage 
sludge  

10 
20 
30 
40 

11,3 bc 
16,2 fg 
17,9 ghi 
19,1 ij 

10,6 defgh 
10,1 efgh 
7,0 efgh 
6,9 efgh 

13,6 c 
18,5 h 
14,7 d 
12,0 b 

11,8 ab 
14,9 bcde 
13,2 abcde 
12,7 abc 

Cattle 
manure 

10 
20 
30 
40 

 

14,2 d 
15,6 de 
15,9 de 
16,9 efg 

18,5 
19,1 
20,2 
21,9 

17,6 fg 
18,2 gh 
19,6 l 

21,8 ijk 

16,8 bcde 
17,6 bcde 
18,6 cde 
20,0 e 

Digestate 
 

10 
20 
30 
40 

 

19,1 hi 
20,4 i 
22,7 k 
23,0 k 

6,9 a 
7,9 ab 
8,4 abc 

9,3 abcd 

17,9 fgh 
18,4 h 
21,4 i 
22,5 k 

14,6 bcde 
15,6 bcde 
17,5 bcde 
18,3 bcde 
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control treatment. It is likely to be due to more abundant rainfall or temperature changes that 

allowed the release of harmful substances that inhibited plant growth. However, evaluation of the 

three-year average grain yield, the highest yield was found in cattle manure compost-soil 

substrates – from 16.8 to 20.0 g pot-1.  

Digestate compost significantly increased the yield of both spring barley grain and straw as 

well as plant height. According to the average data of three years, 30 and 40% of this compost 

increased the plant height by 1.2 and 1.3 times, and the weight of plant straw – by 4.6 and 5.0 

times, respectively. This is most likely due to the highest nitrogen concentration, and nitrogen is 

one of the most important elements of plant nutrition. In almost all cases of different compost 

applications 1000 grain weight of spring barley was lower compared to the control without 

compost except for 2015: with 30 and 40% digestate compost supplementation the increase was 

0.08 and 0.9 g; and in 2017 at 40% compost rate the increase was 2.5 g. Summarising of the three-

year experimental results revealed that the maximum average 1000 g weight was found in cattle 

manure compost-soil extracts – from 43.3 to 47.5 g.   
 

Influence of composts on total nitrogen in spring barley  

After the maturation of spring barley, total nitrogen content was determined in its grain and 

straw. During all experimental years, having compared all types of compost the lowest total 

nitrogen content was determined in barley grain grown in green waste compost-soil substrates: 

1.37–2.60% (Fig. 2).  

 

 

Figure 2. Content of total nitrogen in spring barley grain by green waste compost, 2015–2017 year, % of 
dry matter 

Note. K – Control; ŽAK 10–10 % green waste compost content, ŽAK 20–20 %, ŽAK 30–30 %, ŽAK 40–40 % 
green waste compost content  

 

After evaluating the impact of different types of compost on total nitrogen in spring barley 

grain, it was found that the greatest positive effect was made by supplementation with digestate 
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compost at different rates (Fig. 3). It is likely that this could be caused by high nitrogen content 

in the compost. The maximum total nitrogen content in grain was determined in 2017 after 

fertilisation of plants at 30 and 40 % compost rate – 3.75 and 3.85 %.  

 

 
Figure 3. Content of total nitrogen in spring barley grain by digestate compost, 2015–2017 year, % of dry 
matter 

Note. K – Control, DK 10–10 % digestate compost content, DK 20–20 %, DK 30–30 %, DK 40–40 % digestate 
compost content. 

 

The total nitrogen content in the straw of spring barley cultivated on different types of soil-

compost substrates was significantly lower compared to that in grain. In assessing the impact of 

compost on nitrogen content in spring barley straw, the lowest nitrogen content was determined 

while growing plants in green waste substrates. 

The highest total nitrogen content was found both in the spring barley straw and in grain 

cultivated in digestate compost and soil substrates. Increasing compost concentration in the 

substrate increased total nitrogen in the straw. This can be explained by the fact that digestate had 

the highest plant available nitrogen content. 

Compost-harvest dependency  

When evaluating the influence of organic matter of different types of substrates on grain 

yield, it was not the same in all cases of substrate preparation (Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 

8). Strong dependency relationships (P˂0.01) were determined by adding green waste (r=0.89, 

0.84 and 0.94, P˂0.01), food waste (r=0.82, 0.83, and 0.94, P˂0.01) compost supplements, but 

the strongest positive correlation was achieved in cattle manure substrate (r=0.95, 0.94 and 0.96, 

P˂0.01) – with the increase of organic matter content in the substrate the grain yield of spring 

barley increased as well.  

A strong negative correlation between yield and organic matter was found while cultivating 

spring barley in sewage sludge compost-soil substrates: in 2016 – r=0.73, P˂0.01, and in 2017 a 
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positive but weak correlation was found – r=0.30. It is believed that this may have been due to 

more abundant rainfall or temperature changes that allowed the release of harmful substances that 

inhibited plant growth. 

The dependency in the digestate compost-soil substrates between the yield of barley grain 

obtained and the compost-substrate organic matter during the experimental years in 2015 (r=0.93 

P˂0.01) and in 2017 (r=0.95, P˂0.01) was strong. During the second experimental year (2016) 

the negative correlation between barley yield and organic matter of substrates was r=0.35. 2016 

was different from other years as it was characterised by abundant precipitation, therefore, it is 

likely that the decrease in grain yield was due to the release of N-NH4 toxic to plants. 

 

Figure 4. The correlation between spring barley grain and organic matter content of green waste compost-
soil substrate in different treatments, 2016–2017 

Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P<0.01). 

 
 

 
 

Figure 5. The correlation between spring barley grain and organic matter content of food waste compost-
soil substrate in different treatments, 2016–2017 

Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P<0.01). 
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Figure 6. The correlation between spring barley grain and organic matter content of compost-soil 
substrate in different treatments, 2016–2017 

Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P<0.01). 
 

 
Figure 7. The correlation between spring barley grain and organic matter content of cattle manure 
compost-soil substrate in different treatments, 2016–2017 

Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P<0.01). 
 

 
 

Figure 8. The correlation between spring barley grain and organic matter content of digestate compost-
soil substrate in different treatments, 2016–2017 

Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P<0.01). 
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CONCLUSIONS 
 

1. The experimental results showed that digestate compost was the most valuable in terms of 

organic matter, organic and total carbon, total nitrogen and total phosphorus, however, 

fulvic and humic acid contents in this compost were the lowest. Of all the composts 

analysed, the lowest organic matter and agrochemical indicators were determined in green 

waste compost. 

2. After analysing green waste, food waste, sewage sludge, cattle manure and digestate 

composts it was established that the minimum contents of FR1a, FR1, FR2 and FR3 fulvic 

acids had been found in green waste and digestate composts, and maximum contents – in 

food waste compost. The highest levels of humic acid fractions HR1, HR2 and HR3 were 

found in food waste and cattle manure composts, the lowest – in green waste and digestate 

composts. 

3. According to the data of three experimental studies it was determined that the lowest 

organic matter, organic carbon, fulvic and humic acid contents were found in green waste 

compost substrates after harvest. The most positive effect of enriching the soil with organic 

components was determined by fertilising with food waste and cattle manure composts.  

4. While assessing the impact of composts on soil agrochemical properties, it was found that 

the compost derived from biogas production waste showed the highest content of mineral 

nitrogen in the substrate – 79.3–152.5 mg kg-1. Supplementation of the substrate with 

green waste compost minimally increased the contents of Nmin and available P2O5. In cattle 

manure substrates, the highest positive effect was achieved by enriching the soil with 

available potassium. Its content increased from 45.4 to 73.4 times compared to the control.  

5. The influence of composts on spring barley growth and biometric indicators was different. 

Digestate compost supplements containing the highest organic matter content significantly 

increased the yield of spring barley grain and straw, plant height, and the plants were 

smaller and lighter. According to the average data of three years, 30 and 40% 

supplementation with this compost increased the yield of barley grain by 2.4 and 2.5 times, 

plant height – by 1.2 and 1.3 times, and the weight of plant straw – by 4.6 and 5.0 times, 

respectively. The average experimental data indicated that cattle manure compost 

supplements increased the grain yield and weight of 1000 grains. The yield and structure 

of spring barley grown in green waste compost substrates did not differ significantly from 

the control. 

6. In summarising the three-year average results, it was found that the highest increase in 

total nitrogen in spring barley grain (1.71 percentage units) and straw (1.60 percentage 
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units) was found after soil fertilisation with 40 % digestate compost supplement, compared 

to the control treatment. Green waste compost demonstrated the lowest increase of total 

nitrogen content in the plants.  

7. The strongest relationships between the organic matter content incorporated during the 

experiment and determined after harvesting and between the grain yield and organic matter 

content were determined having used the cattle manure compost supplement (r=0.93–0.96, 

P˂0.01) and digestate compost supplement (r=0.93 and 0.95, P˂0.01) in 2015 and 2017. 

The weakest negative correlation links were found in sewage sludge-soil substrates.  
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SANTRAUKA 

Pasaulyje, tuo pačiu ir Lietuvoje kasmet susikaupia dideli kiekiai įvairiausių atliekų. Jų 

utilizavimas didelė problema ir daugiausiai susijusi su iš atliekų pagamintų kompostų 

panaudojimu žemės ūkyje. Lietuvoje dėl atliekų tvarkymo per pastarąjį dešimtmetį atsirado naujų 

reikalavimų. Bioskaidžių atliekų pavertimas kompostu bei jo naudojimas organinės medžiagos 

atstatymui dirvožemyje būtų vienas iš šios problemos sprendimo būdų. 

Lietuvoje ir užsienyje kompostų organinių medžiagų kokybės, apimančios įvairias jos 

frakcijas pagal tirpumą, fulvinių ir huminių rūgščių kiekį, humifikacijos laipsnį ir kitus kokybės 

rodiklius, mokslinių tyrimų stokojama. Ypatingai trūksta žinių apie įvairių rūšių kompostų – 

dirvožemio substratų kokybę ir kaip ji kinta per vegetaciją.  

Disertaciniame darbe pateikta išsami trejų metų duomenų organinių medžiagų kokybės 

rodiklių analizė žaliųjų ir maisto atliekų, nuotekų dumblo, mėšlo, biodujų gamybos atliekų 

(digestato) kompostuose ir kompostų – dirvožemio substratuose, jų organinių medžiagų 

transformacija dirvožemyje ir įtaka augalų derliaus formavimui. 

Vertinant trejų metų rezultatus, nustatyta, kad įvairių rūšių kompostuose maistinių 

medžiagų kiekis buvo skirtingas. Digestato komposte daugiausiai rasta suminio azoto (3,04 %), 

vandenyje tirpių amoniakinio azoto (1592,7 mg kg-1) ir fosforo (884,4 mg kg-1), nuotekų dumblo 

komposte – suminio fosforo (1,80%), sieros (0,83% ), kalcio (77,85 g kg-1) ir magnio (13,22 g kg-

1), galvijų mėšlo komposte – suminio kalio (2,76 %) ir vandenyje tirpaus kalio (4074 mg kg-1). 

Mažiausias FR1a, FR1, FR2 ir FR3 fulvinių rūgščių kiekis buvo žaliųjų atliekų ir digestato 

kompostuose, didžiausias – maisto atliekų komposte. Didžiausias huminių rūgščių HR1, HR2, 

HR3 frakcijų kiekis nustatytas maisto atliekų ir galvijų mėšlo kompostuose, mažiausias – žaliųjų 

atliekų ir digesto kompostuose. 

Galvijų mėšlo kompostas patikimai didino organinės medžiagos, organinės anglies, fulvinių 

bei huminių rūgščių kiekį dirvožemyje. Iš visų tirtų kompostų pagal organinės medžiagos sudėtį 

mažiausio vertingumo buvo žaliųjų atliekų kompostas. Jame organinės medžiagos rasta 1,28 

mažiau nei galvijų mėšlo komposto, organinės anglies – 1,55 karto, fulvinių ir huminių rūgščių – 

atitinkamai 1,20 ir 2,62 karto mažiau nei galvijų mėšlo substrate. Nustatyta, kad mažiausias 

organinės medžiagos kiekis į dirvožemį buvo įterptas su žaliųjų atliekų kompostu, o didžiausias – 

su galvijų mėšlo ir digestato kompostais. Pagerinus drvožemį 40 % kompostų priedu, po derliaus 

nuėmimo substrate organinės medžiagos liko: iš žaliųjų atliekų – 88 %, iš maisto atliekų – 80 %, 

iš nuotekų dumblo – 70 %, iš galvijų mėšlo – 65 %, iš digestato – 54 %.  
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Digestato kompostas patikimai didino vasarinių miežių grūdų ir šiaudų derlių, augalų aukštį. 

Apibendrinant trejų tyrimų metų rezultatus, didžiausias vidutinis grūdų derlius ir vidutinė 1000 g 

masė buvo nustatyta galvijų mėšlo komposto-dirvožemio substratuose. 
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