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SUTRUMPINIMAI 

K, K2O – kalis, kalio oksidas 

P, P2O5 – fosforas, fosforo pentoksidas 

Ca – kalcis 

Mg – magnis 

Cd – kadmis 

Cr – chromas 

Cu – varis 

Pb – švinas 

Zn – cinkas 

Ni – nikelis 

SM – sunkieji metalai 

DKL – didžiausia leidžiama koncentracija 

K – kontrolė (dirvožemis be trąšų) 

BP – biokuro pelenai 

KKD – kalkių krosnies dulkės 

BPG30 – biokuro pelenų ir kalkių krosnies dulkių granulės, kuriose yra 30 % pelenų 

BPG50 – biokuro pelenų ir kalkių krosnies dulkių granulės, kuriose yra 50 % pelenų 

BPG70 – biokuro pelenų ir kalkių krosnies dulkių granulės, kuriose yra 70 % pelenų  

ŽAK – žaliųjų atliekų kompostas 

ŽAK/BP1.5 – žaliųjų atliekų komposto (20 t ha-1) ir biokuro pelenų (1,5 t ha-1) mišinys 

ŽAK/BP3.0 – žaliųjų atliekų komposto (20 t ha-1) ir biokuro pelenų (3,0 t ha-1) mišinys 

ŽAK/BP4.5 – žaliųjų atliekų komposto (20 t ha-1) ir biokuro pelenų (4,5 t ha-1) mišinys 

CO2 – anglies dioksidas 

pH – medžiagos rūgštingumas ar šarmingumas 

RSDA – rentgeno spinduliuotės difrakcinė analizė 

SEM – skenuojamoji elektroninė mikroskopija 

ICP-MS – induktyviai sujungtos plazmos masių spektroskopija 
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ĮVADAS 

Intensyvus mineralinių trąšų naudojimas, siekiant padidinti augalų derlingumą, tiek 

Lietuvoje, tiek ir kitose Europos bei pasaulio šalyse kelia daug klausimų dėl per didelio jų 

naudojimo bei neigiamos įtakos ekosistemai. Šios trąšos pasižymi tokiais neigiamais aspektais, 

kaip eutrofikacijos procesų suintensyvėjimu, nitratų išplovimu į gruntinius vandenis, azoto oksidų 

tarša, dirvožemio elementų pusiausvyros sutrikimais ir kt. Mineralinių trąšų gamybos metu į 

aplinką patenka daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Hasler et al., 2015). Tarptautinė trąšų 

pramonės asociacija (International Fertilizers Industry Association) skelbiama, kad pasaulinėje 

neorganinių trąšų pramonėje gamybos metu susidaro 465 mln. tonų CO2 (European Commission, 

2016). Taip pat šių trąšų gamybos procesas reikalauja didelių energijos ir žaliavų išteklių (Hasler 

et al., 2015). Remiantis Europos komisijos duomenimis neorganinių trąšų, kuriose yra N, P ir K 

sunaudojama, atitinkamai 60, 25 ir 15 % (šis kiekis paskaičiuotas nuo visų sunaudojamų trąšų) 

(European Commission, 2016). Dideli K trąšų kiekiai išbalansuoja Fe ir Zn elementų pusiausvyrą, 

dėl to sutrinka maistinių medžiagų pasisavinimas augaluose. Taip pat didelis šių trąšų perteklius 

kenkia mikroorganizmams (Savci, 2012). Todėl reikalingos naujos ir efektyvios trąšos, kurias 

būtų galima optimizuoti naudojant natūraliai atsirandančias žaliavas, pvz.: medienos biokuro 

pelenus bei žaliųjų atliekų kompostą. Maistinių medžiagų perdirbimas, panaudojus šias žaliavas, 

padėtų sušvelninti klimato pokyčius naudojant mažiau energijos reikalaujančias technologijas 

(European Commission, 2016). Biriuose biokuro pelenuose bei žaliųjų atliekų komposte gausu 

įvairių makro- ir mikroelementų, reikalingų dirvožemiui ir augalams (Huotari et al., 2015), todėl 

tręšiamųjų produktų (pelenų granulių ir pelenų / žaliųjų atliekų komposto mišinių) gamyba bei jų 

naudojimas, sumažintų ne tik mineralinių trąšų suvartojimo kiekį, bet taip pat būtų mažinamas 

biokuro pelenų kiekis sąvartynuose.   

Pelenų gamyba ir tvarkymas yra taip pat viena iš aktualių aplinkos problemų (Wang et al., 

2012, Modolo et al., 2014). Biokuro pelenų, gautų gaminant energiją, kiekis labai skiriasi 

priklausomai nuo biomasės žaliavos tipo, degimo technologijos bei degimo proceso darbo sąlygų 

(James et al., 2012). Šie aspektai daro didelę įtaką gaunamų pelenų kokybei, todėl taip pat turi 

įtakos jų galimam tolimesniam naudojimui (Freire et al., 2015). Nepaisant to, vis dar kyla 

klausimų dėl pelenų kokybės ir tvarkymo (Dwivedi, Jain, 2014). Žinoma, kad biokuro pelenų 

granuliavimas ir panaudojimas pasėliams tręšti yra ekonomiškai efektyvus procesas (Rasmusson 

et al., 2013). Šiame disertaciniame darbe nagrinėjamas biokuro pelenų granuliavimas, kuris 

tikėtina, kad gali pagerinti dirvožemio kokybę bei atstoti granuliuotas mineralines trąšas, turinčias 

daug maisto medžiagų, kurios gali padidinti augalų derlingumą. Be to, pelenų granulės – šarminės 

medžiagos, turinčios daug Ca, Mg ir K hidroksidų ir karbonatų (Omil et al., 2007, Sirikare et al., 
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2015), todėl tinka rūgščioms dirvoms tręšti. Tačiau informacijos apie medžiagų kokybę bei 

maistinių medžiagų išsiskyrimą naudojant tokius produktus yra nedaug (Sreekrishnavilasam 

et al., 2007, Latif et al., 2015, Al-Homidy et al., 2017), todėl būtina skirti tam daugiau dėmesio ir 

atlikti mokslinius tyrimus. Literatūroje randama informacijos, kad biokuro pelenai daugiau 

naudojami miškų tręšimui bei durpžemiuose (Arvidsson, Lundkvist, 2003, Brunner et al., 2004, 

Moilanen et al., 2006, Brais et al., 2015), todėl trūksta žinių apie biokuro pelenų granulių poveikį 

žemės ūkyje, rūgščiuose dirvožemiuose.  

Be biokuro pelenų, dar viena augalams maistinga žaliava yra žaliųjų atliekų kompostas 

(Haynes, Zhou, 2016). Daugumoje mokslinių publikacijų pateikiama pelenų ir žaliųjų atliekų 

kompostavimo technologija iki galutinio produkto, t. y. žaliųjų atliekų ir pelenų komposto 

(Bougnom et al., 2009, Fernandez-Delgado Juarez et al., 2015), tačiau šiame disertaciniame darbe 

buvo maišomas jau pagamintas žaliųjų atliekų kompostas su pelenais. Vienas iš pagrindinių 

teigiamų aspektų tokių mišinių gaminimo yra tai, kad žaliųjų atliekų kompostą ir pelenus būtų 

galima maišyti visus metus, o kompostuoti pelenus ir žaliąsias atliekas tik tam tikru sezonu. 

Galbūt tai gali būti nauja technologija, tačiau reikia mokslinių tyrimų, kurie parodytų, kaip tokie 

mišiniai veikia dirvožemį ir augalus. Būtina išsiaiškinti ar kompostuojant kartu, šias dvi atliekas, 

ar maišant mišinius iš gatavų produktų, efektas yra geresnis. 

Tad tręšiamųjų produktų gamyba iš biokuro pelenų aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 

šalyse. Vis dar kyla klausimų, kaip pasaulis susitvarkys su didžiuliu biokuro pelenų kiekiu bei 

koks gresia pavojus aplinkai. Svarbiausia reikia plėsti ir tobulinti pagrindines žinias apie biokuro 

pelenų sudėtį ir savybes bei pasinaudoti gautais rezultatais ir žiniomis novatoriškam ir taip pat 

tvaresniam pelenų panaudojimui.  

Tyrimų hipotezė 

Tikėtina, kad tręšiamieji produktai – pelenų granulės bei pelenų / žaliųjų atliekų komposto 

mišiniai, efektyviau didina dirvožemio pH, labiau jį ir augalus praturtina maisto medžiagomis 

(kaliu, fosforu, kalciu ir magniu), mažiau teršia sunkiaisiais metalais bei padidina miglinių javų 

derlingumą, nei tiesiogiai naudojami pelenai.  

Tyrimų tikslas 

Įvertinti biokuro pelenų ir iš jų pagamintų pelenų granulių bei pelenų / žaliųjų atliekų 

komposto mišinių kokybę ir jų įtaką dirvožemio terpei (pH), judriųjų fosforo, kalio, kalcio ir 

magnio bei sunkiųjų metalų (Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, Pb) koncentracijų pokyčiams dirvožemyje bei jų 

įtaką augalų kokybei ir derlingumui. 

Tyrimų uždaviniai: 

1. Ištirti biokuro pelenų cheminę sudėtį ir įvertinti jų tinkamumą tręšiamųjų produktų (pelenų 

granulių bei pelenų / žaliųjų atliekų komposto mišinių) gamybai;  
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2. Ištirti tręšiamųjų produktų (granuliuotų biokuro pelenų) chemines ir fizikochemines savybes; 

3. Įvertinti iš biokuro pelenų pagamintų tręšiamųjų produktų įtaką dirvožemio pH, judriųjų 

fosforo, kalio, kalcio ir magnio bei sunkiųjų metalų (Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, Pb) koncentracijų 

pokyčiams dirvožemyje; 

4. Nustatyti biokuro pelenais, žaliųjų atliekų kompostu ir iš jų pagamintais tręšiamaisiais 

produktais tręštų augalų (vasarinių miežių, vasarinių kviečių ir vasarinių kvietrugių) cheminę 

sudėtį ir derlingumą. 

Ginamieji teiginiai: 

1. Mišinių su pelenais granulės pagrinde sudarytos iš kalcio jonų turinčių junginių, maisto 

medžiagos jose pasiskirsto tolygiau, nei biriuose biokuro pelenuose, o stipris didėja, didinant 

pelenų koncentraciją granulėje; 

2. Birūs biokuro pelenai labiau didina javų derlingumą, nei biokuro pelenų ir kalkių krosnies 

dulkių granulės, tačiau tręšiant šiomis granulėmis į dirvožemį patenka mažiau sunkiųjų metalų, 

kurių mažiau įsisavina augalai, nei tręšiant biriais biokuro pelenais;  

3. Pirmais metais po panaudojimo, biokuro pelenų / žaliųjų atliekų komposto mišiniai didina 

augalų derlingumą ir maistinių medžiagų kiekį dirvožemyje, lyginant su biriais biokuro 

pelenais, tačiau efektas neišlieka kitiems metams. 

Mokslinis naujumas  

Tyrimo metu buvo pagamintos trijų rūšių pelenų granules iš biokuro pelenų ir kalkių 

krosnies dulkių bei trijų rūšių biokuro pelenų / žaliųjų atliekų komposto mišiniai. Nustatyta, kad 

tręšiant pelenų granulėmis bei pagamintais mišiniais į dirvožemį patenka mažesnis kiekis sunkiųjų 

metalų, dėl to augalai taip pat mažiau jų įsisavina. Gauti tyrimų duomenys parodė, kad biokuro 

pelenai tinka lėtam pHKCl padidėjimui, o pelenų granulės gali staigiai padidinti rūgštaus 

dirvožemio pHKCl. Gauti rezultatai suteikia naujų žinių apie pelenų granulių pagaminimą 

naudojant pramonines atliekas bei gautų produktų panaudojimą žemdirbystėje.  

Praktinė reikšmė 

Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, galima teigti, kad naudingiau pelenus panaudoti kaip 

žaliavą tręšiamųjų produktų gamybai, nei jais tiesiogiai tręšti žemės ūkio augalus, kadangi 

gaunama mažesnė dirvožemio ir augalų tarša sunkiais metalais. Šie tyrimai pagrindžia ciklo 

ekonomikos vystymo galimybes ir gali būti naudingi ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos 

ekonomikai. 

Tyrimų rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema paskelbtos 2 mokslinės publikacijos leidiniuose, referuojamuose ir 

turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science bei 

1 publikacija recenzuojamame periodiniame leidinyje. Taip pat pagrindiniai disertacijos rezultatai 
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pristatyti 6 užsienyje ir Lietuvoje vykusiose tarptautinėse konferencijose, iš jų parengti 3 žodiniai 

ir 3 stendiniai pranešimai. 

Disertacijos turinys ir apimtis 

Disertacija parašyta lietuvių kalba, apimtis – 176 puslapiai. Ją sudaro padėka, sutrumpinimų 

sąrašas, įvadas, literatūros analizė, tyrimo metodika ir sąlygos, tyrimo rezultatai ir aptarimas, 

išvados, literatūros sąrašas, paskelbtų publikacijų sąrašas, mokslinių publikacijų kopijos 

disertacijos tema, santrauka bei apie autorių. Disertacijoje yra 17 lentelių, 31 paveikslas ir 

panaudoti 236 literatūros šaltiniai.  
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ 

1.1. Biokuro pelenai. Jų cheminė sudėtis ir savybės 

Iš biomasės gaminamas biokuras vis dažniau tampa mokslinių tyrimų objektu. Biomasę 

sudaro tokios biologiškai skaidžios biologinės, pramoninės bei komunalinės kilmės atliekos, kaip 

žievės, šiaudai, šakos, nendrės, pjuvenos ir kt. Didelį Lietuvos plotą užima krūmai ir miškai, todėl 

pagrindinė ir labiausiai populiari biokuro rūšis – mediena ir jos atliekos (Milutienė, 2008).  

Biokuras – vienas iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), kurių atsiradimą nulemia 

būtent gamta. Dėl šios priežasties sparčiai didėja biokuro panaudojimas daugelio šalių 

energetikoje. Mokslininkų apskaičiuota, kad bendras biomasės augimas yra nuo 112 iki 

220 milijardų tonų per metus (Demirbas, 2005, Naik et al., 2010, Williams et al., 2012). Pasaulyje 

kasmet pagaminama 3,1 milijardo tonų miško kirtimo atliekų (Heinimo, Junginger, 2009), o 

naudojant žemės ūkyje susidarančias atliekas 1,1 milijardo tonų (Abbasi, Abbasi, 2010). Taip pat 

apie 1,1 milijardo tonų kietųjų komunalinių atliekų (Demirbas, 2001) ir nuotekų dumblo bei kitų 

biomasės išteklių (Demirbas et al., 2009). Šiuo metu biomasė sudaro nuo 8 % iki 15 % viso 

pasaulio energijai tiekiamo kiekio (šilumai, elektrai ir transporto kurui) (Zhang et al., 2010, Saidur 

et al., 2011, Andrea Jordan, Akay, 2012, Williams et al., 2012). Manoma, kad iki 2050 m. biomasė 

galėtų patenkinti 33–50 % dabartinės energijos suvartojimo pasaulyje (Andrea Jordan, Akay, 

2012, Williams et al., 2012). Biokuro panaudojimas energijai yra pagrįstas tuo, kad tai yra anglies 

atžvilgiu neutralus kuras, kuris tikėtina padės sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išmetimą. 

Biomasės naudojimas elektros energijai gaminti, taip pat šildymui ir aušinimui tampa vis 

labiau paplitęs (Chojnacka et al., 2019), todėl visame pasaulyje susidaro didelis kiekis biomasės 

deginimo pelenų. 2013 metų duomenimis, kasmet susidaro maždaug 480 milijonų tonų biomasės 

deginimo metu susidarančių pelenų (Voshell et al., 2018). Literatūroje pateikiamas biomasės 

pelenų kiekis nurodomas taip: Danijoje 31 kt, Austrijoje 133 kt, Nyderlanduose 234 kt, Italijoje 

250 kt, Švedijoje 528 kt, o Kanadoje >1000 kt (Lamers et al., 2018). Tikėtina, kad netolimoje 

ateityje pelenų kiekis visame pasaulyje dar didės.  

Biokuro pelenai – sudėtingas ir nevienalytis neorganinių kristalinių ir amorfinių mineralų 

mišinys su organinėmis medžiagomis (Khan et al., 2009, Vassilev et al., 2013a, Vassilev et al., 

2013b). Nors anglis (C) degimo metu daugiausia oksiduojasi, tačiau dauguma kitų biomasėje 

esančių elementų lieka pelenuose (Knapp, Insam, 2011). Biokuro pelenuose paprastai daugiausia 

yra K, P, Ca ir Mg, kurie yra būtini makroelementai augalų augimui (Agren, 2008, Maathuis, 

2009, Freire et al., 2015). Zn, Cu, geležis (Fe) ir manganas (Mn) taip pat laikomi būtini 

mikroelementai augalams (Dimkpa, Bindraban, 2016). Pastarųjų elementų kiekis biokuro 
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pelenuose gali skirtis priklausomai nuo jų sankaupų skirtingose augalų (žievės, šakų ir kt.) dalyse 

ar atliekose. Pažymėtina ir tai, kad pelenų sudėtis priklauso ir nuo deginamos medžio (ir ne tik) 

rūšies. Palyginus spygliuočius medžius su lapuočiais nustatyta, kad būtent lapuočiams būdingi 

didesni neorganinių elementų kiekiai. Biokuro pelenai yra dviejų rūšių, t .y. dugno arba lakieji. 

Jų savybės skiriasi dėl naudojamos biokuro rūšies, eksploatavimo sąlygų ir deginimo sistemos 

pasirinkimo (James et al., 2012). Dugno pelenai naudojami antriniam panaudojimui, o lakieji būna 

užteršti ir žemės ūkyje dažniausiai nenaudojami. Remiantis Portugalijos mokslininkų atliktais 

tyrimais, lakieji pelenai neturėtų būti sugrąžinami į aplinką, nes juose gausu teršalų (Freire et al., 

2015). 1 lentelėje yra pateikta pelenų cheminė sudėtis, t. y. vidurkinė dažiausiai pasikartojanti 

reikšmė ir ribos nuo kiek iki kiek buvo nustatyta pelenų sudėtis tiriamuosiuose mėginiuose. Iš 

viso buvo atliktos 37 pelenų analizės (Campbell, 1990, Risse, Gaskin, 2013). 

1 lentelė. Biokuro pelenų cheminė sudėtis (Risse, Gaskin, 2013) 

Table 1. Chemical composition of biofuel ash (Risse, Gaskin, 2013) 

Rodikliai 

Indicators 

Pelenų sudėtyje nustatyto kiekio intervalas 

Range of ash content 

pH 10,4 (9 – 13,5) 

Koncentracija / Concentration, % 

Kalis / Potassium (K) 2,6 (0,1–13) 

Fosforas / Phosphorus (P) 0,53 (0,1–1,4) 

Kalcis / Calcium (Ca) 15 (2,5–33) 

Magnis / Magnesium (Mg) 0,41 (0–1,3) 

Aliuminis / Aliuminum (Al) 1,6 (0,5–3,2) 

Geležis / Iron (Fe) 0,84 (0,2–2,1) 

Manganas / Manganese (Mn) 4,41 (0–1,3) 

Natris / Sodium (Na) 0,19 (0–0,54) 

Azotas / Nitrogen (N) 0,15 (0,02–0,77) 

Koncentracija / Concentration, mg kg-1 

Kadmis / Cadmium (Cd) 3 (0,2–26) 

Varis / Copper (Cu) 70 (37–207) 

Cinkas / Zinc (Zn) 233 (35–1250) 

Chromas / Chromium (Cr) 57 (7–386) 

Švinas / Lead (Pb) 65 (16–137) 

Nikelis / Nickel (Ni) 20 (0–63) 

Arsenas / Arsenic (Ar) 6 (3–10) 

Boras / Boron (B) 123 (14–290) 

Gyvsidabris / Mercury (Hg) 1,9 (0–5) 

Molibdenas / Molybdenum (Mo) 19 (0–123) 

Selenas / Selenium (Se) 0,9 (0–11) 
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Keletas tyrimų atskleidė, kad biokuro pelenai gali būti naudojami kaip atskiros arba 

papildomos mineralinės trąšos žemės ūkyje (Serafimova et al., 2011, Maschowski et al., 2016). 

Ca ir Mg kiekis biokuro pelenuose yra mažesnis, palyginus su dabartinėmis žemės ūkyje 

naudojamomis trąšomis (Orlovius, McHoul, 2015, Cole et al., 2016). Degimo metu į atmosfera 

išsiskiria azotas (N), todėl biokuro pelenuose jo yra labai minimalus kiekis (Karltun et al., 2008), 

tačiau pelenuose esama K hidroksidų ir karbonatų (Omil et al., 2007). Mokslininkai teigia, kad 

pelnai turi tokias pat ar labai panašias savybes, kaip ir kalkės (Lickacz, 2002). Taip pat svarbu ir 

tai, kad pelenai yra šarminė atlieka ir jos pH siekia apie 13 pH vienetų (Yliniemi et al., 2016), 

todėl jie tinka rūgščioms dirvoms tręšti, taip padidindami dirvos pH, kuris labiau tinkamas 

augalams augti. 

Priklausomai nuo degimo metu naudojamos biokuro sudėties, pelenų dalelėse gali būti 

toksiškų elementų (Yao et al., 2014). Dėl šių elementų gausos pelenai gali būti pagrindinis 

užterštumo šaltinis (Patra et al., 2012). Vandenyje tirpūs mikroelementai gali užteršti dirvožemį, 

požeminius vandenis, kelti grėsmę mikroorganizmams bei gyvūnams. Pietų Korėjos mokslininkai 

nustatė, kad tokie metalai, kaip Cr, Cd, Ni ir Pb gali kelti pavojų žmogui ir aplinkai net esant 

žemai koncentracijai (Choi et al., 2002). Zn ir Cu taip pat priskiriami sunkiesiems metalams, 

tačiau jie yra ir gyviems organizmams būtini mikroelementai. Dažnai augalai kenčia nuo jų 

trūkumo, tačiau pavojingas yra jų perteklius, kadangi tuo metu pasireiškia fitotoksiškumo 

poveikis (nuodingas augalams reiškinys) (Adomaitis et al., 2001). 2 lentelėje pateiktos vidutinės 

koncentracijos būdingos sunkiesiems metalams (Someshwar, 1996). Mažiausias vidutinis kiekis 

aptinkamas pelenuose yra Hg ir Se (< 3 mg kg-1), o didžiausias Mn ir Zn (> 300 mg kg-1). 

2 lentelė. Sunkiųjų metalų vidutiniai kiekiai pelenuose (Someshwar, 1996) 

Table 2. Average amounts of heavy metals in ash (Someshwar, 1996) 

Koncentracija 

Concentration, mg kg-1 
< 3 < 25 < 50 < 110 > 300 

Rodikliai 

Indicators 
Hg, Se  Co, Cd  Ni, Mo, Cr, As B, Cu, Pb Mn, Zn 

Šių pavojingų elementų koncentracija ir jų išsiskyrimo savybės gali keistis, kai biokuro 

pelenai granuliuojami su kitomis rišamosiomis medžiagomis (pvz. kalkių krosnies dulkėmis). 

Biokuro pelenai gali būti naudojami, kaip žaliava įvairiems produktams gaminti (pvz.: statybinių 

medžiagų gamyboje, kaip užpildas betone ar cemente; kelių tiesimui ir kt.) (Hannam et al., 2018, 

Reijnders, 2005). Įrodyta, kad biokuro pelenai pasižymi rišamosiomis savybėmis ir gali pakeisti 

dalį klinkerio kiekio cemente ir taip prisidėti prie išmetamo CO2 kiekio sumažinimo, susijusio su 

tradicine klinkerio gamyba (Siddique, 2012, Demis et al., 2014, Salvo et al., 2015, Tosti et al., 
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2018). Tačiau, šiai dienai, didžioji dalis biokuro pelenų yra naudojami miškų tręšimui, todėl 

trūksta atliktų eksperimentų, kuriuose medžio biokuro pelenai (ypatingai pelenų ir kalkių krosnies 

dulkių granulės) būtų panaudoti žemdirbystėje. Tikėtina, kad tai gali turėti teigiamą poveikį 

ekosistemai ir kartu prisidėti sprendžiant atliekų susidarymo problemas. 

1.2. Biologiškai skaidžios atliekos 

Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu 

(biologinis procesas, kuriam vykti reikalingas deguonis (~7 %) (Baltrėnas, Jankaitė, 2008)) 

ar anaerobiniu (atvirkščias procesas aerobiniui) būdu. Šioms atliekoms priskiriama: nuotekų 

valymo dumblas, komunalinės, gamybinės (cukraus gamybos, grūdų, mėsos, žuvies, pieno 

perdirbimo, viešojo maitinimo ir kt.), žemės ūkio (gyvulinkystės ir augilinkystės), sodų, parkų 

ir želdynų priežiūros atliekos (Commission of the European communities, 2007). Apskaičiuota, 

kad Europos Sąjungoje per metus susidariusių biologinių atliekų kiekis yra 76,5–102 Mt maisto 

ir sodų atliekų ir iki 37 Mt pramonės atliekų (Europos bendrijų komisija, 2008). Būtent žaliosios 

atliekos, tokios kaip, biologiškai skaidžios sodų, parkų ir kitų apželdintų teritorijų bei žemės ūkio 

naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekos (lapai, žolė, velėna, šakos, gėlės, vaisių krituoliai ir kt.), 

šienavimo atliekos bei pjuvenos yra kompostuojamos ir ruošiamas žaliųjų atliekų kompostas 

(ŽAK). Žaliosiose atliekose paprastai yra 50–60 % vandens ir kitą dalį sudaro mediena 

(lignoceliuliozė) (Europos bendrijų komisija, 2008). Šias atliekas griežtai draudžiama mesti 

į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius, šalinti sąvartynuose ar deginti sklypuose 

(European Commission, 2017). 

Vykstant kompostavimo procesui, žaliosios biologiškai skaidžios atliekos suardomos 

veikiant biologiniams, fizikiniams ir cheminiams veiksniams, kurių pabaigoje gaunamas naujas 

produktas – žaliųjų atliekų kompostas (Shilev et al., 2007, Sanchez et al., 2017). Žaliųjų 

biologiškai skaidžių atliekų statuso pabaiga laikoma tada, kai perdirbtos atliekos nustoja būti 

atliekomis ir tampa nauju produktu, t. y. kokybišku ir saugiu naudoti žaliųjų atliekų kompostu 

(Saveyn, Eder, 2014). Toks kompostas gaminamas beveik visuose Lietuvos regioninių atliekų 

tvarkymo centrų kompostavimo aikštelėse. Į jas vasaros metu atvežama ir kompostuojama 

skveruose bei parkuose nupjauta žolė, o rudens sezonu – sugriebti lapai ir smulkios medžių šakos 

likusios po genėjimo. Šios rūšies kompostų pasigamina ir neprofesionalūs daržininkai 

ir sodininkai bei individualių namų gyventojai, kompostuodami augalines daržo ir sodo atliekas 

(Staugaitis, Mažeika, et al., 2015).  

Besivystančiose šalyse yra sudeginama apie 60 % visų kietųjų komunalinių atliekų 

(Karak et al., 2012). Kietųjų bei biologinių atliekų tvarkymas skirtingose valstybėse labai skiriasi. 
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Europos aplinkos agentūros ataskaitoje išskiriamos trys pagrindinės šalių grupės pagal žaliųjų 

atliekų tvarkymą (Europos bendrijų komisija, 2008):  

1. Danija, Švedija, Belgija, Nyderlandai, Prancūzija ir Liuksenburgas daugiausia atliekų 

sudegina, o ne šalina sąvartynuose, taip pat taiko pažangias strategijas, kuriomis skatina 

atliekas biologiškai apdoroti.  

2. Šalyse, kuriose auginama daug medienos (Austrija, Vokietija, Ispanija ir Italija) 

sudegina santykinai mažai atliekų, tačiau šios šalys didžiąją dalį atliekų kompostuoja. 

Vokietijoje ir Austrijoje kompostuojamų atliekų dalis didžiausia Europos Sąjungoje, 

o Ispanijoje ir Italijoje pajėgumai sparčiai didinami.  

3. Šalys, naujai įstojusios į Europos Sąjungą, daugiausia atliekas šalina sąvartynuose 

ir netaiko atliekų apdorojimo būdų. 

Taip pat skirtingose Europos šalyse bei JAV, kompostui taikomi nevienodi reikalavimai, 

t. y. leistinos normos skirtingose pasaulio šalyse gali skirtis iki kelių kartų (Brinton, 2000, 

Canadian council of ministers of the environment (CCME), 2005, Ding et al., 2017). Lietuvos 

mokslininkai apibendrino 19 skirtingų šalių bei Lietuvoje gaminamų kompostų tyrimų rezultatus 

ir suskirstė juos į tris kategorijas, priklausomai nuo naudojimo paskirties: I – naudojami žemės 

ūkyje, II – naudojami energiniams augalams ir III – ne žemės ūkio paskirties žemės naudojimui, 

rekultivuotoms teritorijoms (Staugaitis, Mažeika, et al., 2015). Apibendrinti duomenys pateikti 

3 lentelėje. Pagrindinis kriterijus nustatant šiuos gaminamo komposto kokybės lygius buvo 

sunkiųjų metalų kiekis.  

3 lentelė. Sunkiųjų metalų didžiausios leistinos koncentracijos ribos (mg kg-1) skirtingų kategorijų 

kompostuose (Staugaitis, Mažeika, et al., 2015) 

Table 3. Maximum permissible concentrations of heavy metals (mg kg-1) in different categories of compost 

(Staugaitis, Mažeika, et al., 2015) 

Kategorija 

Category 
Cd Pb Cr Zn Cu Ni Hg As 

I ≤ 0,7 ≤ 45 ≤ 70 ≤ 200 ≤ 70 ≤ 25 ≤ 0,4 ≤ 10 

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

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

Pastaba. I – naudojami žemės ūkyje, II – naudojimi energetiniams augalams, III – ne žemės ūkio paskirties žemės 

naudojimui, rekultivuotom teritorijoms 

Note. I – use in agriculture, II – use for energy crops, III – for non-agricultural land use, rehabilitated areas 

Žaliųjų atliekų kompostas pasižymi dideliu organinės medžiagos kiekiu, todėl įterpiant 

į dirvožemį pagerina jo sorbcines savybes, tankį, struktūrą, pH bei papildo maisto medžiagomis 

(N, K, P, Corg. ir mikroelementais) (Haynes, Zhou, 2016). Dėl šių savybių, žaliųjų atliekų 

kompostą galima naudoti, kaip dirvožemio gerinimo medžiagą. Taip sumažindami atliekų 
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kaupimąsi sąvartynuose bei grąžindami į ekosistemą vertingas maisto medžiagas. Vis labiau 

pritaikius tokią žaliųjų atliekų panaudojimo strategiją, prisidėtume prie Europos Sąjungos 

išsivysčiusių šalių, kuriose šių atliekų antrinis panaudojimas sparčiai auga. 

1.3. Biokuro pelenų ir biologiškai skaidžių atliekų panaudojimo galimybės 

Dėl spartaus populiacijos augimo būtina smarkiai padidinti žemės ūkio produkcijos kiekį, 

dėl to didėja energijos suvartojimas kartu su didesniu augalų maistinių medžiagų vartojimu 

ir srautu į aplinką (Graham-Rowe, 2008, Gerland et al., 2014). Biomasės naudojimas elektros 

energijai gaminti, taip pat šildymui ir aušinimui tapo labai paplitęs (Chojnacka et al., 2020). Taip 

yra dėl to, kad daugiau dėmesio skiriama išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, 

klimato kaitos švelninimui, taip pat prieinamumui įvairių biomasės kuro šaltinių, kurie gali būti 

naudojami energijai gaminti (pvz.: žemės ūkio liekanų, medžio drožlių, medienos liekanų bei kitų 

atliekų) (Rohr et al., 2015). Efektyvi biomasės deginimo atliekų tvarkymo strategija, atsižvelgiant 

į vis plačiau naudojamas žiedines bei bioekonomines koncepcijas yra būtina, kaip ekologiškas 

sprendimas siekiant sušvelninti maisto ir energijos problemas (Psomopoulos et al., 2009, Ritzen, 

Sandstrom, 2017, Beerling et al., 2018).  

Ekosistemoje procesų kaita vyksta cikliškai. Galima įžvelgti du ciklus – didįjį ir mažąjį 

(1 pav.). Viskas prasideda nuo biomasės. Gyventojai vartoja žemės ūkio produktus, 

o susidariusias atliekas meta į kompostavimui skirtą vietą ir tai padeda išvengti atliekų kaupimosi 

sąvartynuose. Subrendęs kompostas, kuris sugrįžta į aplinką, yra vertinga trąša, kurioje gausu 

maisto medžiagų (N, P ir K) bei, kuri gerina dirvožemio struktūrą (Haynes, Zhou, 2016). 

Iš biomasės dar gaminamas ir biokuras, kuris vėliau deginamas (1 pav.). Sudeginus biokurą 

apie 4–13 % biomasės (Lam et al., 2010) į aplinką grąžinama pelenų pavidalu. Biokuro pelenų 

šalinimas sąvartynuose vis dar yra įprasta praktika, kuri, be to, kad nepaisoma pelenų 

panaudojimo galimybių, turi ir didelių išlaidų biomasės elektrinėms. Biokuro pelenų recirkuliacija 

žemės ūkio dirvožemiuose sumažina sąvartynų poreikį bei lemia vertingų maistinių medžiagų 

grąžinimą į ekosistemą ir neutralizuoja dirvožemio rūgštėjimą, todėl energijos gamyba iš 

medienos deginimo tampa tvaresnė (Brannvall et al., 2014, Bang-Andreasen et al., 2017).  

Vienas iš būdų panaudoti biokuro pelenus, tai juos maišyti su žaliųjų atliekų kompostu. 

Įvairiose šalyse pateikiamos konkrečios komposto maišymo su pelenais gairės. Austrijoje 

įstatymai riboja, kad mišinyje su kompostu būtų pridedama ne daugiau kaip 2 % biokuro pelenų, 

o Vokietijoje netaikomos jokios ribos (Bougnom, Insam, 2009, Fernandez-Delgado Juarez et al., 

2015). Mokslininkai iš Tailando panaudojo 12 % pelenų mišinyje su kompostu ir nustatė, 

kad neigiamo poveikio augalams nebuvo (Karnchanawong, Najarut, 2014). Kiti mokslininkai 

taip pat parodė, kad biokuro pelenų panaudojimas iki 15 % neturėjo neigiamos įtakos (Fernandez-
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Delgado Juarez et al., 2015). Tačiau panaudotas didesnis pelenų kiekis neatitiko aukščiausių 

kokybės standartų, nustatytų Austrijos komposto potvarkyje FLG II Nr. 292/2001 pagal nustatytą 

Cd kiekį  (Fernández-Delgado Juarez ir kt., 2015). 

Taigi, kompostas gali veikti kaip biologinis tarpininkas, sušvelninantis bet kokį biokuro 

pelenų toksinį poveikį. Austrijos mokslininkai nustatė, kad biokuro pelenų pridėjimas prie žaliųjų 

atliekų komposto efektyviai padidino galutinio produkto makro- ir mikroelementus, įskaitant 

P, K, Mg, Ca, taip pat Cu ir Zn (Kuba et al., 2008), o kiti tyrėjai nustatė pagerėjusį 

mikroorganizmų aktyvumą (Jokinen et al., 2006). Galutinis produktas buvo naudojamas kaip 

dirvožemio pakaitalas arba organinės trąšos. Taip pat Suomijos mokslininkų nustatyta, kad pelenų 

ir žaliųjų atliekų kompostas padidino organinės medžiagos kiekį dirvožemyje, palankiai pakito 

dirvožemio fizikinės, cheminės ir biologinės savybės, buvo pagerinta dirvožemio tekstūra (oro 

ir vandens pralaidumas) bei pagerėjo augalų derlingumas (Koivula et al., 2004).   

 

1 pav. Biokuro pelenų ir bioskaidžių atliekų panaudojimo ciklas 

Fig. 1. Biofuel ash and biodegradable waste utilization cycle 

Pelenai palyginti su dirvožemiu yra lengvesni ir mažiau tankūs, todėl kaupiasi viršutiniuose 

dirvožemio sluoksniuose (Kafodya, Okonta, 2018, Seleiman, Kheir, 2018). Nepaisant to, vėjas 

bei vanduo gali smulkesnes bei lengvesnes daleles išmesti į atmosferą (Kuppusamy et al., 2016). 

Šios problemos galima išvengti pridedant rišamosios medžiagos ir keičiant dulkėtų miltelių fizinę 

būklę į pelenų granules (1 pav.) (Bowden-Green, Briens, 2016).  

Pastaraisiais metais daugelis tyrėjų sutelkė dėmesį į atliekų panaudojimą, kaip stabilizatorių, 

dėl jų gero pozolaninio aktyvumo su dirvožemio dalelėmis (Gullu, 2015). Pozolanai yra plati 

silicio arba silicio ir aliuminio medžiagų klasė, kurios pačios savaime turi mažai cementinės vertės 
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arba jos visai neturi, tačiau susmulkintoje formoje, kartu su vandeniui ir esant normaliai 

temperatūrai, chemiškai reaguoja su kalcio hidroksidu, sudarydamos junginius, turinčius 

cementines savybes (Apparao, Naik, 2016). Biokuro pelenai yra viena iš stabilizavimui 

naudojamų atliekų (Gullu, Fedakar, 2017). Hidraulinės kalkių krosnies dulkės kietėja ne tik ore, 

bet ir vandenyje ir sudaro silikatus ir aliuminatus, pasižyminčius rišamosiomis savybėmis. 

Naudojamo priedo (biokuro pelenų) kiekis priklauso nuo jo aktyvumo (sugebėjimo surišti 

krosnies kalkių dulkes) ir jų sudėties. Kietėjant laisvųjų kalkių kiekiui, aktyvusis priedas turi 

prisijungti prie netirpių junginių. Pozolano reakciją galima laikyti topocheminių 

ir tirpimo - nusodinimo reakcijų deriniu (Canakci et al., 2018). 

Pelenų perdirbimui (granuliavimui) yra taikomi panašūs metodai, kurie taip pat naudojami 

cheminėms trąšoms pagaminti. Granuliavimas yra smulkių miltelių pavidalo medžiagų virsmas 

granuliuotomis, t. y. beveik vienodomis aglomeruotomis stambesnėmis dalelėmis – granulėmis, 

sąveikoje su skystąja faze. Granuliuotomis medžiagomis vadinamos tos, kurių dalelių skersmuo 

> 0,5 mm, o smulkesnės dalelės vadinamos milteliais. Tręšiamųjų produktų granulės turi būti 

mechaniškai tvirtos, kad galėtų būti lengvai transportuojamos ir išbarstomos laukuose, tačiau tuo 

pačiu gebančios lengvai suirti dirvožemyje. Jos gali būti sferinės, taisyklingos arba netaisyklingos 

formos. Tyrimais nustatyta, kad geriausia granulių forma yra sferinė, nes tada jos būna 

mechaniškai stipresnės, mažiau susitrina beriant, taip pat barstant tolygiau pasiskleidžia ant dirvos 

(Šlinkšienė, Baliutavičius, 2012). Įrodyta, kad pelenų granulės atliekant termocheminį virsmą yra 

rentabilios ir ekologiškos atliekos, kurios gali būti skirtos antriniam panaudojimui 

(Vaatainen et al., 2011). Granuliavimo procese, kaip rišiklis gali būti naudojamos įvairios 

sintetinės ar natūralios medžiagos, įskaitant ir kalkių krosnies dulkes (Chaunsali, Peethamparan, 

2013, Arulrajah et al., 2017). Esant drėgmei, biokuro pelenai reaguoja su kalkių krosnies dulkėmis 

įprastoje temperatūroje ir sudaro junginius, pasižyminčius cementinėmis savybėmis. Kalkių 

krosnies dulkės reaguoja su komponentais, tokiais kaip silicio dioksidas (SiO2), aliuminio oksidas 

(Al2O3) bei geležies oksidas (Fe2O3). Reakcijų metu susidaro tokios fazės, kaip kalcio silikatas 

(Ca2SiO4), kalcio aluminatai (monokalcio aliuminatas CaO·Al2O3 ir kt.), kalcio feritas 

(Ca(FeO2)2) bei kt. (Maitra et al., 2005). Taip pat formuojasi sudėtinga kalcio aliumosilikato 

(CaAl2Si2O8) fazė. Reakcija tarp kalkių krosnies dulkių ir biokuro pelenų sukuria kalcio silikato 

hidratus, esant vandens garams, kurie yra atsakingi už granulių stiprumą. Biokuro pelenų mėginių 

reaktyvumas priklauso nuo dalelių dydžio, cheminių sudedamųjų dalių ir fazinių kompozicijų 

(Basumajumdar et al., 2005). Granuliuoti produktai (granuliuoti pelenai) yra pranašesni 

už miltelius (birius pelenus), kadangi nedulka ir ilgesnį laiką yra neišplaunami paviršinių 

vandenų. Taip pat turi mažesnį sąlyčio plotą su dirvos komponentais, todėl ilgesnį laiką nepakinta 

pačioje dirvoje. 
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Tręšiamųjų produktų (pelenų granulių bei pelenų / žaliųjų atliekų komposto mišinių) 

grąžinimo į dirvožemį praktika gali išlaikyti arba atkurti pradinį maistinių medžiagų lygį 

dirvožemyje ir pagerinti dirvožemio terpę. Tačiau netinkamai vartojami biokuro pelenai gali sukelti 

didelę riziką aplinkai (Vincevica-Gaile et al., 2019). Todėl nepaisant to, kad jie gali būti naudingi 

dirvožemiui ar būti panaudoti statybiniuose produktuose, šiuo metu vis dar didelė biokuro pelenų 

dalis yra šalinama sąvartynuose (Pesonen et al., 2017) ir dažniausiai tai vyksta be jokios kontrolės 

(Rajamma et al., 2009). Tokia netvari praktika atsirado dėl reguliavimo kliūčių, taip pat 

susirūpinimo dėl galimo teršalų išplovimo į dirvožemio ekosistemas. Siekiant palengvinti 

pakartotinį biomasės pelenų naudojimą, labai svarbu įvertinti naudą ir riziką, susijusią su jos 

pakartotiniu naudojimu (Tosti et al., 2019). Atsižvelgiant į tai, kad biokuro pelenų šalinimo išlaidos 

didėja, o pelenų kiekis visame pasaulyje taip pat didėja, turi būti sukurta pelenų tvarkymo strategija. 

Siekiant tvarios biomasės strategijos, būtina uždaryti medžiagų srautus ir integruoti biokuro pelenus 

į natūralų ciklą (Obernberger et al., 1997). Kitu atveju ateityje galėtų kilti problemų dėl Europos 

Sąjungos žiedinės ekonomikos politikos priemonių įgyvendinimo (European Commission, 2020). 

Vienas pagrindinių Europos Sąjungos augimo strategijos („Europa 2020“) prioritetų yra tvarumas, 

kuris yra mažai CO2 į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos pagrindas. Mažo CO2 kiekio 

technologijų ekonomika pasiekiama sumažinus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir 

padidinus atsinaujinančių energijos šaltinių bei energijos vartojimo efektyvumą. Europos Sąjungos 

žiedinės ekonomikos strategijos tikslai yra padidinti produktų ir atliekų perdirbimą ir pakartotinį 

naudojimą (European Commission, 2020). 

1.4. Pelenų poveikis dirvožemiui ir augalams 

Dirvožemyje vykstantys pokyčiai naudojant biokuro pelenus, priklauso nuo maisto 

medžiagų kiekio dirvožemyje bei nuo jo pH. Dirvožemio rūgštingumas – vienas iš svarbiausių 

dirvožemio kokybę nusakančių parametrų (Saarsalmi et al., 2001). Nuo jo priklauso dirvožemyje 

vykstantys cheminiai procesai, tokie kaip mikroelementų tirpumas bei jų prieinamumas augalams. 

Rūgščiame dirvožemyje sumažėja Ca, Mg, K, P, N ir S prieinamumas, o tokių elementų kaip Zn, 

Cu, Fe, Mn ir Co judrumas ir prieinamumas gali padidėti net iki toksiško lygio. Dirvožemio neutrali 

reakcija laikoma tada, kai dirvožemio tirpale santykis tarp OH- ir H+ jonų koncentracijos yra lygus. 

Rūgštinė reakcija susidaro tuomet, kai dirvožemio tirpale ar komplekse vyrauja H+ jonai, tuo tarpu 

šarminė reakcija priešingai – pasižymi daugiausia OH+ jonais. Keletas mokslininkų yra atlikę 

išsamius tyrimus, taikydami biokuro pelenus rūgščiuose dirvožemiuose, taip pakeisdami kalkinimo 

produktus (Arshad et al., 2012, Park et al., 2012, Cruz et al., 2017, Dvorak et al., 2017). Biokuro 

pelenai turintys bazinius katijonus padidina dirvožemio pH (Brunner et al., 2004). Juose yra daug 

Ca oksidų ir hidroksidų, todėl lengvai reaguoja su rūgštiniais komponentais dirvožemyje 
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(James et al., 2012). Padidėjęs pH stimuliuoja dirvožemio mikroorganizmų biomasę ir aktyvumą 

taip pat ir biologinį dirvožemio derlingumą (Quirantes et al., 2016).  

Kaip minėta ankščiau, biokuro pelenai yra šarminė atlieka (pH tarp 9–13) (Yliniemi et al., 

2016), kuri labai rūgščiose dirvose gali padidinti dirvos pH (Tarelho et al., 2012), t. y. gali 

neutralizuoti rūgščią dirvą ir padidinti augalų derlingumą (Karnchanawong ir Najarut, 2014). 

Optimali dirvožemio terpė 5,2–6,4 pH vnt. (Kryzevicius et al., 2019). Esant tokiai terpei maisto 

medžiagų ir mikroelementų prieinamumas yra pakankamas, kad užtikrintų augalų vystymąsi 

ir augimą. Tačiau esant didelei taršai, šarminis dirvožemis stabdo sunkiųjų metalų migraciją, 

sulėtindamas ar net sustabdydamas jų patekimą į augalus bei gruntinius vandenis. Taip pat 

nustatyta, kad šarminiuose dirvožemiuose suaktyvėja mikroorganizmai bei suintensyvėja 

organinių medžiagų skaidymas (Rosenberg et al., 2010). Tačiau biokuro pelenuose yra reaktyvių 

oksidų ir lengvai tirpių druskų (Ohlsson, 2000), todėl kyla pavojus, kad pelenai gali sukelti 

neigiamą poveikį augmenijai, pavyzdžiui, gali pažeisti augalų audinius būtent dėl greito 

pH padidėjimo (Jacobson, Gustafsson, 2001).  

Biokuro pelenuose taip pat gausu Ca ir Mg, kurie mažina sunkiųjų metalų prieinamumą 

augalams, todėl kuo didesnis šių elementų kiekis pelenuose, tuo sunkiau įsisavinti augalams 

toksiškus metalus. Ca būtinas fiziologinei dirvožemio pusiausvyrai, kurioje jis veikia kaip 

neutralizatorius. Taip pat svarbu, kad dirvožemio tirpaluose būtų subalansuotas ne tik maisto 

medžiagų kiekis, tačiau ir jų santykis (Paleckienė, Sviklas, 2012). Esant netinkamiems Na, K, Mg 

ir Ca jonų santykiams pasireiškia antagonizmo reiškinys (kai viena medžiaga silpnina arba naikina 

kitos veikimą). Pasireiškus šiam reiškiniui, būna sutrikdoma augalų mitybą. Nustatyta, kad 

Ca perteklius apsunkina K ir Mg, o K perteklius, atvirkščiai Ca ir Mg patekimą į augalą. Esant 

Ca trūkumui, dirvožemio tirpale įsivyrauja vienalyčiai katijonai (H+, Na+ ir K+), kurie suardo 

jo fiziologinę pusiausvyrą (Štreimikis, 2015). Esant rūgščiam dirvožemiui augalai K pasisavina 

per mažai. To priežastis H+ jonai, kurie trukdo K patekti į augalo šaknis, taip pablogindami augalo 

šaknų vystymąsi bei patį augimą. Su biokuro pelenais įvedus Ca, dirvožemio pusiausvyra atsistato. 

Nustatyta, kad Ca žymiai pagerina dirvožemio struktūrą (padidėja pralaidumas drėgmei). Taip pat 

sustiprėja augalų atsparumas ligoms bei sumažėja piktžolių kiekis (Štreimikis, 2015). Šiaurės 

šalyse, ypač Švedijoje ir Suomijoje, buvo atlikta keletas tyrimų, kurių metu stebėtas medžio drožlių 

pelenų poveikis miško dirvožemio cheminei sudėčiai (Saarsalmi et al., 2001, Jacobson, 2003, 

Arvidsson, Lundkvist, 2003, Moilanen et al., 2005, Saarsalmi et al., 2006, Ring et al., 2006, Pitman, 

2006). Nors nemaža šių tyrimų dalis buvo susijusi su pelenų tręšimu mineraliniame dirvožemyje, 

tačiau žinių apie tai, kaip pelenai daro įtaką maistingoms medžiagoms žemdirbystėje vis dar trūksta. 

Šis tyrimas aktualus vidutinio klimato plačialapių miškų zonai. Teritorijoje, gausioje miškų išteklių, 

leidžiančių naudoti biokurą šilumai ir elektrai gaminti. Pietinėje Švedijos dalyje, taip pat šiaurinėje 
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Vokietijoje ir Lenkijoje biokuro pelenai yra naudojami granuliuotoms trąšoms gaminti. Šiems 

produktams naudoti reikalinga didesnė dirvožemio drėgmė, būdinga vidutinio klimato plačialapių 

miškų zonai, kurioje yra Lietuva. 

1.5. Sunkiųjų metalų ir makroelementų poveikis dirvožemiui ir augalams 

Europoje ir visame pasaulyje aplinkos tarša toksiškais metalais – didelė problema 

(Yao et al., 2014). Sunkieji metalai – tai mikroelementai, kurių nedideli kiekiai būtinį augalų 

vystymuisi, tačiau esant dideliems jų kiekiams, poveikis normaliai žmonių, augalų bei gyvūnų 

raidai yra toksiškas. Augalams ir gyviesiems organizmams reikalingi nedideli kiekiai Cu, Zn, Mn 

ir Co (Alloway, 2013). Kiti sunkieji metalai, tokie kaip, Cd, Pb ir Hg neturi ištirto naudingo 

poveikio gyviems organizmams (Urbienė, 2011). Augalams sorbuojant iš dirvožemio sunkiuosius 

metalus, šie patenka į žmogaus mitybos grandinę. 4 lentelėje apibendrinti šeši sunkieji metalai: 

Zn, Cu, Cr, Ni, Pb ir Cd. 

4 lentelė. Pagrindiniai sunkieji metalai, randami pelenuose ir jų reikšmė 

Table 4. The main heavy metals found in ash and their significance 

Sunkieji 

metalai 

Heavy 

metals 

Aprašymas 

Description 

Nuoroda 

Reference 

Cinkas 

(Zn) 

Cinkas – gamtoje plačiai paplitęs cheminis elementas. Jo judrumas 

dirvožemyje priklauso nuo terpės pH, dirvožemio granuliometrinės 

sudėties, dirvožemio tipo, naudojamų kalkinių ar mineralinių trąšų bei 

nuo dirvos mikrobiologinio aktyvumo. Zn tirpumas didėja, rūgštėjant 

dirvožemiui, todėl padidėja Zn jonų judrumas ir šio elemento daugiau 

gali pasisavinti augalai. Pažymėtina, kad Zn atlieka svarbų fiziologinį 

vaidmenį gyvuose organizmuose. Pastaraisiais metais jam buvo 

skiriama vis daugiau dėmesio dėl plačiai paplitusio Zn trūkumo 

dirvožemyje, augaluose ir žmonių organizmuose Tačiau didesnė šio 

elemento koncentracija kaupiasi dirvožemyje ir daro neigiamą poveikį 

augalams. Zn funkcija yra padėti augalui gaminti chlorofilą. Kai 

dirvožemyje trūksta Zn sulėtėja augalų augimas, taip pat Zn trūkumas 

sukelia lapų spalvos pasikeitimą, t. y. pasireiškia chlorozė (augalų liga, 

pasireiškianti žaliųjų organų (lapų bei stiebų) pašviesėjimu). Chlorozė 

dėl Zn trūkumo dažniausiai pažeidžia lapo pagrindą šalia stiebo. 

Chlorozė pirmiausia atsiranda ant apatinių lapų, o po to palaipsniui 

pereina prie augalo. Zn DLK dirvožemyje 300 mg kg-1. 

(Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija, 2004, 

Račaitė, 2009, 

Alloway, 2009, 

Šlapakauskas, 

Duchovskis, 2014) 
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Sunkieji 

metalai 

Heavy 

metals 

Aprašymas 

Description 

Nuoroda 

Reference 

Varis 

(Cu) 

Varis – vienas iš mikroelementų reikalingų augalų mitybai, tačiau 

tarp Cu trūkumo ir toksiškumo yra siauras diapazonas. Naudojant 

biokuro pelenus, kuriuose gausu Cu, t. y., kai Cu koncentracija viršija 

didžiausią leidžiamą koncentraciją, gali pasireikšti fitotoksiškumas. 

Ši neigiama savybė gali išlikti ilgą laiką, nes Cu sunku pašalinti dėl 

mažo jo tirpumo vandenyje. Taip pat toksiška Cu koncentracija 

dirvožemyje turi įtakos sėklų daigumui, šaknų sistemos vystymuisi ir 

augalų gyvybingumui. Cu kartu su Zn ir K pelenuose gali sudaryti 

netirpius kompleksus, tačiau juose esančių oksidų, hidroksidų, 

karbonatų ir bikarbonatų tirpumo laipsnis yra skirtingas. Cu DLK 

dirvožemyje 100 mg kg-1. 

(Van Assche, 

Clijsters, 1990, 

Demeyer et al., 

2001, Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija, 2004) 

Chromas 

(Cr) 

Chromas – sunkusis metalus, kuris nedideliais kiekiais reikalingas 

augalams, tačiau per didelis šio metalo kiekis gali turėti neigiamą 

poveikį. Natūralioje aplinkoje Cr gali egzistuoti skirtingose 

cheminėse formose, tačiau tik Cr (III) ir Cr (VI) yra pakankamai 

stabilūs, o dominuojanti cheminė forma gamtoje – Cr (III). Būtent ši 

forma yra reikalinga ir tinkama gyvų organizmų egzistavimui, t. y. 

geba formuoti stabilius kompleksus su DNR. Cr (VI) forma žmonėms 

įkvepiant yra toksiška ir kancerogeniška. Nustatyta, kad organinės 

medžiagos esančios dirvožemyje gali suskaidyti Cr (VI) iki Cr (III). 

Tikėtina, kad kuo daugiau organinės medžiagos vyrauja dirvožemyje, 

tuo didesnė tikimybė, kad toksiškas Cr (VI) bus suskaidomas. Cr 

DLK dirvožemyje 100 mg kg-1. 

(Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija, 2004, 

World Health 

Organization, 

2005, Jomova, 

Valko, 2011, Lee 

et al., 2012) 

Kadmis 

(Cd) 

Kadmis – dirvožemyje atsiranda iš natūralių ir antropogeninių 

šaltinių. Jis yra daug mažiau judrus dirvožemyje nei ore ir vandenyje. 

Pagrindiniai veiksniai lemiantys Cd adsorbciją ir pasiskirstymą 

dirvožemyje yra pH, tirpių organinių medžiagų kiekis, molio kiekis ir 

jo rūšis bei kitų metalų jonų konkurencija. Cd žemės ūkio 

dirvožemiuose gana nejudrus, tačiau tam tikromis sąlygomis, 

pavyzdžiui padidėjus dirvožemio rūgštingumui jis gali tapti judresnis. 

Todėl tikėtina, kad padidėjusiame dirvožemio pH galima išvengti Cd 

judrumo į dirvožemį ar į augalus. Cd DLK dirvožemyje 3 mg kg-1. 

 

(Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija, 2004, 

Lukowski, Dec, 

2018) 
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Sunkieji 

metalai 

Heavy 

metals 

Aprašymas 

Description 

Nuoroda 

Reference 

Nikelis 

(Ni) 

Nikelis – labai plačiai paplitęs elementas aplinkoje iš natūralių ir 

antropogeninių šaltinių. Jis yra 24-asis gausiausias metalas žemės 

plutoje ir sudarantis apie 3 % žemės sudėties. Kaip ir kitų sunkiųjų 

metalų, didesnės Ni koncentracijos daro neigiamą įtaką augalų 

augimui bei vystymuisi.   Ni DLK dirvožemyje 75 mg kg-1. 

(Adomaitis et al., 

2001, Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija, 2004, 

Cempel, Nikel, 

2006, Iyaka, 2011) 

Švinas 

(Pb) 

Švinas – sunkusis metalas, kuris dirvožemyje dažniausiai atsiranda 

natūraliai ir yra pavojingas žmogaus sveikatai, ypač jaunesniems 

vaikams (< 6 metų). Šis elementas biologiškai neskaidomas ir laikui 

bėgant neišnyksta, t. y. gali dirvožemyje išlikti daugybę metų. Švinas 

tvirtai laikosi ant labai smulkių viršutinių molio ir organinių 

medžiagų dalelių paviršiaus. Didėjant organinės medžiagos kiekiui 

dirvožemyje, mažėja Pb prieinamumas augalams. Taip pat 

pažymėtina, kad ne visas dirvožemyje esanti Pb yra prieinamas 

augalams. Jo prieinamumas priklauso nuo to, kiek sandariai jį sulaiko 

dirvožemio dalelės bei nuo jo tirpumo vandenyje. Esant žemam 

dirvožemio pH (pH < 5) Pb mažiau sandarus ir daug geriau tirpsta, 

tačiau esant beveik neutraliam ar net šarminiam pH (pH > 6,5) Pb 

dirvožemyje sulaikomas stipriau ir jo tirpumas žymiai sumažėja. Pb 

DLK dirvožemyje 100 mg kg-1. 

(Alloway, 1995, 

Brazauskienė, 

2004, Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija, 2004, 

Sharma, Dubey, 

2005) 

Kaip žinoma, augalams svarbios maisto medžiagos yra N, P ir K. Tačiau remiantis literatūra 

ir atliktomis biokuro pelenų cheminėmis analizėmis nustatyta, kad juose, didžiąją maistinių 

medžiagų elementų dalį sudaro K, P, Ca ir Mg (Risse, Gaskin, 2013). 5 lentelėje pateiktas šių 

medžiagų poveikis augalams.  

 

 

 

 

 



26 

5 lentelė. Pelenuose aptinkamos augalų maistinės medžiagos ir jų reikšmė 

Table 5. Plant nutrients and their significance are found in the ashes 

Maisto 

medžiagos 

Nutrients 

Aprašymas 

Description 

Nuoroda 

Reference 

Kalis (K) 

Kalis reikalingas vasariniams javams, kad augimas ir vystymasis 

būtų optimalus. Esant pakankamai K normai pagerėja fotosintezės 

efektyvumas, padidėja atsparumas ligoms bei padidėja vandens 

naudojimo efektyvumas. Tai padeda palaikyti normalią 

angliavandenių ir baltymų pusiausvyrą, aktyvina celiuliozės ir 

vitaminų sintezę. Pakankamas K kiekis lemia stipresnius vasarinių 

javų šiaudus bei didesnius grūdus, taip pat mažina jų išgulimą. 

Priešingu atveju, kai pasireiškia K trūkumas trumpėja augalo 

aukštis, šiaudai būna silpnesni bei sulėtėja augimas. Taip pat gali 

būti pastebėtas lapų galiukų pageltimas. Pirmiausia pažeidžiami 

apatiniai lapai, kadangi augale esantis K pereina į naujus viršutinius 

lapus. Judriojo K augalai iš dirvožemio pasisavina apie 15–30 %, 

o pasisavinimas priklauso nuo dirvožemio pH, dirvožemio 

granuliometrinės sudėtis bei K kiekio dirvožemyje. Dirvoje, ypač jos 

viršutiniame sluoksnyje, yra natūralaus K, tačiau 90 % jo sunkiai 

vandenyje tirpstančiose formose ir dėl to jis sunkiai įsisavinamas 

augalų. 

(Abou-el-Seoud, 

Abdel-Megeed, 

2012, Wang et al., 

2013, 

Šlapakauskas, 

Duchovskis, 

2014) 

Kalcis (Ca) 

Kalcis – nepakeičiamas mineralinės mitybos elementas reikalingas 

augalams nuo pat sėklų sudygimo. Šis elementas būtinas augalo 

šaknims, o trūkstant jo, augalai silpniau auga, blogiau vystosi jų 

šaknų sistema – nesiformuoja antros eilės šaknys bei šakniaplaukiai. 

Sutrinka vandens ir mineralinių medžiagų paėmimas iš dirvožemio 

bei medžiagų apykaita.  

(Šlapakauskas, 

Duchovskis, 

2014) 

Magnis 

(Mg) 

Magnis – svarbus makroelementas augalų mityboje. Šis elementas 

atlieka pagrindines fiziologines funkcijas, t. y. dalyvauja 

fotosintezėje, daugumos fermentų veikloje, taip pat pernešant augale 

fosforą, cukrų ir krakmolą bei kituose fiziologiniuose ir 

biocheminiuose procesuose. Vasariniai javai Mg absorbuoja 

daugiausiai per šaknis. Tinkama dirvožemio Mg būklė yra būtina 

norint užtikrinti Mg pasisavinimą pasėlių šaknyse ir padidinant Mg 

panaudojimo efektyvumą.  

(Romheld, 

Kirkby, 2009, 

Šlapakauskas, 

Duchovskis, 

2014) 
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Maisto 

medžiagos 

Nutrients 

Aprašymas 

Description 

Nuoroda 

Reference 

Fosforas 

(P) 

Fosforas kaip ir kalis yra laikomas vienu svarbiausių augalų mitybos 

elementų. P vaidina svarbų vaidmenį ne tik baltymų, nukleotidų ir 

fermentų sintezėje, bet ir fotosintezėje bei kituose fiziologiniuose ir 

biocheminiuose procesuose. P dažnai trūksta augaluose dėl mažo jo 

judrumo ir tirpumo. Jis būtinas ankstyvam grūdų augimui, ypač 

daigumo laikotarpyje, o vėliau ir pačių grūdų augimo metu. Augalai 

iš dirvožemio gali pasisavinti nuo 5 iki 20 % judriojo P2O5, t. y. per 

vegetaciją augalai iš hektaro vidutiniškai sunaudoja 20–60 kg P2O5, 

o jo įsisavinimas gali priklausyti nuo dirvožemio pH, organinės 

medžiagos kiekio bei drėgmės kiekio. Apskaičiuota, kad 43 % iš 

130 milijardų ha dirvožemių nėra pakankamai aprūpinti P. 

Šiandiena nerimą kelia būsimų P šaltinių žemės ūkyje trūkumas, nes 

fosfato uolienos gali būti išeikvotos per ateinančius 50–100 metų.  

(Cordell et al., 

2009, Končius, 

2010, Abou-el-

Seoud, Abdel-

Megeed, 2012, 

Zhu et al., 2012, 

Šlapakauskas, 

Duchovskis, 

2014, H Malhotra 

et al., 2018, Hina 

Malhotra et al., 

2018) 

1.6. Pelenų panaudojimo tendencijos Lietuvoje ir kitose Europos šalyse 

Šiuo metu biomasės pelenų kaip dirvožemio trąšų naudojimas vis dar ribotas, nes juose yra 

potencialiai toksiškų elementų, tokių kaip Cd ir Pb (Cruz et al., 2017). Nyderlanduose santykinai 

didelis Cd, As, Zn ir Pb kiekis randamas lakiuose pelenuose, o tai neleidžia daugumai tokių pelenų 

būti naudojamais žemės ūkio dirvožemiuose (Pels, Saraber, 2011). Akivaizdu, kad pelenų 

cheminė sudėtis gali skirtis priklausomai nuo biomasės ir naudojamos degimo technologijos, todėl 

labai svarbu įvertinti, kurios pelenų rūšys gali būti tinkamos ir veiksmingos, kaip žaliava 

dirvožemio tręšimui ir pakeitimo procesams. Danijoje (kaip ir daugelyje kitų šalių) didžioji dalis 

gaminamų medžio drožlių pelenų yra atiduodama į atliekų šalinimo aikšteles už maždaug 

110 eurų už toną (Danish Energy Agency, 2011), o kita dalis yra panaudojama miškų tręšimui 

(Ingerslev et al., 2014). Tačiau, medžio biokuro pelenų panaudojimas ne tik miškuose, bet ir 

žemdirbystėje gali turėti teigiamą poveikį ekosistemai ir kartu išspręsti atliekų susidarymo 

problemą. 

Nepaisant to, kad pelenai gali būti naudojami, daugelyje šalių šiuo metu nėra gairių, 

reglamentuojančių biomasės deginimo metu susidarančių pelenų panaudojimą (Cruz et al., 2017). 

Pavyzdžiui, Portugalijoje buvo svarstoma galimybė naudoti kai kurias biokuro frakcijas 

cementinių klijų skiediniams (Modolo et al., 2013, Modolo et al., 2014), o lakiuosius 

pelenus – cemento pagrindu pagamintiems skiediniams (Rajamma et al., 2009). Pažymėtina, kad 

tokioms medžiagoms gaminti reikia tik nedidelio pelenų kiekio. Taigi, didelio masto maistinių 
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medžiagų perdirbimas ir panaudojimas dirvožemiui tręšti, gali būti vienas prieinamiausių biokuro 

pelenų tvarkymo būdų.  

Apibendrinimas. Atlikus literatūrinę analizę galima daryti prielaidą, kad biokuro pelenų 

panaudojimas tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos bei pasaulio šalyse kelia daug klausimų. 

Nepaisant to, kad pelenai gali būti naudojami, daugelyje šalių šiuo metu nėra gairių, 

reglamentuojančių biomasės deginimo metu susidarančių pelenų panaudojimą. Šiuo metu vis dar 

didelė biokuro pelenų dalis yra šalinama sąvartynuose. Siekiant optimizuoti pakartotinį biomasės 

pelenų naudojimą, labai svarbu įvertinti naudą ir riziką. Literatūroje pabrėžiama, kad daugiausia 

biokuro pelenai naudojami miškų tręšimui ir nėra atlikta išsamių tyrimų, skirtų biokuro pelenų 

panaudojimui žemės ūkyje, ypatingai tręšiamųjų produktų iš biokuro pelenų, t. y. granuliuotų 

pelenų su kalkių krosnies dulkėmis bei pelenų ir žaliųjų atliekų komposto mišinių, panaudojimui 

žemės ūkyje. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad pagaminti tręšiamieji produktai gali pagerinti 

dirvožemio kokybę ir būti trąšomis, turinčiomis maistinių medžiagų, kurios gali padidinti augalų 

derlingumą ir kokybę, nekeldami užterštumo pavojaus. Todėl būtina plėsti ir tobulinti pagrindines 

žinias apie biokuro pelenų sudėtį ir savybes bei pasinaudoti gautais rezultatais ir žiniomis 

novatoriškam ir taip pat tvaresniam pelenų panaudojimui.  
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2. TYRIMO METODIKA IR SĄLYGOS 

2.1. Tyrimų objektas 

Disertacinio darbo tyrimo objektas – medienos biokuro pelenai ir jų pagrindu pagamintos 

pelenų granulės ir pelenų / žaliųjų atliekų komposto mišiniai. 

2.2. Eksperimentų variantai ir vykdymo sąlygos 

I eksperimentas (vegetacinis eksperimentas) vykdytas 2017–2018 metais Lietuvos agrarinių 

ir miškų mokslų centro (LAMMC) Agrocheminių tyrimų laboratorijos (ATL) vegetacinių 

eksperimentų atviroje aikštelėje. Eksperimentas buvo kartojamas du metus iš eilės, taikant tas 

pačias eksperimento sąlygas. Vykdant I eksperimentą buvo naudojami plastikiniai vegetaciniai 

indai, kurių plotas – 0,07 m2 (2a pav.). Į kiekvieną indą buvo įdėta 9 l persijoto dirvožemio, o 1 l 

dirvožemio sumaišytas su tęšiamaisiais produktais ir paskleistas ant paviršiaus. Tręšimo normos 

pasirinktos dvi: 1,5 ir 3 t ha-1. Jos apskaičiuotos pagal veikliosios medžiagos (K2O) kiekį 

pelenuose bei granulėse. Papildomai buvo naudota amonio salietra (N90) ir granuliuotas 

superfosfatas (P90). Vegetaciniai indai buvo laikomi natūraliomis klimato sąlygomis ir pagal 

poreikį laistomi rankomis (2b pav.). 

  
 

(a) 
 

(b) 

2 pav. (a) indų matmenys, (b) vasariniai miežiai vegetaciniuose induose 

Fig. 2. (a) dimensions of pots, (b) spring barley in vegetative pots 

Kiekviename vegetaciniame inde buvo pasėta po 20 vasarinių miežių sėklų. Sėklos buvo 

įterptos į dirvą 1 cm gylyje vienodais atstumais. Eksperimentas vykdytas 4 pakartojimais (n = 4). 

Be to, kaip kontroliniai buvo naudojami taip pat 4 vegetaciniai indai be jokių tęšiamųjų produktų. 

Vegetaciniai indai buvo išdėstyti rendomizuotai. Vasariniai miežiai pirmais metais buvo pasėti 

gegužės 15 d., o antrais gegužės 11 d. Derlius abiem metais nuimtas po 12 savaičių. I eksperimento 

variantai pateikti 6 lentelėje.  
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6 lentelė. Vegetacinio eksperimento variantai 

Table 6. Treatments of the vegetation experiment 

Varianto 

numeris 

Treatments 

number 

Tręšiamieji produktai 

Fertilizers products 

Tręšimo 

norma  

Fertilizer rate  

t ha-1 

Sutrumpinimas 

Abbreviation 

1 
Kontrolė 

Control 
0 K 

2 
Biokuro pelenai 

Biofuel ash 
1,5 BP 1.5 

3 
Biokuro pelenai 

Biofuel ash 
3,0 BP 3.0 

4 

Biokuro pelenų ir kalkių krosnies dulkių 

granulės, kuriose yra 30 % pelenų 

Biofuel ash and lime kiln dust granules with 

30% ash in granule 

1,5 PBG30 1.5 

5 

Biokuro pelenų ir kalkių krosnies dulkių 

granulės, kuriose yra 30 % pelenų 

Biofuel ash and lime kiln dust granules with 

30% ash in granule 

3,0 BPG30 3.0 

6 

Biokuro pelenų ir kalkių krosnies dulkių 

granulės, kuriose yra 50 % pelenų 

Biofuel ash and lime kiln dust granules with 

50% ash in granule 

1,5 BPG50 1.5 

7 

Biokuro pelenų ir kalkių krosnies dulkių 

granulės, kuriose yra 50 % pelenų 

Biofuel ash and lime kiln dust granules with 

50% ash in granule 

3,0 BPG50 3.0 

8 

Biokuro pelenų ir kalkių krosnies dulkių 

granulės, kuriose yra 70 % pelenų 

Biofuel ash and lime kiln dust granules with 

30% ash in granule 

1,5 BPG70 1.5 

9 

Biokuro pelenų ir kalkių krosnies dulkių 

granulės, kuriose yra 70 % pelenų 

Biofuel ash and lime kiln dust granules with 

30% ash in granule 

3,0 BPG70 3.0 

II eksperimentas (lauko eksperimentas) vykdytas 2018–2019 metais LAMMC 

Žemdirbystės institute (ŽI), Akademijoje. Vieno laukelio pradinis dydis buvo 30 m2 (3 × 10 m). 

Remiantis atliktais ankstesniais eksperimentais, kuriuose pelenų kiekis mišinyje sudarė iki 15 % 

(Fernandez-Delgado Juarez et al., 2015) ir 16 % (Bougnom et al., 2009) II eksperimentui pasirinktas 

7, 13 ir 18 % biokuro pelenų kiekis mišinyje, t. y. 20 t ha-1 ŽAK / 1,5 t ha-1 BP, 20 t ha-1  

ŽAK / 3,0 t ha-1 BP ir 20 t ha-1 ŽAK / 4,5 t ha-1 BP. 20 t ha-1 ŽAK norma atitiko 60 kg ŽAK 
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viename laukelyje (30 m2). Biokuro pelenų (3 t ha-1) atitinkamai 9 kg. Taigi mišiniuose su 7, 13 

ir 18 % pelenų ŽAK ir BP santykis buvo toks: ŽAK 60 kg / BP 4,5 kg, ŽAK 60 kg / BP 9 kg, 

ŽAK 60 kg / BP 13,5 kg. Eksperimentas buvo sudarytas iš 6 skirtingų variantų, kurie lauke buvo 

išdėstyti trimis pakartojimais atsitiktinės rendomizacijos blokais. Dirva sėjai buvo paruošta su 

dirvos įdirbimo kultivatoriumi prieš pat sėją. Žaliųjų atliekų komposto / biokuro pelenų mišiniai 

rankiniu būdu buvo paskleisti dirvos paviršiuje ir įterpti į dirvą (0–15 cm) akėčiomis prieš sėjant 

vasarinius kviečius (2018 m.). Eksperimento laukas (3 pav.) buvo tręšiamas tik pirmaisiais metais 

siekiant stebėti maistinių medžiagų prieinamumą sekančiais metais (2019). Papildomai tręšimas 

mineralinėmis trąšomis nebuvo atliekamas nei vienais tyrimo metais. Vasarinių kviečių sėklos 

norma pasirinkta 270 kg ha−1, o vasarinių kvietrugių 250 kg ha−1. Vasariniai kviečiai buvo pasėti 

2018 m. balandžio 19 d. (derlius nuimtas rugpjūčio 6 d.), o vasariniai kvietrugiai, atitinkamai 

2019 m. balandžio 16 d. (derlius nuimtas rugpjūčio 13 d.). II eksperimento variantai pateikiami 

7 lentelėje. 

7 lentelė. Lauko eksperimento variantai 

Table 7. Treatments of the field experiment 

Varianto 

numeris 

Treatments 

number 

Tręšiamieji produktai 

Fertilizers products 

Tręšimo 

norma 

Fertilizer rate 

t ha-1 

Sutrumpinimas 

Abbreviation 

1 
Kontrolė 

Control 
0 K 

2 
Žaliųjų atliekų kompostas 

Green waste compost 
20,0 ŽAK 

3 
Biokuro pelenai 

Biofuel ash 
3,0 BP 3.0 

4 

Žaliųjų atliekų komposto ir biokuro pelenų 

mišinys  

Green waste compost and biofuel ash 

mixture 

20,0 / 1,5 ŽAK/BP1.5 

5 

Žaliųjų atliekų komposto ir biokuro pelenų 

mišinys  

Green waste compost and biofuel ash 

mixture 

20,0 / 3,0 ŽAK/BP3.0 

6 

Žaliųjų atliekų komposto ir biokuro pelenų 

mišinys  

Green waste compost and biofuel ash 

mixture 

20,0 / 4,5 ŽAK/BP4.5 
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3 pav. Lauko eksperimentas Akademijoje, Kėdainių r. 

Fig. 3. Field experiment at the Akademija, Kėdainiai dist. 

2.3. Pelenų granulių ir pelenų / žaliųjų atliekų komposto mišinių gamyba  

I eksperimentui buvo pagamintos biokuro pelenų granulės: BPG30, BPG50 ir BPG70, 

kuriose buvo 30, 50 ir 70 % pelenų granulėje. Kitą dalį sudarė kalkių krosnies dulkės (KKD), 

atitinkamai 70, 50 ir 30 % granulėje. Pirmiausiai biokuro pelenai ir kalkių krosnies dulkės buvo 

pasveriami ir kruopščiai sumaišomi naudojant namų gamybos juostinę mentinę maišyklę. Maišant 

mišinį į sausas medžiagas buvo įpiltas nedidelis kiekis vandens (~12 %), kol maži užpildai pradėjo 

formuoti pastą. Pasta buvo granuliuojama naudojant diskinį granuliatorių. Jį sudarė vidinis diskas, 

kuris buvo pasuktas 60 laipsnių kampu ir sukosi maždaug 20 apsisukimų per minutę greičiu. 

Diskas buvo apskritos formos, jo skersmuo – 72 cm, o kraštai buvo pakelti 8 cm. Po granuliavimo, 

gautos granulės buvo džiovinamos 24 val. kambario temperatūroje laboratoriniame eksikatoriuje 

(cheminiame storasieniame stikliniame inde, kuris skirtas medžiagoms lėtai džiūti bei būti 

apsaugotoms nuo drėgmės). Gautos granulės pavaizduotos 4 paveiksle. 
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4 pav. Pelenų granulės (a), (b) ir (c). Skaičius santrumpoje nurodo biokuro pelenų masės dalį granulėse 

Fig. 4. Ash granules (a), (b) and (c).  The number in the abbreviation represents a mass fraction of 

biofuel ash in granules 

II eksperimentui buvo pagaminti pelenų / žaliųjų atliekų komposto mišiniai. Šiam 

eksperimentui buvo naudojamas jau pagamintas žaliųjų atliekų kompostas (ŽAK), kuris buvo 

gautas kompostuojant biologiškai skaidžias sodų, parkų ir kitų apželdintų teritorijų bei žemės ūkio 

naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekas. Biokuro pelenai ir žalių atliekų kompostas, pirmais 

eksperimento metais buvo pasverti ir kruopščiai sumaišyti rankiniu būdu. 

2.4. Tręšiamųjų produktų: biokuro pelenų, pelenų granulių ir žaliųjų atliekų komposto 

kokybės fizikinių ir cheminių rodiklių tyrimo metodai  

Prieš vykdant I ir II eksperimentus, tręšiamuosiuose produktuose buvo atliktos fizikinės 

ir cheminės analizės. Pelenų ir pelenų granulių mėginiai buvo imami iš 50 kg maišų skirtingų 

vietų gaunant jungtinį mėginį, kuris ir buvo analizuojamas (I eksperimentas). Žaliųjų atliekų 

kompostas buvo imamas visiškai subrendęs – homogeniškas (purus ir tamsios juodos spalvos). 

Šis kompostas taip pat buvo imamas iš skirtingų vietų ir skirtingo gylio (60–90 cm) žaliųjų atliekų 

komposto krūvos ir sudarytas jungtinis mėginys analizėms atlikti (II eksperimentas). Visų 

tręšiamųjų produktų mėginių analizės buvo atliktos keturiais pakartojimais ir išvestas aritmetinis 

vidurkis ± standartinis nuokrypis. 

Biokuro pelenų, pelenų granulių bei žaliųjų atliekų komposto fizikiniai ir cheminiai 

rodikliai nustatyti LAMMC ATL. Kokybės rodiklių nustatymo metodai pateikti 8 lentelėje.  
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8 lentelė. Birių biokuro pelenų (BP), pelenų granulių (BPG) ir žaliųjų atliekų komposto (ŽAK) analizių 

metodai 

Table 8. Bulk biofuel ash (BP), ash granules (BPG) and green waste compost (ŽAK) analysis methods 

Rodikliai 

Indicators 

Matavimo 

vienetai 

Measurement 

units 

Žaliava 

Raw material 

BP, BPG ŽAK 

pHKCl  LST EN 13037:2012 

Suminis / Total Ca 

Suminis / Total Mg 
% 

LST EN 13657:2003 

LST EN ISO 7980:2000 

LST EN 13650:2006 

LST EN ISO 7980:2000 

Suminis / Total P 

mg kg-1 

LST EN 13657:2003 

LST EN ISO 6878:2004 

LST EN 13650:2006 

LST EN ISO 11885:2009 

Suminis / Total K 
LST EN 13657:2003 

LST ISO 9964-3:1998 

LST EN 13650:2006 

LST ISO 9964-3:1998 

Cd 
LST EN 13657:2003 

LST EN ISO 15586:2004 

LST EN 13650:2006 

LST EN ISO 15586:2004 

Cu  LST EN 13657:3003 

LST ISO 8288:2002 

LST EN 13650:2006 

LST ISO 8288:2002 Zn  

Cr  

LST EN 13657:2003 

LST EN ISO 11885:2009 

LST EN 13650:2006 

LST EN ISO 11885:2009 

Pb  

Ni  

Fe  

Al  

S  

2.5. Biokuro pelenų ir pelenų granulių fizikocheminių savybių tyrimų metodai 

Prieš I eksperimentą buvo atlikti birių biokuro pelenų ir gautų granulių fizikocheminių 

savybių tyrimai. Rentgeno spinduliuotės difrakcinė analizė (RSDA) atlikta naudojant DRON-6 

difraktometrą, kurio parametrai: spinduliuotė – CuKα; detektoriaus judėjimo žingsnis – 0,02 °; 

intensyvumo matavimo trukmė žingsnyje – 0,5 s; anodinė įtampa Ua = 30 kV ir srovės stipris 

I = 24 mA (Baltakys et al., 2015).  

Skenuojamoji elektroninė mikroskopija (SEM) atlikta naudojant „Thermo Fisher Scientific 

Phenom“ skenuojamų elektronų mikroskopą (greitinanti įtampa 15 kV). SEM vaizdai buvo gauti 

naudojant antrinį elektroną (SE). Prietaisas buvo aprūpintas energiją išsklaidančio spektrometro 

(EDS) sistema, skirta analizuoti mėginių skleidžiamus rentgeno spindulius, siekiant nustatyti 

elementinę kompoziciją (Ni, Fox, 2019). 

Granulių stiprumas buvo nustatomas  naudojant granulių stiprumo matuoklį IPG-1M. 

Matavimo diapazone nuo 5 iki 200 N buvo susmulkinta 20 granulių.  
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Dalelių dydžio pasiskirstymas buvo nustatytas naudojant skaitmeninį elektromagnetinį 

purtytuvą „Filtra Vibracion FTL-0200“. Dalelių dydžio pasiskirstymas buvo matuojamas 

naudojant sietų rinkinį, sukrautą vertikaliai, o sietų dydis buvo nuo 0,1 iki 5 mm. Pelenų granulės 

(100 g) buvo sijojamos 10 minučių ir kiekviename siete esantis kiekis buvo matuojamas pagal 

standartą ISO 20977: 2018 (A metodas). 

2.6. Dirvožemio charakteristika ir rodiklių tyrimų metodai  

I eksperimentui buvo naudojamas paprastas išplautžemio priešsmėlio dirvožemis Haplic 

Luvisol (WRB, 2014), kuris buvo paimtas 2017 ir 2018 metų pavasarį iš LAMMC Vokės filialo 

eksperimentinių laukų, Vilniaus rajone. Atlikus chemines analizes, t. y. prieš pradedant vegetacinį 

eksperimentą dirvožemis buvo gerai išmaišytas, išrinktos augalinės liekanos bei išsijoti akmenys. 

Tada jis buvo maišomas su tręšiamaisiais produktais. Eksperimento metu, dirvožemio ėminiai buvo 

imami keturis kartus, t. y. prieš sėją (0 sav.), po 4 sav., po derliaus nuėmimo (12 sav.) ir po 24 savaičių. 

II eksperimentas buvo vykdomas giliau karbonatingo sekliai glėjiško rudžiemio 

dirvožemyje Endocalcaric Epihypogleyic Cambisol (WRB, 2014), LAMMC ŽI 

eksperimentiniuose laukuose, Kėdainių rajone. Eksperimento metu dirvožemio mėginiai taip pat 

buvo imami keturis kartus: prieš sėją (0 sav.), po vasarinių kviečių derliaus nuėmimo (4 mėn.), 

prieš antrų metu eksperimentą (12 mėn.) ir po vasarinių kvietrugių nuėmimo (16 mėn.). 

Analizėms atlikti dirvožemiai buvo paimti grąžtu iš 0–20 cm sluoksnio gylio ir iš 

15 skirtingų vietų lauke. Prieš pradedant atlikti chemines analizes, dirvožemis pirmiausia buvo 

išdžiovintas iki orasausės būklės. Tuomet išrinktos visos esančios priemaišos (likusios augalų 

šaknys bei ankščiau augusių augalų liekanos) ir susmulkintas porcelianinėje grūstuvėje 

bei persijotas per 2 mm sietą. Paruoštas dirvožemis buvo analizuojamas keturiais pakartojimais. 

Maisto medžiagos (judrūs K2O, P2O5, Ca ir Mg) buvo nustatyti LAMMC ATL, o pH ir sunkieji 

metalai (Cd, Pb, Ni, Cr, Cu ir Zn) LAMMC ŽI Agrobiologijos laboratorijoje (ABL). 9 lentelėje 

pateikti judriųjų K2O, P2O5, Ca ir Mg formų analizių metodai. 

9 lentelė. Dirvožemio analizių metodai (judriųjų K2O, P2O5, Ca ir Mg) 

Table 9. Soil analysis methods (mobile K2O, P2O5, Ca ir Mg) 

Rodikliai 

Indicators 

Matavimo vienetai 

Measurement units 

Dirvožemis 

Soil 

Judrusis / Mobile K2O 

mg kg-1 

LVP D-07: 2016, 9 leidimas. 

Laboratorijoje parengtas Egnerio-Rimo-

Domingo, (A-L) ištraukoje metodas Judrusis / Mobile P2O5 

Judrusis / Mobile Ca 
LVP D-13: 2016, 2 leidimas 

Judrusis / Mobile Mg 
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pH nustatymas. Pirmiausia pasveriama 10 g mėginio ir užpilama 50 ml 1 mol l-1 KCl tirpalo 

(1 : 5). Gautas mėginio ir KCl tirpalo mišinys įstatomas į purtyklę ir plakamas 1 valandą. Baigus 

plakti mėginyje matuojamas pH, naudojant pH-metrą (PC 8+ DHS). 

Sausos medžiagos kiekis. Ėminiai džiovinami iki pastovios masės prie +103 ± 2 °C 

temperatūros. Sausos medžiagos masė apskaičiuojama pagal 1 formulę: 

𝑠.𝑚.=
𝑚𝑠

𝑚𝑑
× 100 (1) 

s.m. – sausos medžiagos kiekis tiriamame mėginyje, %; 

ms – išdžiovinto pavyzdžio kiekis, g 

md – drėgno pavyzdžio kiekis, g 

Sunkiųjų metalų nustatymas. Pirmiausia pasveriama 0,3 g dirvožemio į tefloninius 

mineralizavimo indus ir įpilama 2 ml HCl bei 10 ml HNO3 (santykiu 1 : 5). Tuomet indai 

pridengiami ir paliekami stovėti ~ 15 minučių. Po to sudedami į MARS6 automatinę mėginių 

mineralizavimo sistemą, esant 180 °C temperatūrai, 800 Pa slėgiui, 800 W galiai. Temperatūros 

kėlimo laikas – 20 min. ir tiek pat minučių išlaikymo trukmė. Vėliau mineralizuotas mišinys 

induose paliekamas atvėsti ir atvėsus praskiedžiamas 100 ml matavimo kolboje 2 % HNO3 tirpalu 

iki menisko. Gautas tirpalas analizuojamas induktyviai susietos plazmos masių spektrometrijos 

(ICP-MS) metodu, naudojant iCAP-Q indukcinės plazmos masių spektroskopą. Kiekvieną kartą 

atliekant analizes kartu su tiriamaisiais mėginiais yra paruošiami standartai, atitinkamai kokį 

elementą norima nustatyti ir gaunama kalibracinė kreivė. R2 reikšmė turi atitikti sąlygą > 0,99 

(Raudonius, 2008). Kalibracinės kreivė pavyzdys pateiktas 5 paveiksle.  

 

5 pav. Kalibraciniai grafikai 

Fig. 5. Calibration graphs 
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Išmatuotas sunkiųjų metalų kiekis apskaičiuojamas pagal 2 formulę: 

𝐶𝑥 =
(𝑆𝑀𝑥 − 𝑆𝑀0)

𝑚
× 𝑉 × 𝑓 (2) 

Cx – sunkiųjų metalų (Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Cd) kiekis tiriamame mėginyje, išreikštas mg kg-1 

natūralioje medžiagoje; 

SMx – išmatuotas sunkiųjų metalų kiekis tiriamajame mėginyje, mg l-1 

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

m – mėginio svoris, g 

V – tūris, iki kurio skiedžiama tiriamoji dalis, ml 

f – mėginio praskiedimo koeficientas 

Sunkiųjų metalų koncentracija sausoje medžiagoje (mg kg-1) apskaičiuojam pagal 

3 formulę: 

𝐶𝑠.𝑚. =
𝐶𝑥 × 100

𝑠.𝑚.
 (3) 

10 lentelėje pateikti I eksperimento dirvožemio agrocheminiai rodikliai nustatyti prieš 

pradedant eksperimentą 2017–2018 metais.  

10 lentelė. Dirvožemio agrocheminiai rodikliai (I eksperimentas) 

Table 10. Soil agrochemical indicators (I experiment) 

Rodikliai 

Indicators 

Matavimo vienetai 

Measurement units 

Metai / Year 

2017 2018 

pH  5,51 ± 0,074 5,59 ± 0,040 

Judrusis / Mobile K2O 

% 

0,015 ± 0,0006 0,017 ± 0,0016 

Judrusis / Mobile P2O5 0,038 ± 0,0017 0,036 ± 0,0023 

Judrusis / Mobile Ca 0,10 ± 0,003 0,092 ± 0,0042 

Judrusis / Mobile Mg 0,010 ± 0,0004 0,011 ± 0,0001 

Cd 

mg kg-1 

0,060 ± 0,0020 0,052 ± 0,0075 

Pb 8,75 ± 0,029 9,84 ± 0,099 

Ni 5,40 ± 0,707 5,75 ± 0,280 

Cr 9,40 ± 0,025 9,98 ± 0,108 

Cu 3,47 ± 0,092 4,30 ± 0,030 

Zn 17,9 ± 0,06 21,0 ± 0,80 

11 lentelėje pateikti II eksperimento dirvožemio agrocheminiai rodikliai nustatyti 

2018 metais (prieš eksperimento pradžią). 
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11 lentelė. Dirvožemio agrocheminiai rodikliai (II eksperimentas) 

Table 11. Soil agrochemical indicators (II experiment) 

Rodikliai 

Indicators 

Matavimo vienetai 

Measurement units 

Metai / Year 

2018 

Judrusis / Mobile K2O 

% 

0,015 ± 0,0008 

Judrusis / Mobile P2O5 0,013 ± 0,0006 

Judrusis / Mobile Ca 0,40 ± 0,006 

Judrusis / Mobile Mg 0,083 ± 0,0005 

Cd 

mg kg-1 

0,079 ± 0,0047 

Pb 8,56 ± 0,113 

Ni 12,2 ± 0,34 

Cr 15,5 ± 0,24 

Cu 9,49 ± 0,122 

Zn 31,5 ± 0,44 

2.7. Tyrimams pasirinktų žemės ūkio augalų charakteristika ir jų tyrimų metodai 

I eksperimentui pasirinktas miglinių šeimos augalas – paprastasis miežis, vasarinė forma 

(Hordeum vulgare L.). Tai vienas seniausių žmonių auginamų grūdinių augalų, kuris yra puikus 

vitaminų (didžioji dauguma B grupės vitaminų bei vitamino A, E ir D) šaltinis. Taip pat pasižymi 

mineralinių medžiagų gausa, t. y. P, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, I, Co ir Br kiekiais 

(Račaitė, 2009). I eksperimento metu auginti LAMMC ŽI sukurti vasariniai miežiai „Ema DS“. 

Derliaus nuėmimo metu buvo pasverta kiekvieno indo šiaudų masė (svorinis metodas), o iškūlus 

varpas grūdų derlius. Gautas derlingumas g inde-1 perskaičiuotas į t ha-1. 

Eksperimentui II pasirinktos dvi skirtingos žemės ūkio augalų rūšys. Pirmais eksperimento 

metais buvo auginamas paprastasis kvietys, vasarinė forma (Triticum aestivum L.). Iš vasarinių 

varpinių javų jis yra pats reikliausias. Jo šaknų sistema silpna, todėl negali paimti giliau dirvoje 

esančių maisto medžiagų (Semaškienė, Auškalnienė, 2019). II eksperimento metu auginti 

Vokietijoje sukurti vasariniai kviečiai „Collada“. Antrais eksperimento metais buvo 

pasirinktas – kvietrugis, vasarinė forma (×Triticosecale). Jis taip pat, kaip ir vasariniai miežiai 

bei vasariniai kviečiai, yra priskiriamas migliniams augalams. Eksperimento metu auginta 

„Milkaro“ veislė, kuri sukurta Lenkijoje. II eksperimento metu iškūlus grūdus buvo pasverta 

jų masė (svorinis metodas) ir apskaičiuotas grūdų derlingumas (t ha-1). 

Vasarinių miežių, vasarinių kviečių ir vasarinių kvietrugių grūduose ir šiauduose buvo 

nustatytos maistinės medžiagos (suminis K, P, Ca ir Mg) bei sunkieji metalai (Zn, Cu, Cr, Ni, Pb 

ir Cd). Šios analizės buvo atliekamos LAMMC ŽI ABL. Pirmiausia grūdai bei šiaudai buvo 

sumalti iki miltų pavidalo. Tuomet buvo vykdoma jų mineralizacija ir nustatymas, kaip aprašyta 
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2.6 punkte „Dirvožemio charakteristika ir rodiklių tyrimų metodai“ prie „Sausos medžiagos 

kiekis“ ir „Sunkiųjų metalų nustatymas“.  

2.8. CO2 emisijos tyrimo metodika 

II eksperimento metu buvo matuojama anglies dioksido (CO2) emisija dirvožemyje. 

CO2 dujos buvo surinktos naudojant nešiojamąjį gaubtą ir analizuojamos naudojant dujų 

chromatografą. Nešiojamo gaubto skersmuo buvo 606040 cm. Jame buvo ventiliatorius, kuris 

sukuria ventiliaciją dujoms ir jos pakeliamos nuo žemės paviršiaus. Gaubtas buvo pastatytas ant 

metalinio rėmo, pritvirtinto kiekviename varianto laukelyje. Mėginiai buvo paimti švirkštu 

po 3 minučių nuo uždarymo ir sušvirkšti į 12 ml stiklinius mėgintuvėlius. Dujos buvo 

analizuojamos dujų chromatografijos metodu (HP 6890 serija) naudojant šilumos laidumo 

detektorių. 

2.9. Meteorologinės sąlygos 

Lietuva klasifikuojama, kaip vėsesnė vidutinio klimato zona (vidutinių platumų), kuri turi 

vidutiniškai šiltą vasarą ir vidutiniškai šaltą žiemą (Milly et al., 2003). Klimato tipas – tarpinis. 

Vidutinis metinis saulės spindulių poveikis ~ 3600 MJ m-2. Vidutinis metinis kritulių kiekis yra 

600–900 mm ir iš jų maždaug pusė iškrenta vasarą. Meteorologinių sąlygų duomenys 

eksperimentiniu laikotarpiu buvo naudojami, gauti Lietuvos hidometeorologijos tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos. 

I eksperimentas atliktas Kaune. Jo metu buvo auginami vasariniai miežiai, kurie mėgsta 

šilumą, yra jautrūs šalnoms, taip pat jiems reikia daug drėgmės, ypatingai dygimo ir krūmijimosi 

tarpsniuose. Šie augalai pradeda dygti, kai dirvos temperatūra pasiekia +3–4 °C (Šabajevienė 

et al., 2008). Vegetacinio eksperimento metu (gegužės–rugpjūčio mėnesiais) suminis kritulių 

kiekis užregistruotas 2018 m. buvo didesnis ir siekė 279 mm, lyginant su pirmais eksperimento 

metais (225 mm), o daugiametis suminis kritulių vidurkis atitiko 236 mm (6a pav.). Iškritę 

krituliai sumažėjo gegužę ir rugpjūtį, palyginti su daugiamete kritulių suma abiem 

eksperimentiniais metais. 2018 m. liepos mėnuo buvo labai drėgnas laikotarpis. Suminis iškritusių 

kritulių kiekis siekė net 138 mm ir tai sudarė pusę iškritusių kritulių kiekio per vegetacijos 

laikotarpį bei 2 kartus daugiau nei užfiksuotas daugiametis suminis kritulių kiekis. 

Vidutinė temperatūra 2017 ir 2018 metų vegetacijos sezono metu buvo atitinkamai +13,8 ir 

+18,5 °C, o vidutinė daugiametė +15,5 °C (6b pav.). Antrais tyrimo metais vidutinė temperatūra 

visai mėnesiais buvo aukštesnė nei daugiametė, o pirmaisiais žemesnė arba lygi jai. 2017 metais 

gegužės mėnuo buvo labai vėsus. Vidutinė temperatūra siekė tik +5,6 °C ir tai buvo net 2,3 kartus 
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mažesnė nei daugiametė vidutinė temperatūra. Antraisiais metais priešingai nei pirmais tyrimo 

metais gegužės mėnuo buvo šiltesnis ir temperatūra siekė net +11,7 °C.  

  
 

(a) 

 

(b) 

6 pav. (a) Suminis kritulių kiekis (mm) ir (b) vidutinė temperatūra (°C) 2017–2018 metais eksperimento 

metu Kaune. Paryškintas plotas rodo laiką, kai buvo auginami vasariniai miežiai 

Fig. 6. (a) Total amount of precipitation (mm) and (b) average temperatūre (°C) in 2017–2018 during 

the experiment in Kaunas. The shaded area represents the time when spring barley was grown 

II eksperimentas vykdytas – Akademijoje (Kėdainių r.). Šio eksperimento auginimo sezono 

metu, temperatūra buvo aukštesnė nei vidutinė daugiametė (1928–2018). Antrais tyrimų metais 

gegužės ir liepos mėnesiais vidutinė temperatūra užfiksuota labai artima daugiametei, atitinkamai 

+12,9 ir +17,3 °C. Rugsėjo–gruodžio mėnesiais (2018), kuomet derlius po pirmų metų buvo 

nuimtas, vidutinė temperatūra buvo labai artima vidutinei daugiametei, o sausio mėnesį (2019) 

užfiksuota –4,4 °C temperatūra atitiko tiek pat kiek ir vidutinė daugiametė. Vasario ir kovo 

mėnesiais (2019) temperatūra užfiksuota teigiama (+1,2 ir +3,3 °C), kai tuo tarpu vidutinė 

daugiametė buvo neigiama, atitinkamai –4,2 ir –0,6 °C (7 pav.). 

Įvertinus abiejų metų suminį kritulių kiekį auginimo sezono metu pastebima, kad krituliai 

pasiskirstė ne vienodai. 2018 metais sėjos laikotarpiu (balandžio mėn.) iškritusių kritulių kiekis 

siekė 52,1 mm, kai tuo tarpu 2019 buvo užfiksuotas sausringas periodas ir iškritęs kritulių kiekis 

buvo lygus 0 mm (7 pav.). Taip pat pažymėtina, kad pirmais tyrimų metais (2018) birželio mėnesis 

buvo dvigubai drėgnesnis (34,1 mm), nei antrais tyrimų metais (2019), kurių metu iškritusių 

kritulių kiekis užfiksuotas 16,1 mm. Šis, 2018 metais, iškritęs didesnis kritulių kiekis vegetacijos 

laikotarpiu galėjo teigiamai paveikti miglinių javų produktyvumą.  
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7 pav. Suminis kritulių kiekis (mm) ir vidutinė temperatūra (°C) 2018–2019 metais eksperimento metu 

Dotnuvoje. Paryškintas plotas rodo laiką, kai buvo auginami vasariniai kviečiai (2018) ir vasariniai 

kvietrugiai (2019) 

Fig. 7. Total amount of precipitation (mm) and average temperatūre (°C) in 2018–2019 during the 

experiment in Dotnuva. The shaded area represents the time when spring wheat (2018) and spring 

triticale (2019) was grown 

2.10. Statistinės analizės metodai 

Rezultatų vertės ir standartinis nuokrypis apskaičiuotas naudojant kompiuterinę programą 

Microsoft Office Excel 2016. Duomenų patikimumui vertinti buvo naudotas dispersinės analizės 

metodas (ANOVA), taikant statistinę duomenų vertinimo programą SAS (SAS Institute, 2011). 

Esminiai skirtumai tarp imčių lyginti taikant Dunkan testą, kai tikimybės lygis 95 % (P < 0,05). 

Ryšiui tarp kintamųjų rodiklių nustatyti buvo naudojama koreliacinė-regresinė duomenų analizė, 

kai tikimybės lygis 95 ir 99 % (P < 0,05; P < 0,01).   
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3. TYRIMO REZULTATAI IR APTARIMAS 

3.1. Biokuro pelenų, jų granulių savybės ir įtaka dirvožemiui ir vasariniams miežiams 

3.1.1. Biokuro pelenų ir jų granulių cheminė sudėtis ir fizikocheminės savybės 

Biokuro pelenų bei jų granulių cheminė sudėtis bei fizikocheminės savybės yra būtinos 

norint suprasti jų poveikį aplinkai ir augalams. Prieš pradedant vegetacinį eksperimentą 

(2017 m.), pirmiausia buvo nustatyti biokuro pelenų (BP), kalkių krosnies dulkių (KKD) bei 

pelenų granulių (BPG) kokybės rodikliai – t. y. maisto medžiagų suminiai kiekiai: kalio (K), 

fosforo (P), kalcio (Ca), magnio (Mg), aliuminio (Al), sieros (S) ir geležies (Fe) bei sunkieji 

metalai: cinkas (Zn), varis (Cu), chromas (Cr), nikelis (Ni), švinas (Pb) ir kadmis (Cd). Taip pat 

mėginiuose buvo įvertintas pH. pH parodo terpės rūgštingumą arba šarmingumą. Būtent biokuro 

pelenai yra šarminė atlieka (Yliniemi et al., 2016). Eksperimento metu naudojamų biokuro pelenų 

nustatyta pH vertė siekė 12,9 ± 0,06, o kitų mokslininkų nustatytos medienos pelenų pH vertės 

svyravo nuo 9,0–13,5 (Siddique, 2012). Suomių ir švedų mokslininkai tyrė dugno ir lakiuosius 

pelenus ir nustatytas pH buvo artimas gautam mūsų eksperimente, t. y. atitinkamai 12,7 ir 12,8 

(Poykio et al., 2016). Eksperimente naudotų kalkių krosnies dulkių pH taip pat buvo aukštas 

(12,8 ± 0,16), o pagamintose pelenų granulėse: BPG30 – 12,8 ± 0,07, BPG50 – 12,8 ± 0,06 ir 

BPG70 – 12,9 ± 0,07.  

8 paveiksle pateikiama eksperimente naudotų biokuro pelenų ir kalkių krosnies dulkių 

pagrindinių maisto medžiagų cheminė sudėtis. Abi šios medžiagos sudarytos daugiausia iš 

Ca2+ jonų turinčių cheminių junginių. Biokuro pelenuose suminis Ca sudaro ~ 47,9 %, o kalkių 

krosnies dulkėse 1,9 karto daugiau, t .y. 91,6 % pagrindinių maisto medžiagų. Mokslininkai teigia, 

kad kalkių krosnies dulkėse yra didelis Ca kiekis (Chesner et al., 1998), o įprasta šių dulkių sudėtis 

svyruoja tarp 31–55 % CaO su žymiai mažesnėmis kitų elementų koncentracijomis (1,7–9,9 % 

SiO2, 0,7–4,1 % Al2O3, 0,03–0,22 % K2O ir 0,5–25 % MgO) (El-Attar et al., 2017, Ali, Yang, 

2011).  

Pažymėtina, kad fosforo kiekis biokuro pelenuose sudaro ~ 6,1 % visų pagrindinių maisto 

medžiagų kiekio. Tuo tarpu kalkių krosnies dulkėse tik ~ 0,3 %. P yra viena iš pagrindinių 

augalams reikalingų maistinių medžiagų (Končius, 2010). Al ir Fe nustatytas tiek biokuro 

pelenuose tiek ir kalkių krosnies dulkėse, tačiau pelenuose tiek vieno, tiek kito elemento buvo 

aptikta žymiai daugiau, atitinkamai 8,8 ir 6,8 kartus. Nustatyta, kad Al3+ yra toksiškas augalams 

tiesiogiai arba jungdamas fosforą į netirpius junginiu (Muhammad et al., 2019). Tačiau šis 

poveikis išryškėja tik tada, kai dirvožemio pH pasiekia žemiau 5,5 pH vnt., t. y. santykinai 

rūgščiame dirvožemyje (Kryzevicius et al., 2019). Fe yra maistinė medžiaga, reikalinga 
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normaliam augalų augimui ir dauginimuisi (Morrissey, Guerinot, 2009, Sharma, Singh, 2020), 

tačiau dirvožemis, kuris yra šarminis, augaluose dažnai sukelia Fe trūkumą, todėl šis elementas 

tampa nepasiekiamas augalų adsorbcijai (Nikolic, Kastori, 2000).  

  
 

(a) 
 

(b) 

8 pav. Pagrindinių maistinių medžiagų cheminė sudėtis (a) biokuro pelenuose ir (b) kalkių krosnies dulkėse 

Fig. 8. Chemical composition of the major nutrients in (a) biofuel ash and (b) lime kiln dust 

Pagrindinė maistinių medžiagų koncentracija granuliuotose medžiagose skyrėsi pagal įdėtą 

kalkių krosnies dulkių kiekį, kaip parodyta 9 paveiksle. Pelenų granulėse, kuriose buvo 30 % 

pelenų granulėje (BPG30) nustatytas Ca kiekis siekė ~ 87,5 %, tačiau didėjant pelenų kiekiui 

granulėje Ca kiekis mažėjo, t. y. sumažėjo iki ~ 73,3 % granulėse su 70 % pelenų granulėje 

(BPG70). 

   
 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 

9 pav. Pagrindinių maistinių medžiagų cheminė sudėtis pelenų granulėse: (a) BPG30, (b) BPG50 ir (c) BPG70 

Fig. 9. Chemical composition of the major nutrients in ash granules: (a) BPG30, (b) BPG50 and (c) BPG70 

Sunkiųjų metalų koncentracija biokuro pelenuose ir kalkių krosnies dulkėse parodyta 

10a paveiksle. Šiame tyrime buvo nustatyti šeši pagrindiniai sunkieji metalai: Cd, Pb, Ni, Cu, Zn 

ir Cr. Zn ir Cu naudojami kaip mikroelementai esant mažai koncentracijai dirvožemyje 

(Avkopashvili et al., 2017, Aissaoui, Barkat, 2018). Pažymėtina, kad biokuro pelenuose bendra 

mikroelementų ir sunkiųjų metalų koncentracija buvo 10 kartų didesnė nei kalkių krosnies 

dulkėse, vien Zn buvo 703 ± 24,1 mg kg-1 ir Cu 123 ± 1,2 mg kg-1. Indijos mokslininkai savo 
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eksperimente nustatė dvigubai mažesnes šių elementų vertes, atitinkamai intervalas svyravo 380–

420 mg kg-1 cinko ir 41–46 mg kg-1 vario (Siddique, 2012). Kadangi pelenuose esantis elementų 

kiekis priklauso nuo pačios medienos rūšies, jų kiekis gali svyruoti labai plačiame diapazone. 

Suomijos mokslininkai atliko tyrimus su labai toksiškais aplinkai pelenais. Juose cinko ir vario 

koncentracija siekė, atitinkamai net 4920 ir 5020 mg kg-1 (Yliniemi et al., 2015), o švedų 

mokslininkai nustatė šiek tiek mažesnę šių elementų koncentraciją medžio pelenuose 

(Zn 2064 mg kg-1 ir Cu 247 mg kg-1). Jų teigimu didesnės šių elementų koncentracijos galėjo 

atsirasti dėl deginamų medienos plokščių, kuriose dar buvo dažų ir metalo liekanų (Krook et al., 

2006). Pagal Austrijos ir Vokietijos nacionalines taisykles dažnai nustatoma, kad 

Cu koncentracijos biomasės pelenuose viršija leistinas vertes (Knapp, Insam, 2011). Pažymėtina, 

kad Cu kiekis pelenuose ypač kinta, kai natūrali mediena yra deginama kartu su pakelės želdynais 

ar medienos perdirbimo metu gautomis medžiagomis. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl medienos kuro pelenų 

tvarkymo ir naudojimo taisyklų patvirtinimo“ nustatytos didžiausios leidžiamos koncentracijos 

(DLK) pelenuose (naudojamuose žemės ūkyje) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2011) 

neviršijo nustatytų mūsų eksperimente naudojamuose pelenuose. Leidžiama Zn norma yra 

1500 mg kg-1, t. y. 2,1 katro daugiau nei nustatyta atlikto eksperimento metu. Tuo tarpu 

Cu leidžiama 200 mg kg-1 ir tai atitinkamai yra 1,6 karto daugiau, nei nustatyta eksperimento 

metu. Kitų sunkiųjų metalų kiekis tiriamuose pelenuose atitiko šias koncentracijas: Cr 28,3 ± 

1,11 mg kg-1 (DLK 30 mg kg-1), Pb 9,07 ± 3,114 mg kg-1 (DLK 50 mg kg-1), Ni 8,13 ± 

0,321 mg kg-1 (DLK 30 mg kg-1) ir Cd 4,83 ± 0,091 mg kg-1 (DLK 5 mg kg-1). Lyginat mūsų 

eksperimente naudojamų pelenų cheminę sudėtį su gautais Indijos mokslininkų, pažymėtina, kad 

Cu, Cr ir Zn koncentracijos jų tirtuose pelenuose buvo mažesnės, Cd ir Ni labai artimos gautoms 

mūsų vertėms, t. y. atitinkamai 5,6–6,1 ir 6,0–8,0 mg kg-1, o Pb ženkliai skyrėsi nuo mūsų tyrimų 

rezultatų. Šių mokslininkų analizuojamuose pelnuose Pb koncentracijos intervalas svyravo nuo 

29–35 mg kg-1 (Siddique, 2012), kas atitiko 3,2–3,9 karto daugiau, nei nustatyta vegetaciniame 

eksperimente naudojamuose pelenuose.  

Kalkių krosnies dulkėse nustatytos daug mažesnės šių metalų koncentracijos: Zn 21,1 ± 

6,51 mg kg-1, Cu 10,4 ± 0,14 mg kg-1, Cr 12,1 ± 2,19 mg kg-1 ir Cd 0,56 ± 0,014 mg kg-1, bet 

Pb 9,65 ± 3,323 mg kg-1 ir Ni 8,60 ± 0,283 mg kg-1 buvo panašios kaip ir pelenuose. Pažymėtina, 

kad taikant vienodas pelenų granulių normas, su pelenų granulėmis, kuriose yra 30 % biokuro 

pelenų, į dirvožemį įnešamas mažiausias sunkiųjų metalų kiekis (10b pav.).  
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(a) 
 

(b) 

10 pav. Mikroelementų ir sunkiųjų metalų cheminė sudėtis: (a) biokuro pelenuose (BP) ir kalkių krosnies 

dulkėse (KKD) bei (b) biokuro pelenų granulėse (BPG) 

Fig. 10. Chemical composition of the micronutrients and heavy metals in (a) biofuel ash (BP) and lime 

kiln dust (KKD) and (b) biofuel ash granules (BPG) 

Biokuro pelenuose, kalkių krosnies dulkėse bei visuose trijuose tirtuose pelenų granulių 

tipuose buvo atlikta skenuojamoji elektroninė mikroskopija (SEM). Nustatyta, kad biokuro 

pelenus sudarė didesnės dalelės, kurios aiškiai buvo atskirtos mineralinėmis fazėmis (11a pav.). 

Nustatyta, kad Si, Mg ir Al yra lokalizuoti kartu su didesniu O kiekiu ir sudaro oksidus: SiO2, 

MgO ir Al2O3, o Ca pasiskirsto tolygiai per visą analizuojamą mėginį sudarydamas CaO. K ir P 

buvo aptikti mažesniuose agregatuose (K2O, P2O5). Pažymėtina, kad K ir S agregatai buvo bendrai 

lokalizuoti ir tai rodo K2SO4 buvimą. Norvegijos ir Švedijos mokslininkai savo tyrimuose 

atlikdami SEM analizę pelenuose nustatė, kad vyrauja Ca, K, Si, P, Al, Mg, Na, S ir Fe elementai 

(Dibdiakova et al., 2015). Taip pat šie mokslininkai pastebėjo labai ryškų CaCO3 kristalų buvimą.  

Kalkių krosnies dulkėse Ca, O ir S buvo stipriai lokalizuoti ir atitiko CaSO4 junginius, kartu 

su Si, Mg ir Al sudarytais iš daug mažesnių dalelių, o Al ir Si buvo lokalizuoti kaip kompleksinės 

aliumosilikato dalelės, kaip parodyta 11b paveiksle.  
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(a) (b) 

11 pav. SEM paveikslai: (a) biokuro pelenai ir (b) kalkių krosnies dulkės 

Fig. 11. SEM images of (a) biofuel ash and (b) lime kiln dust 

Atlikus SEM analizę pelenų granulėse buvo nustatyta, kad maistinių medžiagų 

pasiskirstymas BPG30 granulių paviršiuje buvo tolygesnis, nei biriuose biokuro pelenuose ar 

granulėse su didesniu pelenų kiekiu juose (BPG50 ir BPG70). BPG30 granulėse visi aptikti 

elementai (O, Ca, Si, K, Ni, Mg, Al, P ir S) buvo tolygiai pasiskirstę per visą granulę (12a pav.). 

Tuo tarpu BPG50 granulėse dominavo Ca (12b pav.), o BPG70 Si buvo lokalizuotas atskirose 

dalelėse, greičiausiai kilusiose iš biokuro pelenų (12c pav.). Tikėtina, kad nevienodą dalelių 

pasiskirstymą lėmė pats gamybos procesas. Hidratacijos metu maišant biokuro pelenus, kalkių 

krosnies dulkes bei vandenį, dalelės pasiskirstė ir sukietėjo nevienodai. 
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(a) (b) 

 

 

(c)         

12 pav. SEM paveikslai biokuro pelenų granulėse: (a) BPG30, (b) BPG50 ir (c) BPG70 

Fig. 12. SEM images and the corresponding EDS maps of biofuel ash granules: (a) BPG30, (b) BPG50 

and (c) BPG70 

Biokuro pelenų, kalkių krosnies dulkių ir gautų pelenų granulių kristališkumas buvo 

išanalizuotas atliktus rentgeno spindulių difrakcinę analizę (RSDA). Gauti rezultatai pateikti 

13 paveiksle. Atlikta analizė atskleidė skirtingas kristalines fazes. Buvo patvirtintas kelių 

pagrindinių kristalinių fazių buvimas. Nagrinėjant biokuro pelenus pagrindinė kristalinė fazė buvo 

kalcio oksidas (CaO), kartu su pastebima volastonito (CaSiO3) viršūne. Tokias smailes nustatė ir 

kiti mokslininkai (Liodakis et al., 2005, Bajare et al., 2011, Sigvardsen, Ottosen, 2019, 

Carevic et al., 2019) (13a pav.). Kalkių krosnies dulkėse vyraujanti kristalinė fazė buvo kalcitas 

(CaCO3) (Markgraf, Reeder, 1985), kartu su mažesniais kiekiais kalcio hidroksido (Ca(OH)2) 

(Desgranges et al., 1993) ir kvarco (SiO2) (Levien et al., 1980) (13a pav.).  
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Pelenų granulių RSDA kreivės pateiktos 13b paveiksle. Iš pirminių medžiagų kristalinių 

savybių pagrindinius komponentus pelenų granulėse lėmė CaCO3, Ca(OH)2 ir SiO2. Pagrindinis 

skirtumas tarp granulių buvo CaCO3 smailių intensyvumas, kuris mažėjo didėjant biokuro pelenų 

kiekiui granulėse (BPG30 > BPG50 > BPG70).  

  

(a) (b) 

13 pav. Tręšiamųjų produktų RSDA kreivės: (a) biokuro pelenai ir kalkių krosnies dulkės, (b) pelenų 

granulės BPG30, BPG50, BPG70 (sutrumpinimai: CO – CaO, CQ – CaSiO3, CC – CaCO3,  

CH – Ca(OH)2, Q – SiO2) 

Fig. 13. Fertilizer products samples: (a) biofuel ash and lime kiln dust, (b) ash granules BPG30, BPG50, 

BPG70 (abbreviations: CO – CaO, CQ – CaSiO3, CC – CaCO3; CH – Ca(OH)2; Q – SiO2) 

Viena svarbiausių granuliuotų tręšiamųjų produktų savybių yra granuliometrinė sudėtis, 

kurią apibūdina smulkiosios frakcijos arba returo (granulių skersmuo < 2 mm), prekinės frakcijos 

arba produkto (granulių skersmuo 2–5  mm) ir stambiosios frakcijos (granulių skersmuo > 5 mm) 

dalys (Šlinkšienė, Baliutavičius, 2012). Gaminamų mineralinių trąšų granulių skersmuo yra nuo 

1–6 mm, tačiau dažniausiai 2–4 mm (Šlinkšienė, Zagorskis, 2014). Šio tyrimo metu buvo 

pagamintos granulės nuo 0,5 iki 4 mm. Siekiant išanalizuoti pagamintų granulių dalelių dydžio 

pasiskirstymą buvo atlikta jų granuliometrinė sudėtis, t. y. nustatytas skirtingo dydžio dalelių 

pasiskirstymas ir procentinis kiekis. Gauti rezultatai pateikti 14 paveiksle. Visuose tirtuose 

granulių variantuose (BPG30, BPG50, BPG70) didžiausia frakcija buvo nustatyta 2 mm dydžio 

granulių. Mažiausiai pelenų esant granulėje (PBG30) 2 mm granulių buvo 61,2 %. Didėjant 

pelenų kiekiui granulėje 2 mm dydžio granulių kiekis mažėjo, t. y. BPG50 buvo 53,5 %, o 

BPG70 dar šiek tiek mažiau (52,4 %). 1 mm granulių frakcija daugiausiai procentų dominavo 

BPG30 ir BPG70, t. y. atitinkamai 24,0 % ir 21,3 %. Tuo tarpu BPG50 granulėse 1 mm granulių 
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buvo ~10 % mažiau, todėl 3,15 mm dydžio granulių daugiausia nustatyta būtent 

BPG50 tręšiamajame produkte (20,3 %), lyginant su kitais tirtais variantais, kuriuose buvo 11,1 % 

(BPG30) ir 12,8 % (BPG70). Austrijos mokslininkai taip pat nustatė pelenų dalelių pasiskirstymą. 

Jie naudojo sietus, kurių akies dydis buvo 0,064; 0,080; 0,125; 0,2; 0,4; 0,8, 1,6 ir 2,5 mm 

(Supancic et al., 2014). Mokslininkų gauti rezultatai parodė, kad 0,125 ir 0,2 mm frakcijų buvo 

po ~ 5 %; 0,4 mm dvigubai daugiau (~ 10 %); 0,8 ir 1,6 mm po ~ 25 % ir 2,5 mm ~ 15 %. Būtent 

0,8 ir 1,6 mm frakcijos buvo daugiausia. Šie rezultatai artimi mūsų gautiems rezultatams su 

BPG30 ir BPG70 pelenų granulėmis, kurių dominuojanti frakcija buvo 1 ir 2 mm. 

  
 

(a) 
 

(b) 

 
 

(c) 

14 pav. Granulių (a) BPG30, (b) BPG50 ir (c) BPG70 granuliometrinė sudėtis 

Fig. 14. Granulometric composition of granules (a) BPG30, (b) BPG50 and (c) BPG70 

Dar viena fiziocheminė savybė, kuri buvo nustatyta pelenų granulėse (BPG30, BPG50 ir 

BPG70) buvo granulių stiprio tyrimai. Gauti rezultatai parodė tiesinį priklausomumą, t. y. 

granulių stipris didėjo, didėjant pelenų kiekiui granulėje (15 pav.). BPG30 1 mm  granulių stipris 

buvo nustatytas 22 ± 5,3 N gran-1, 2 mm padidėjo iki 35 ± 14,0 N gran-1, o 3,15 mm iki  

97 ± 37,5 N gran-1. BPG50 esant 1 mm stipris nustatytas toks pats kaip ir BPG30 (22 ± 6,3 N gran-1). 
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Tačiau jau 2 mm ir 3,15 mm didesnis, atitinkamai 44 ± 14,1 ir 97 ± 37,5 N gran-1. BPG70 didėjo 

nuo 30 ± 8,9 N garn-1 (1 mm) iki 99 ± 39,0 N garn-1 (3,15 mm). Kaip matoma iš gautų rezultatų 

BPG50 ir BPG70 granulėse, esant 3,15 mm dydžio granulėms  stipris buvo didžiausias. Tam 

įtakos turėjo didesnis biokuro pelenų kiekis granulėje, kuris dėl kristalinių fazių įvairovės turi 

didesnį kietumą. Mokslininkai teigia, kad granulių stipris turėtų būti ne mažiau nei 10 N gran-1 

(Štreimikis, 2015). 

 

15 pav. Trijų granulių dydžio (1, 2 ir 3,15 mm) stipris, N gran-1 

Fig. 15. Granule strength for the three pellet sizes (1, 2 and 3,15 mm), N gran-1 

Apibendrinimas. Išanalizavus cheminius ir fizikocheminius tręšiamųjų produktų (granulių) 

kokybės rodiklius nustatyta, kad šios medžiagos sudarytos daugiausia iš Ca2+ jonų turinčių 

cheminių junginių. RSDA analizės parodė, kad pagrindinis skirtumas tarp granulių buvo CaCO3 

smailių intensyvumas, kuris mažėjo didėjant biokuro pelenų kiekiui granulėse (BPG30 > 

BPG50 > BPG70). Taip pat nustatyta, kad mikro- ir makroelementų pasiskirstymas biokuro 

pelenų granulių paviršiuje su mažiausiu (30 %) pelenų kiekiu granulėje yra tolygesnis, nei 

biriuose biokuro pelenuose ar granulėse su didesniu pelenų kiekiu (50 ir 70 %), o atliktos granulių 

stiprio analizės parodė, kad stipris koreliavosi su įdėtu pelenų kiekiu į mišinį, t. y. stipris didėjo, 

didėjant pelenų kiekiui granulėje, kas įtakojo granulės atsipalaidavimą. Stipriausios granulės 

buvo BPG70, todėl jas lengviau transportuoti, jos mažiau fiziškai pažeidžiamos, tačiau turi 

neigiamą aspektą – jos ilgiau išlieka dirvožemio paviršiuje ir neatpalaiduoja maisto medžiagų. 

3.1.2. Tręšiamųjų produktų poveikis dirvožemio cheminei sudėčiai 

Vegetacinio eksperimento metu buvo naudojami birūs bei granuliuoti biokuro pelenai. 

Dviejų metų vegetacinio eksperimento metu buvo nustatytas svarbių maistinių medžiagų 
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išsiskyrimas į dirvožemį iš šių tręšiamųjų produktų. Kiekvienais metais buvo nustatyti judriųjų 

K2O, P2O5, Ca ir Mg pokyčiai dirvožemyje. 

Naudojant tręšiamuosius produktus, visuose eksperimento variantuose judriojo K2O kiekis 

dirvožemyje labiausiai padidėjo per pirmąsias 4 savaites nuo eksperimento pradžios. Gauti 

judriojo K2O duomenys pateikti 16 paveiksle. Tiek pirmaisiais (222 mg kg-1), tiek antraisiais 

(257 mg kg-1) tyrimo metais didžiausia judriojo K2O koncentracija nustatyta variantuose tręštuose 

su BPG30 granulėmis, kai tręšimo norma buvo 3 t ha-1. Nepaisant to, pirmais tyrimų metais 

naudojant granules, kuriose buvo didesnis kiekis pelenų: BPG50 ir BPG70 (3 t ha-1) judriojo K2O 

koncentracija buvo mažesnė atitinkamai 38 mg kg-1 ir 42 mg kg-1, nei antrais eksperimento metais. 

Tikėtina, kad tam įtakos turėjo drėgnesni 2018 metai (6 pav.), todėl granulės labiau atsipalaidavo 

gavusios drėgmės ir didesnis judriojo K2O kiekis pateko į dirvožemį. Nuėmus derlių (po 12 sav.) 

visuose variantuose užfiksuotas sumažėjęs judriojo K2O kiekis. Dalį šios maisto medžiagos 

įsisavino vasariniai miežiai, o dalis išsiplovė dėl kritulių ir taikytos irigacijos.  

 

16 pav. Judriojo K2O koncentracija dirvožemyje 2017–2018 m. Paryškintas plotas rodo judriojo K2O 

kitimą po derliaus nuėmimo 

Fig. 16. The concentration of mobile K2O in soil in 2017–2018. The shaded area represents soil mobile 

K2O after the crop was harvested 

 Priešingai nei su judriuoju K2O dirvožemyje, mažiau ryškus padidėjimas stebimas po 

4 savaičių judriojo P2O5 atveju (17 pav.). Biokuro pelenais (3 t ha-1) tręšti variantai turėjo 

didžiausią maistinių medžiagų išsiskyrimo greitį. Literatūroje teigiama, kad P pelenuose 

dažniausiai pasitaiko aliuminio silikatų formose, taip pat sudaro silpnai tirpius aliuminio fosfatus 

ir tik nedidelė dalis papildomai įterptų pelenų, padidina P kiekį dirvožemyje (Omil et al., 2011).  
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17 pav. Judriojo P2O5 koncentracija dirvožemyje 2017–2018 m. Paryškintas plotas rodo judriojo P2O5 

kitimą po derliaus nuėmimo 

Fig. 17. The concentration of mobile P2O5 in soil in 2017–2018. The shaded area represents soil mobile 

P2O5 after the crop was harvested 

2018 m. iškritusių kritulių buvo užregistruota daugiau (279 mm), palyginti su 2017 m. 

(225 mm) (6 pav.), todėl tikėtina, kad maistinės medžiagos iš pelenų granulių buvo lengviau 

atpalaiduojamos drėgnomis sąlygomis, ypač judriojo Ca padidėjimas buvo akivaizdus (18 pav.). 

To priežastis gali būti ir dėl dalelių dydžio poveikio: birių biokuro pelenų dalelių dydis yra žymiai 

mažesnis, nei granuliuotų pelenų ir judrusis Ca lengviau išplaunamas iš dirvožemio. Taip pat 

pelenų granulių maistingų medžiagų išsiskyrimas yra ribotas sausose sąlygose. Drėgnomis 

sąlygomis judrusis Ca yra mobilizuojamas daug greičiau iš kalkių krosnies dulkių, kurios sudarė 

didžiąją dalį BPG30 pelenų granulių (18 pav.). Nustatyta, kad kasmet iš ariamojo sluoksnio 

netenkama apie 120–300 kg ha-1 Ca. Ir to priežastis yra abiotiniai ir antropogeniniai veiksniai: 

rūgštūs krituliai, žemės ūkyje naudojama agrotechnika, maistinių elementų išsiplovimas bei 

išnešimas iš dirvožemio su  augalų derliumi (LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija, 2018).  
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18 pav. Judriojo Ca koncentracija dirvožemyje 2017–2018 m. Paryškintas plotas rodo judriojo Ca kitimą 

po derliaus nuėmimo 

Fig. 18. The concentration of mobile Ca in soil in 2017–2018. The shaded area represents soil mobile 

Ca after the crop was harvested 

Po 4 savaičių stipriai padidėjo judriojo Mg kiekis (19 pav.). Tiek pirmais, tiek antrai metais 

judrusis Mg su BPG30 granulėmis (3 t ha-1) padidėjo dvigubai, atitinkamai iki ~ 201 mg kg-1 

(2017) ir ~ 179 mg kg-1 (2018). Nuėmus derlių (po 12 sav.) šiuose variantuose judriojo 

Mg koncentracija mažėjo lėčiau.  

 

19 pav. Judriojo Mg koncentracija dirvožemyje 2017–2018 m. Paryškintas plotas rodo judriojo Mg 

kitimą po derliaus nuėmimo 

Fig. 19. The concentration of mobile Mg in soil in 2017–2018. The shaded area represents soil mobile 

Mg after the crop was harvested 
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Apibendrinimas. Nustatyta, kad visuose variantuose judriojo K2O ir Mg kiekiai dirvožemyje 

labiausiai padidėjo per pirmąsias 4 savaites nuo eksperimento pradžios. Tokį maistinių medžiagų 

padidėjimą dirvožemyje lėmė granulių paviršiaus sluoksnių atsipalaidavimas. Tačiau mažiau 

ryškus padidėjimas stebimas judriojo P2O5 atveju. P pelenuose dažniausiai pasitaiko aliuminio 

silikatų formose, sudarydamas silpnai tirpius aliuminio fosfatus ir tik nedidelė dalis papildomai 

įterptų pelenų, padidina P kiekį dirvožemyje. Tuo tarp Ca koncentracija ypač padidėjo antrais 

tyrimų metais ir tai sudarė labai stiprų koreliacinį ryšį tarp Ca kiekio ir nustatyto pH dirvožemyje. 

Tokį padidėjimą lėmė drėgnesnis laikotarpis 2018 metais.  

3.1.3. Tręšiamųjų produktų poveikis dirvožemio užterštumui sunkiaisiais metalais 

Biokuro pelenuose gausu sunkiųjų metalų ir jie laikomi toksiškomis bei pavojingomis 

atliekomis aplinkai (Belyaeva, Haynes, 2011). Todėl vegetacinio eksperimento metu po derliaus 

nuėmimo buvo nustatyti sunkiųjų metalų kiekiai dirvožemyje, norint stebėti jų poveikį aplinkai. 

Daugybė cheminių procesų susijusių su sunkiųjų metalų virsmu dirvožemyje daro įtaką jų 

prieinamumui augalams, tačiau yra svarbiausi krituliai, t. y. tirpumas, adsorbcija – desorbcija. Šie 

procesai susiję su krituliais kontroliuoja sunkiųjų metalų biologinį prieinamumą ir judrumą. 

Eksperimento metu dirvožemyje buvo nustatyti šių sunkiųjų metalų: Cr, Pb, Cd ir Ni bei 

mikroelementų: Zn ir Cu kiekiai. 

Atlikus vegetacinį eksperimentą ir nustačius Zn kiekį dirvožemyje po derliaus nuėmimo, 

2017–2018 metų duomenimis, Zn kiekis reikšmingai (P < 0,05) padidėjo visuose tirtuose 

variantuose, lyginant su kontrole (12 lent.). Didžiausias Zn padidėjimas nustatytas variante 

tręštame su biokuro pelenais, kai tręšimo norma 3 t ha-1. Zn kiekis nustatytas 21,4 mg kg-1 (2017) 

ir 25,1 mg kg-1 (2018), o kontroliniuose variantuose, atitinkamai 18,1 ir 20,7 mg kg-1. Pažymėtina, 

kad tręšiant biokuro pelenais 1,5 t ha-1 norma Zn kiekis dirvožemyje nustatytas  tik 0,3 mg kg-1 

mažesnis pirmais tyrimų metais, t. y. 21,1 mg kg-1 ir 0,1 mg kg-1 antrais (25,0 mg kg-1). Naudojant 

pelenų granules (BPG) reikšmingų skirtumų tarp variantų nenustatyta (P < 0,05) abiem tyrimų 

metais. Pabrėžtina, kad Zn judrumas dirvožemyje priklauso nuo terpės pH bei naudojamų trąšų. 

Zn tirpumas didėja, rūgštėjant dirvožemiui (Račaitė, 2009), todėl šio elemento daugiau gali 

pasisavinti augalai. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu 

„Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“ Zn kiekis 

dirvožemyje yra leistinas 300 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 

2004), t. y. net ~ 14 kartų didesnis nei nustatyta didžiausia koncentracija eksperimento metu. 

Ispanų mokslininkai atliko tyrimą su pelenais ir nustatė, kad labiausiai dirvožemyje padidėjo 

būtent Zn kiekis ir tai priklausė nuo naudojamų pelenų. Šie mokslininkai naudojo trijų rūšių 
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pelenus: medienos, alyvuogių ir daržovių,  kuriuose Zn koncentracija atitinkamai buvo 2054, 274 

ir 169 mg kg-1. (Quirantes et al., 2016).  

Atlikus Cu analizes dirvožemyje po derliaus nuėmimo nustatyta, kad visų tirtų variantų 

gauti rezultatai, abiem metais, reikšmingai (P < 0,05) skyrėsi nuo kontrolės (12 lent.). Cu DLK 

dirvožemyje – 100 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2004). 

Eksperimento metu nustatyta Cu koncentracija buvo tik apie 3–5 mg kg-1, tačiau, kai Cu kiekis 

viršija DLK, gali pasireikšti fitotoksiškumas. Ši neigiama savybė gali išlikti ilgą laiką, nes Cu 

sunku pašalinti dėl jo mažo tirpumo vandenyje. Taip pat toksiška Cu koncentracija dirvožemyje 

turi įtakos sėklų daigumui, šaknų sistemos vystymuisi ir augalų gyvybingumui (Van Assche, 

Clijsters, 1990). Vertinant šiuos gautus Cu rezultatus galima teigti, kad eksperimento metu 

naudoti birūs ir granuliuoti biokuro pelenai neturėjo neigiamo įtakos šio elemento kiekiui 

dirvožemyje.  

Eksperimento metu nustatyta, kad pirmais tyrimų metais Cr kiekis statistiškai reikšmingai 

(P < 0,05) skyrėsi nuo kontrolės, tik variante su biokuro pelenais, kai tręšimo norma 3 t ha-1 

(12 lent.). Tręšiant šiuo variantu nustatytas Cr kiekis – 9,87 mg kg-1. Antrais tyrimų metais 

didžiausia Cr koncentracija dirvožemyje taip pat nustatyta variante su biokuro pelenais (3 t ha-1), 

tačiau nustatytas skirtumas užfiksuotas labai minimalus ir siekė apie 1 mg kg-1 paklaidos ribose. 

Pažymėtina, kad Cr nedideliais kiekiais reikalingas augalams, tačiau per didelė jo koncentracija 

gali turėti ir neigiamą poveikį. Eksperimento metu gauti rezultatai neviršijo DLK, kuri yra 

100 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2004), o atlikus chemines 

analizes vasarinių miežių grūduose bei šiauduose Cr nebuvo aptikta (12 lent.). JAV Aplinkos 

apsaugos agentūra pateikė atliktų dirvožemio analizių rezultatus, kurie parodė, kad 

Cr koncentracija dirvožemiuose svyravo nuo 1 iki 1000 mg kg-1, skirtingose JAV vietose. 

Apibendrinę duomenis nustatė, kad vidutinė koncentracija atitinkamai buvo 14–70 mg kg-1 (EPA, 

1984). Remiantis šiais duomenimis eksperimento metu panaudoti tręšiamieji produktai 

nepadidino Cr koncentracijos daugiau, negu apskritai deklaruojama Cr koncentracija skirtinguose 

dirvožemiuose. 

Nustačius Ni koncentraciją dirvožemyje, eksperimento pabaigoje, buvo pastebėta, kad jo 

kiekis visuose variantuose, kaip ir prieš tai aptartų metalų, reikšmingai (P < 0,05) skyrėsi nuo 

kontrolės (12 lent.). Didžiausi Ni kiekiai užfiksuoti taip pat tręšiant su biokuro pelenais. Pirmais 

metais Ni koncentracija siekė 6,27 ir 6,11 mg kg-1, atitinkamai su 1,5 ir 3,0 t ha-1 tęšimo norma. 

Sekančiais metais Ni kiekis dirvožemyje svyravo panašiose ribose, t. y. 6,45 ir 6,27 mg kg-1 (1,5 ir 

3,0 t ha-1). Gauti rezultatai parodė, kad eksperimento metu naudojant birius bei granuliuotus 

biokuro pelenus Ni koncentracija neviršijo DLK, kuri – 75 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija, 2004). Tai ženkliai didesnis kiekis, nei gautas eksperimento metu 
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abiem tyrimo metais. Tad galima teigti, kad vegetacinio eksperimento metu naudojami tręšiamieji 

produktai neturėjo neigiamos įtakos Ni įsisavinimui dirvožemyje. Lenkijos mokslininkai ištyrę 

skirtingus dirvožemius ir apibendrinę duomenis pateikia, kad Ni koncentracija vidutiniškai yra 

apie 22 mg kg-1 (Cempel, Nikel, 2006). Jie taip pat deklaruoja, kad dirvožemiuose Ni kiekis 

svyravo labai plačiame diapazone, t. y. net nuo 3 iki 1000 mg kg-1.  

12 lentelė. Sunkiųjų metalų kiekis dirvožemyje po derliaus nuėmimo 2017–2018 m. 

Table 12. Heavy metals content in the soil after harvest in 2017–2018 

Variantai 

Treatments 

Tęšimo 

norma 

Fertilization 

rate  t ha-1 

Zn Cu Cr Ni Pb Cd 

mg kg-1 s. m. / of dry matter ± SD 

2017 

K 0 18,1a 3,52a 8,98a 5,37a 8,38a 0,053a 

BP 
1,5 21,1bc 4,25bc 9,73abc 6,11cde 10,5def 0,081bcd 

3,0 21,4c 4,29c 9,87c 6,27e 10,8f 0,086d 

BPG30 
1,5 20,2bc 4,00abc 9,59abc 5,64ab 9,34b 0,073b 

3,0 20,5bc 4,02abc 9,65abc 5,80bc 9,37b 0,077bcd 

BPG50 
1,5 20,4bc 4,02abc 9,67abc 5,71abc 9,42bc 0,07bcd 

3,0 20,7bc 4,09abc 9,71abc 5,84bc 9,59bc 0,079bdc 

BPG70 
1,5 21,0bc 4,21bc 9,70abc 5,81bc 10,0cd 0,080bcd 

3,0 21,2bc 4,24bc 9,75abc 5,87bcde 10,7ef 0,081bcd 

2018 

K 0 20,7a 4,09a 9,87a 5,62a 9,38a 0,054a 

BP 
1,5 25,0bc 5,04bc 10,8bcd 6,27bc 11,8de 0,082cde 

3,0 25,1c 5,12c 10,9d 6,45c 11,9e 0,087e 

BPG30 
1,5 24,5bc 4,79bc 10,2b 6,18bc 11,0b 0,076b 

3,0 24,7bc 4,87bc 10,4b 6,21bc 11,1bc 0,078bc 

BPG50 
1,5 24,7bc 4,88bc 10,5b 6,28bc 11,2bc 0,079bc 

3,0 24,8bc 4,89bc 10,6bcd 6,34bc 11,3bcde 0,080bc 

BPG70 
1,5 24,8bc 4,93bc 10,6bcd 6,32bc 11,7cde 0,081bcde 

3,0 24,9bc 5,08bc 10,8bcd 6,37bc 11,8de 0,082cde 

Pastaba. Skirtumas tarp reikšmių su ta pačia raide nebuvo statistiškai reikšmingas tarp įvairių tręšiamųjų produktų, 

kai P < 0,05. 

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 

Dirvožemyje po derliaus nuėmimo, abiem tyrimų metais, Pb kiekis reikšmingai (P < 0,05) 

padidėjo visuose variantuose, lyginat su kontrole (12 lent.). Literatūroje teigiama, kad 

Pb koncentracija dirvožemyje paprastai svyruoja nuo 10 iki 50 mg kg-1 (Brazauskienė, 2004). Ne 

išimtis ir eksperimento metu gauti dirvožemio rezultatai, kurie parodė, kad panaudojus 

trešiamuosius produktus, Pb koncentracija svyravo nuo 8,38 iki 11,9 mg kg-1 ir neviršijo DLK 
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(100 mg kg-1) (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2004). Pažymėtina, kad šis 

elementas biologiškai neskaidomas ir laikui bėgant neišnyksta, t. y. gali dirvožemyje išlikti 

daugybę metų (Alloway, 1995). Pb tvirtai laikosi ant labai smulkių viršutinių molio ir organinių 

medžiagų dalelių paviršiaus. Tačiau nustatyta, kad esant žemam dirvožemio pH (pH < 5) 

Pb daugiau judrus ir daug geriau tirpsta, tačiau esant beveik neutraliam ar net šarminiam pH 

(pH > 6,5) Pb dirvožemyje sulaikomas stipriau ir jo tirpumas žymiai sumažėja (Brazauskienė, 

2004). Vegetaciniame eksperimente naudojant pelenų granules (BPG), pH padidėjo nuo 5,5 iki 

7,6 (23 pav.), todėl remiantis literatūra galima teigti prielaidą, kad naudojant BPG granules, kurios 

pašarmina dirvožemį, Pb tirpumas bus ribotas. 

Išanalizavus dirvožemyje Cd, nustatyta, kad jo kiekis taipogi visuose variantuose 

reikšmingai (P < 0,05) skyrėsi nuo netręšto varianto, abiem tyrimų metais (12 lent.). Didžiausia 

Cd koncentracija, 2017–2018 metais, nustatyta variante su biokuro pelenais, kai tręšimo norma 

3 t ha-1. Gautas rezultatas buvo 1,6 karto didesnis nei kontrolinis, abiem tyrimų metais, tačiau tai 

neviršijo DLK, kuri yra 3 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2004). 

Literatūroje teigiama, kad vidutinis Cd kiekis dirvožemyje būna nuo 0,1 iki 0,5 mg kg-1 

(Staugaitis, Mažeika, et al., 2015), o šiame eksperimente panaudojus tręšiamuosius produktus 

koncentracija kito labai siaurame intervale (0,073–0,087 mg kg-1). Kadmio, kaip ir švino, 

pagrindinis veiksnys lemiantis jo adsorbciją ir pasiskirstymą dirvožemyje yra pH (Lukowski, Dec, 

2018). Cd žemės ūkio dirvožemiuose gana nejudrus, tačiau tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui 

padidėjus dirvožemio rūgštingumui jis gali tapti judresnis. Todėl tikėtina, kad padidėjusiame 

dirvožemio pH (naudojat birius bei granuliuotus biokuro pelenus) galima išvengti Cd judrumo į 

dirvožemį ar į augalus. 

Įvertinus sunkiųjų metalų ir mikroelementų pokyti dirvožemyje po derliaus nuėmimo, 

matyti tiriamų elementų (Zn, Cu, Cr, Ni ir Pb) koncentracijų padidėjimas visuose variantuose, 

lyginant su kontrole, kaip parodyta 20 paveiksle. Pastebėta, kad antrais tyrimo metais minėtų 

elementų kiekis dirvožemyje buvo didesnis apie 1–2 mg kg-1. Nustatyta, kad tręšimas biokuro 

pelenais abiem tyrimo metais šių elementų koncentraciją padidino labiau nei naudojant pelenų 

granules (20 pav.). Tikėtina, kad pelenų granulės neturi tiesioginio poveikio dirvožemiui, kaip 

birūs biokuro pelenai. Pažymėtina tai, kad į dirvožemį patekę sunkieji metalai neviršijo leistinų 

ribų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2004). Kitų mokslininkų atlikti 

tyrimai patvirtina, kad medžio žievės pelenai nebuvo reikšmingas sunkiųjų metalų šaltinis 

dirvožemyje (Solla-Gullon et al., 2006, Merino et al., 2006).  
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20 pav. Bendras sunkiųjų metalų pokytis dirvožemyje po derliaus nuėmimo 2017–2018 m. 

Fig. 20. Total change of heavy metals in the soil after harvest in 2017–2018 

Neutraliame ar šarminiame dirvožemyje, sunkiųjų metalų tirpumas yra mažas ir dažniausiai 

absorbuojamas viršutiniame sluoksnyje. Labiausiai dirvožemyje po derliaus nuėmimo padidėjo 

Zn kiekis. Tikėtina, kad tam įtakos turėjo didelė jo koncentracija tręšiamuosiuose produktuose 

(10b pav.). Nustatyta, kad su šiais produktais, kai tręšimo norma 1,5 t ha-1, Zn įnešta 0,21–

1,06 kg ha-1, o su 3 t ha-1, atitinkamai dvigubai daugiau (0,42–2,12 kg ha-1). Tuo tarpu kitų sunkiųjų 

metalų (Cu, Cr, Ni, Pb ir Cd) suminis įneštas kiekis svyravo tik nuo 0,002 iki 0,19 kg ha-1  

(1,5 t ha-1) ir nuo 0,004 iki 0,38 kg ha-1 (3,0 t ha-1). Pažymėtina, kad sunkiųjų metalų ir 

mikroelementų kiekis didėjo tiesiškai, didėjant pelenų kiekiui granulėse (BPG30 < BPG50 < 

BPG70). Atlikus koreliacinę – regresinę analizę nustatytas labai stiprus ryšys tarp panaudoto 

pelenų kiekio mišinyje, gaminant granules ir padidėjusio sunkiųjų metalų ir mikroelementų kiekio 

dirvožemyje po derliaus nuėmimo (r = 0,96 (2017) ir r = 0,99 (2018)). 

Apibendrinimas. Įvertinus sunkiųjų metalų ir mikroelementų pokytį dirvožemyje po derliaus 

nuėmimo, matyti tiriamų elementų (Zn, Cu, Cr, Ni ir Pb) koncentracijų padidėjimas visuose 

variantuose, lyginant su kontrole. Nustatyta, kad variantai tręšti biokuro pelenais, abiem tyrimo 

metais, elementų koncentraciją padidino labiau nei naudojant pelenų granules. Biokuro pelenai 

tiesiogiai veikia dirvožemį sunkiaisiais metalais, kadangi jų smulkios dalelės laikosi ant taip pat 

smulkių viršutinių molio ir organinių medžiagų dalelių paviršiaus. Tuo tarpu biokuro pelenų 

granulės tokiomis savybėmis nepasižymi. Pelenų granulės atsipalaiduoja per ilgesnį laikotarpį, 

todėl dirvožemis mažiau įsisavina sunkiųjų metalų, kurių taip pat mažiau pereina į augalą. Tačiau 

atlikus šiuos eksperimentus nustatyta, kad į dirvožemį patekę sunkieji metalai neviršijo leistinų 

ribų naudojant, tiek birius, tiek granuliuotus biokuro pelenus.  



59 

3.1.4. Tręšiamųjų produktų poveikis vasarinių miežių cheminei sudėčiai 

Pagrindinės maisto medžiagos, reikalingos daugumai augalų yra N, P ir K. Vasariniai 

miežiai – ne išimtis. Šiems augalams taip pat svarbus šis maistinių medžiagų balansas. Su biokuro 

pelenais į dirvožemį patenka pakankamai gausus kiekis K bei P. Šiose atliekose taip pat gausu 

Ca ir Mg (Agren, 2008, Maathuis, 2009, Freire et al., 2015), todėl vegetaciniame eksperimente 

buvo analizuojamas būtent šių maistinių medžiagų (K, P, Ca ir Mg) suminis kiekis vasarinių 

miežių grūduose ir šiauduose.  

Ištyrus vegetaciniame eksperimente naudotų tręšiamųjų produktų įtaką suminio P kiekiui 

vasarinių miežių grūduose, nustatyta, kad statistiškai reikšmingai (P < 0,05) skyrėsi nuo kontrolės 

tik variantai su pelenų granulėmis BPG (21a pav.). Tačiau nustatyta koncentracija svyravo labai 

siaurame diapazone (4,17–4,66 g kg-1). Literatūroje teigiama, kad migliniai augalai sunaudoja 

apie 10 % dirvoje esančio judriojo P2O5 (Šlapakauskas, Duchovskis, 2014). Eksperimente 

nustatyta, kad judriojo P2O5 kiekis dirvožemyje su biokuro pelenais turėjo didžiausią 

koncentraciją per visą vegetacijos periodą (17 pav.). Todėl tikėtina, kad P pelenuose sudarė silpnai 

tirpius aliuminio fosfatus (Omil et al., 2011), kurie liko dirvožemyje ir jų neįsisavino augalai. 

P kiekis vasarinių miežių šiauduose buvo nustatytas ženkliai mažesnis (~ 4–5 kartus), nei 

grūduose (21b pav.). Šie rezultatai patvirtina literatūrinius duomenis, kuriuose teigiama, kad 

P daugiausia susikaupia grūduose (Šlapakauskas, Duchovskis, 2014). Nustačius P koncentraciją 

vasarinių miežių šiauduose, statistiškai (P < 0,05) nuo kontrolės skyrėsi visi variantai su 3 t ha-1 

tręšimo norma: BP, BPG30, BPG50 ir BPG70. Tačiau taip pat labai siaurame diapazone, t. y. nuo 

0,88 iki 1,03 g kg-1. Galima daryti prielaidą, kad naudojant šiuos tręšiamuosius produktus, kai 

tręšimo normą 1,5 t ha-1, P neužtenka praturtinti dirvožemiui bei įsisavinti augalams. Ypatingai 

migliniai augalai labai jautrūs P trūkumui pirmais auginimo ir vystymosi tarpsniais 

(Šlapakauskas, Duchovskis, 2014).  

Dviejų metų vegetaciniame eksperimente suminis K kiekis buvo nustatytas taip pat 

vasarinių miežių grūduose ir šiauduose. Gauti rezultatai pateikti, atitinkamai 21 paveiksle. 

Nustatyta, kad didėjant pelenų kiekiui granulėje, didėjo ir K įsisavinimas grūduose, atitinkamai 

7,72 < 8,00 < 8,36 g kg-1, kai tręšimo norma 1,5 t ha-1 ir 8,51 < 8,73 < 9,42 g kg-1 (3 t ha-1), pirmais 

tyrimų matais ir labai panašiame intervale sekančiais metais. Literatūroje teigiama, kad migliniai 

augalai sunaudoja apie 14 % dirvoje esančio judriojo K2O (Šlapakauskas, Duchovskis, 2014). 

Tręšiant biriais biokuro pelenais K kiekis grūduose, 2017 metais, nustatytas mažesnis, nei tręšiant 

pelenų granulėmis. Tikėtina, kad to priežastis – granulių struktūra. Granulių gamybos metu po 

hidratacijos proceso, K buvo surištas į netirpius jungius, todėl biriais biokuro pelenais tręštuose 

variantuose, ši maisto medžiaga lengviau išsiplovė iš dirvožemio ir mažiau jos įsisavino grūdai.  
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21 pav. Maistinių medžiagų: P, K, Ca ir Mg koncentracijos vasarinių miežių (a) grūduose ir (b) 

šiauduose po tręšimo biokuro pelenais (BP) ir biokuro pelenų granulėmis (BPG) 

Fig. 21. Nutrients: P, K, Ca and Mg concentration change in spring barley (a) grain and (b) straw after 

the fertilisation with biofuel ash (BP) and biofuel ash granules (BPG)  

Pastaba. Skirtumas tarp reikšmių su ta pačia raide nebuvo statistiškai reikšmingas tarp įvairių tręšiamųjų produktų, 

kai P < 0,05. 

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 
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Suminio K kiekio gauti rezultatai, vasarinių miežių šiauduose antrais tyrimų metais, parodė, 

kad šiaudai įsisavino ~ 10–20 g kg-1 didesnes K koncentracijas, nei grūdai (21b pav.). Šiaudams 

yra būtinas K daugiau dėl jų struktūros, kad būtų atsparesni blogoms oro sąlygoms ir neišgultų. 

K lemia stipresnius vasarinių miežių stiebus (Šlapakauskas, Duchovskis, 2014). Taip pat iš gautų 

rezultatų matyti, kad suminio K kiekis antrais tyrimo metais buvo gerokai didesnis visuose 

variantuose. Tikėtina, kad tam įtakos turėjo drėgnas antrų tyrimų metų liepos mėnuo (6a pav.). 

Esant lietingesniam laikotarpiui pelenų granulės turėjo galimybę labiau atpalaiduoti maisto 

medžiagas. Taip pat pastebėta, kad pirmais tyrimo metais nustatytas suminio K kiekis šiauduose 

skyrėsi naudojant 1,5 ar 3,0 t ha-1 tręšimo normą, atitinkamai  6,81 ir 11,3 g kg-1 (BP); 6,83 ir 

11,3 g kg-1 (BPG30); 7,52 ir 12,7 g kg-1 (BPG50) bei 8,36 ir 13,4 g kg-1. Tačiau antrais 

eksperimento metais gautos reikšmės buvo artimos viena kitai, atitinkamai 28,2 ir 28,5 g kg-1 

(BP); 20,1 ir 21,5 g kg-1 (BPG30); 26,1 ir 27,7 g kg-1 (BPG50) bei 27,8 ir 28,0 g kg-1 (BPG70). 

Įvertinus suminio Ca kiekį vasarinių miežių grūduose, pirmais tyrimų metais, nustatyta, kad 

eksperimento metu naudojant visus tręšiamuosius produktus, rezultatai statistiškai reikšmingai 

(P < 0,05) skyrėsi nuo netręšto varianto (21a pav.). Taip pat pažymėtina, kad 2017 metais 

nustatytas suminio Ca kiekis grūduose buvo didesnis nei 2018. Tikėtina, kad to priežastis buvo 

sausesni 2017 metai (6a pav.). Šiuo laikotarpiu judriojo Ca koncentracija dirvožemyje siekė 

ženkliai mažesnes vertes (18 pav.), todėl augalai įsisavino didesnį Ca kiekį. Antraisiais tyrimo 

metais judriojo Ca koncentracija dirvožemyje šoktelėjo net iki 2500 mg kg-1 (18 pav.) ir tam įtakos 

turėjo drėgnesnis liepos mėnesio laikotarpis (6a pav.). Esant didesniam kritulių kiekiui, pelenų 

granulės labiau ištirpo ir jose esančios maisto medžiagas pasiskleidė dirvožemyje. Pažymėtina, 

kad Ca būtinas augalo šaknims, jo dėka formuojasi augalo šakniaplaukiai, kurie kontroliuoja 

vandens ir mineralinių medžiagų pernešimą iš dirvožemio (Šlapakauskas, Duchovskis, 2014). Po 

vegetacijos atlikus suminio Ca analizes vasarinių miežių šiauduose buvo nustatytos daug didesnės 

Ca koncentracijos nei grūduose (abiem tyrimų metais). Būtent antrais tyrimo metais šiaudai 

įsisavino didesnį kiekį Ca ir visi tręšimo variantai statistiškai reikšmingai (P < 0,05) skyrėsi nuo 

kontrolės (21b pav.).  

Nustatyta, kad Mg kiekis vasarinių miežių grūduose tyrimų metais svyravo 1,20–1,61 g kg-1 

intervalo ribose (21a pav.), o šiauduose 0,80–1,01 g kg-1 (21b pav.). Nors vertės tarp vasarinių 

miežių grūdų ir šiaudų ženkliai nesiskiria, tačiau grūdai įsisavino didesnį Mg kiekį, kaip ir 

deklaruoja Lietuvos mokslininkai. Jų teigimu Mg labiau linkęs kauptis augalų sėklose (Vaišvila 

et al., 1999). Šio elemento taip pat reikia grūdų fermentų veikloje, jo dėka augale pernešamas 

P, cukrus, krakmolas ir kt. (Romheld, Kirkby, 2009). 
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Vegetacinio eksperimento metu taip pat nustatyta sunkiųjų metalų (Cd, Pb, Ni ir Cr) bei 

mikroelementų (Zn ir Cu) koncentracija vasarinių miežių grūduose ir šiauduose. Abiem 

eksperimento metais vasarinių miežių grūduose buvo aptikti tik Zn ir Cd. Nustatyta, kad 

antraisiais eksperimento metais Zn koncentracija grūduose buvo neženkliai didesnė (22 pav.). 

Lietuvos mokslininkų atliktuose tyrimuose nustatyta, kad Zn kiekis Lietuvoje auginamuose 

grūduose yra 19 ± 5,2 mg kg-1 (Lubytė et al., 2004). Pažymėtina, kad šiame dviejų metų 

eksperimente Zn koncentracija vasarinių miežių grūduose svyravo intervale 4,58–22,5 mg kg-1. 

Didžiausias Zn kiekis buvo nustatytas variantuose su biriais biokuro pelenais, t. y. 19,6 mg kg-1 

(2017) ir 20,2 mg kg-1 (2018), kai tręšimo norma 1,5 t ha-1 bei 21,6 mg kg-1 (2017) ir 22,5 mg kg-1 

(2018), kai tręšimo norma 3 t ha-1. 

Kitas vasarinių miežių grūduose aptiktas elementas – Cd (22 pav.). Jis priskiriamas 

sunkiesiems metalams. Cd yra toksiškas aplinkos teršalas (Peng et al., 2019). Eksperimento metu, 

abiem tyrimų metais, didžiausia Cd koncentracija nustatyta variante su biokuro pelenais 

(~ 0,03 mg kg-1) ir tai yra ~ 3 kartus mažiau nei leidžiama. Remiantis Europos teisės aktais 

(European Commission, 2006, European Food Safety Authority, 2018) grūduose leidžiama Cd 

koncentracija – 0,1 mg kg-1. Tačiau tikėtina prielaida, kad naudojant birius biokuro pelenus keletą 

metų iš eilės taikant tą pačią tręšimo norma (3 t ha-1) Cd koncentracija vasarinių miežių grūduose 

galėtų kauptis ir padidėti arba net viršyti leidžiamą normą. Tuo tarpu naudojant granuliuotus 

pelenus Cd įsisavinimas augaluose ženkliai mažesnis. Granulės sulaiko sunkiuosius metalus ir jie 

neturi palankių sąlygų kauptis dirvožemyje bei augaluose.  

Atlikus chemines analizes vasarinių miežių šiauduose buvo nustatyti taip pat tik du 

elementai, t. y. Zn bei Cu. Cu, kaip ir Zn priskiriamas mikrolelentams. Gauti rezultatai pateikti 

22 paveiksle. Tarša šiais metalais vasarinių miežių šiauduose, statistiškai reikšmingai (P < 0,05) 

padidėjo visuose variantuose (lyginant su kontrole). Pažymėtina tai, kad Zn kiekis tarp metų 

ženkliai nesiskyrė, t. y. 2017 metais svyravo tarp 28,8–59,1 mg kg-1 intervale, o 2018 tarp 31,4–

63,5 mg kg-1. Variantuose su biokuro pelenais buvo nustatytos didžiausios Zn koncentracijos, 

abiem tyrimų metais: 56,1 mg kg-1 (2017) ir 58,9 mg kg-1 (2018), kai tręšimo norma 1,5 t ha-1 bei 

59,1 mg kg-1 (2017) ir 63,5 mg kg-1 (2018), kai tręšimo norma dvigubai didesnė. Pabrėžtina tai, 

kad Zn koncentracija šiauduose, panaudojus tręšiamuosius produktus padidėjo dvigubai, lyginant 

su netręštu variantu (2017–2018) (22 pav.). 

Nustačius Cu koncentraciją vasarinių miežių šiauduose, gauti rezultatai parodė, kad 

panaudojus visus tręšiamuosius produktus gautas reikšmingas priklausomumas, esant 95 % 

tikimybei (22 pav.). Taip pat nustatyta, kad antrais vegetacinio eksperimento metais tarša Cu 

šiauduose buvo didesnė ir svyravo ribose 3,94–5,35 mg kg-1, kai tuo tarpu pirmais tyrimo matais 

tik 0,98–3,87 mg kg-1 intervale. 
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22 pav. Sunkiųjų metalų: Zn, Cd ir Cu koncentracijos vasarinių miežių grūduose ir šiauduose po tręšimo 

biokuro pelenais (BP) ir biokuro pelenų granulėmis (BPG)  

Fig. 22. Heavy metals: Zn, Cd and Cu concentration change in spring barley grain and straw after the 

fertilisation with biofuel ash (BP) and biofuel ash granules (BPG)  

Pastaba. Skirtumas tarp reikšmių su ta pačia raide nebuvo statistiškai reikšmingas tarp įvairių tręšiamųjų produktų, 

kai P < 0,05. 

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 
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Vasarinių miežių grūdų ir šiaudų duomenys rodo, kad tokio tipo dirvožemyje gali būti 

naudojama ir didesnė pelenų granulių norma, nes neužfiksuota, kad augalai kaupia potencialiai 

toksiškus sunkiuosius metalus (Ni, Pb, Cr), o ir Cd aptiktas kiekis neviršija leistinų normų. 

Apibendrinimas. Ištyrus tręšiamųjų produktų (birių ir granuliuotų biokuro pelenų) poveikį 

vasarinių miežių grūdams ir šiaudams nustatyta, kad tręšiant pelenų granulėmis (BPG) augalai 

praturtinami suminiu P bei Mg, kurie kaupiasi grūduose. Taip pat suminiu K, kuris svarbus 

daugiausia šiaudams dėl jų struktūros, kad būtų atsparesni blogoms oro sąlygoms ir neišgultų, 

t. y. suminis K lemia stipresnius vasarinių miežių stiebus.  

Atlikus sunkiųjų metalų chemines analizes, nustatyta, kad grūduose aptikti tik Zn ir Cd, o 

šiauduose Zn ir Cu. Rezultatai parodė, kad šiame dviejų metų eksperimente didžiausios Zn, Cd ir 

Cu koncentracijos buvo aptiktos variantuose, kurie buvo tręšti biriais biokuro pelenais. Iš gautų 

duomenų matyti, kad tręšiamieji produktai (biokuro pelenų granulės) mažiau turi neigiamos 

įtakos augalams. BPG granulės tiesiogiai neveikia dirvožemio toksiškais elementais, kaip birūs 

biokuro pelenai, todėl augalai mažiau pasisavina šių elementų. Be to, labai svarbu, kad tokio tipo 

dirvožemyje gali būti naudojama ir didesnė pelenų granulių norma, kadangi eksperimento metu 

neužfiksuota, kad augalai kaupia ir kitus, potencialiai toksiškus sunkiuosius metalus, kaip Ni, Pb 

ir Cr. Galėdami panaudoti didesnį kiekį tręšiamųjų produktų, atitinkamai sumažintume 

besikaupiančius biokuro pelenus ir prisidėtume prie tvaresnės aplinkos.  

3.1.5. Tręšiamųjų produktų poveikis dirvožemio pH 

Dirvožemio pHKCl buvo matuojamas keturis kartus (0, 4, 12 ir 24 sav.) ir stebimas jo pokytis 

panaudojus tręšiamuosius produktus. Gauti rezultatai parodyti 23 paveiksle. Nustatyta, kad 

kontroliniuose variantuose pHKCl nekito per visą eksperimento laikotarpį ir buvo lygus pradiniam 

(5,5 pH vnt.). Tačiau dirvožemio pHKCl žymiai padidėjo patręšus biriais biokuro pelenais (BP) bei 

pelenų granulėmis (BPG). Didžiausias pHKCl “šuolis” nustatytas po 4 savaičių nuo eksperimento 

pradžios visuose variantuose bei abiem tyrimo metais (2017–2018). Pažymėtina tai, kad mažesnis 

pelenų kiekis granulėse (BPG30) dirvožemio pHKCl padidino daugiausiai. Tikėtina, kad tam įtakos 

turėjo granulių stipris (15 pav.). Granulių stiprio rezultatai patvirtina tai, kad BPG30 granulės 

pasižymėjo mažiausiu stiprumu (22–62 N gran-1) ir lengviau “atsipalaidavo” dirvožemyje, nei 

BPG50 bei BPG70, kurių stipris svyravo nuo 22–99 N gran-1. Nustatyta, kad naudojant biokuro 

pelenus abiem eksperimento metais pHKCl stabiliai padidėjo iki 6,4 pH vnt. naudojant 1,5 t ha-1 

normą ir iki 6,6 pH vnt. (3,0 t ha-1). Tarp biokuro pelenų ir pelenų granulių galima pastebėti tokias 

tendencijas: pirmiausia tai, kad biokuro pelenai lemia lėtesnį ir toliau didėjantį dirvožemio pHKCl 

net ir po 24 savaičių, t. y. po 12 savaičių po derliaus nuėmimo, kai tuo tarpu variantuose su pelenų 



66 

granulėmis pHKCl po derliaus nuėmimo pradeda mažėti. Tikėtina, kad tai yra dėl didesnio Ca 

kiekio granulėse, kuris gautas iš kalkių krosnies dulkių (8b pav.). Šios granulių tendencijos ypač 

akivaizdžios 2018 metais (23 pav.), esant drėgnoms sąlygoms (6a pav.). Tad tikėtina, kad biokuro 

pelenai tinka lėtam pHKCl padidėjimui, o pelenų granulės gali staigiai padidinti rūgštaus 

dirvožemio pHKCl. Vieni švedų mokslininkai pastebėjo padidėjusį dirvožemio pH naudojant 

3 t ha-1 pelenų normą jaunuose eglių medelynuose (Arvidsson, Lundkvist, 2003), o kiti nustatė 

padidėjusį dirvožemio pH praėjus net 5 metams po pelenų panaudojimo (3, 6 ir 9 t ha-1 norma) 

bei granuliuotų pelenų (3 t ha-1) dviejose skirtingose spygliuočių augimvietėse (Jacobson et al., 

2004). Šie mokslininkai taip pat nustatė, kad pelenų kompozicija neturėjo neigiamos įtakos 

dirvožemio cheminiams rodikliams, nepaisant tirpumo skirtumų.  

 

23 pav. pHKCl pokytis dirvožemyje 2017–2018 m. Paryškintas plotas rodo pHKCl kitimą po derliaus nuėmimo 

Fig. 23. pHKCl changes in the soil in 2017–2018. The shaded area represents soil pHKCl after the crop 

was harvested 

Nustatyta, kad skirtumas tarp 2017 ir 2018 metų pHKCl pokyčių koreliuojami su judriojo 

Ca kiekiu dirvožemyje po derliaus nuėmimo. Tarpusavio priklausomumas tarp pH ir judriojo 

Ca koncentracijos dirvožemyje pateikta 13 lentelėje. Įvertinus minėtą priklausomumą matyti, kad 

pirmais eksperimento metais visuose variantuose koreliacija nustatyta stipri arba labai stipri 

(Palaniswamy, Palaniswami, 2006). Silpniausia koreliacija užfiksuota panaudojus pelenų 

granules BPG70 (3 t ha-1) ir ji lygi r = 0,52. Stipriausi koreliaciniai ryšiai nustatyti variantuose su 

BPG30 (1,5 t ha-1 ir 3 t ha-1) bei BPG50 (1,5 t ha-1), atitinkamai r = 0,97, r = 0,97, r = 0,98 

(P < 0,05).  
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Tuo tarpu antrais eksperimento metais stiprus ir labai stiprus koreliacinis ryšys nustatytas 

variantuose tręštuose su pelenų granulėmis (r = 0,69–0,96), tačiau koreliacija reikšminga esant 

95 % tikimybei buvo nustatyta tik variante su BPG50 granulėmis, kai tręšimo norma 3 t ha-1 

(13 lent.). 2018 metais, priešingai nei 2017, variantai su biriais biokuro pelenais pasižymėjo 

abejotina koreliacija, t. y. r = 0,11 (1,5 t ha-1) ir r = 0,10 (3,0 t ha-1). 

13 lentelė. Tarpusavio priklausomumas tarp pH (x) ir judriojo Ca koncentracijos dirvožemyje (y) 2017–

2018 m. 

Table 13. The correlation between pH and mobile Ca concentration in soil (y) in 2017–2018 

pH (x) 

(y) 

Judrusis Ca dirvožemyje / Mobile Ca in soil 

BP 1,5 BP 3,0 
BPG30 

1,5 

BPG50 

1,5 

BPG70 

1,5 

BPG30 

3,0 

BPG50 

3,0 

BPG70 

1,5 

 2017 

BP 1,5 0,60        

BP 3,0  0,82       

BPG30 1,5   0,97*      

BPG50 1,5    0,98*     

BPG70 1,5     0,93    

BPG30 3,0      0,97*   

BPG50 3,0       0,65  

BPG70 3,0        0,52 

 2018 

BP 1,5 0,11        

BP 3,0  0,10       

BPG30 1,5   0,69      

BPG50 1,5    0,79     

BPG70 1,5     0,80    

BPG30 3,0      0,80   

BPG50 3,0       0,96*  

BPG70 3,0        0,85 

Pastaba. * koreliacija yra reikšminga esant 95 % tikimybei (P < 0,05). 

Note. * the correliation significant at 95 % confidence (P<0.05). 

Apibendrinimas. Nustatyta, kad kontroliniuose variantuose dirvožemio pHKCl nekito per 

visą eksperimento laikotarpį ir buvo lygus pradiniam. Didžiausias pHKCl „šuolis“ nustatytas po 

4 savaičių nuo eksperimento pradžios visuose variantuose bei abem tyrimo metais (2017–2018). 

Pažymėtina tai, kad mažesnis pelenų kiekis granulėse (BPG30) dirvožemio pHKCl padidino 

daugiausiai. Nustatyta, kad biokuro pelenai tinka lėtam pHKCl padidėjimui, o pelenų granulės gali 

staigiai padidinti rūgštaus dirvožemio pHKCl. BPG granulės patekusios į dirvožemį, 

atsipalaiduoja palaipsniui. Kaip matyti iš gautų rezultatų, pradžioje, BPG granulių paviršiaus 
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sluoksnis atsipalaiduoja labai greitai ir dirvožemio pH padidėja, tuo tarpu granulės vidinė dalis 

yra daug stipresnė ir išlieka kurį laiką nepakitusi. Dėl šios priežasties 2019 m. buvo pradėtas 

lauko eksperimentas, naudojant BPG granules. Tyrimas yra ir bus vykdomas keletą metų norint 

atsakyti į papildomus klausimus, tokius, kaip kas vyksta su BPG granulėmis ne tik per vegetaciją 

(4 mėnesius), bet ir po žiemos ar net kelių. Norima išsiaiškinti, kaip greitai atsipalaiduoja vidiniai 

granulės sluoksniai ir ar bus pastebimi pH „šuoliai“. 

3.1.6. Tręšiamųjų produktų poveikis vasarinių miežių grūdų ir šiaudų derlingumui 

Atlikti tyrimai 2017–2018 m. pavasarį–vasarą parodė, kad tręšiamieji produktai abiem 

tyrimų metais reikšmingai (P < 0,05) padidino vasarinių miežių grūdų derlingumą. Pirmais tyrimo 

metais grūdų derlingumas gautas ~ 3,2 kartus didesnis, nei antrais (14 lent.). Vertinant abiejų metų 

grūdų derlingumą didžiausias prieaugis pasiektas tręšiant 3,0 t ha-1 biokuro pelenais (BP), t. y. 

grūdų derlingumas gautas ~ 52,9 % (2017) ir ~ 54,2 % (2018) didesnis lyginant su netręštu 

variantu. Šiam reikšmingam padidėjimui įtakos galėjo turėti padidėjęs dirvožemio pHKCl 

(23 pav.). Aukštesnis pH sumažina maistinių medžiagų išsiplovimą ir daro įtaką cheminiams ir 

biologiniams procesams dirvožemyje (Neina, 2019). Nustatyta, kad didėjant pelenų granulėse 

pelenų kiekiui, grūdų derlingumas taip pat didėjo šia seka BPG30 < BPG50 < BPG70. Taikant 

1,5 t ha-1 tręšimo norma grūdų derlingumas didėjo atitinkamai 10,0 < 10,3 < 11,4 g inde-1 (2017) 

ir 3,10 < 3,27 < 3,43 g inde-1 (2018), o taikant dvigubai didesnę normą 10,8 < 11,8 < 12,2 g inde-1 

(2017) ir 3,33 < 3,47 < 3,90 g inde-1 (2018) (14 lent.).  

14 lentelė. Tręšiamųjų produktų įtaka vasarinių miežių grūdų derlingumui 

Table 14. Spring barley grain yield affected by fertilization products 

Variantai 

Treatments 

Tęšimo norma 

Fertilization rate  

t ha-1 

Metai / Year 

2017 2018 

Grūdų derlingumas, g inde-1 / Grain yield, g pot-1 

K 0 8,50a 2,77a 

BP 
1,5 12,0ef 3,67cd 

3,0 13,0g 4,27f 

BPG30 
1,5 10,0b 3,10ab 

3,0 10,8cd 3,33bc 

BPG50 
1,5 10,3bc 3,27bc 

3,0 11,8ef 3,47bc 

BPG70 
1,5 11,4de 3,43bc 

3,0 12,2f 3,90def 

Pastaba. Skirtumas tarp reikšmių su ta pačia raide nebuvo statistiškai reikšmingas tarp įvairių tręšiamųjų produktų, 

kai P < 0,05. 

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 



69 

Pirmais tyrimo metais gautam didesniam grūdų derlingumui tikėtina, kad įtakos turėjo 

meteorologinės sąlygos. 2017 metai buvo vėsesni (vidutinė temperatūra siekė 13,8 °C) ir sausesni 

(vidutinis kritulių kiekis buvo 225 mm), nei 2018, kurių metu vidutinė temperatūra buvo 18,5 °C 

ir vidutinis kritulių kiekis 279 mm (eksperimento metu) (6 pav.). Didesnis kritulių kiekis bei 

temperatūros pokyčiai turėjo neigiamos įtakos vasarinių miežių grūdų derlingumui. Pirmiausia, 

lietus įtakojo didesnį maistinių medžiagų išsiplovimo kiekį, todėl augalai negalėjo jų įsisavinti. 

Tuo pačiu atsipalaidavo toksiškos medžiagos iš tręšiamųjų produktų, stabdančios augalų augimą. 

2018 metais iškritusių kritulių kiekis buvo retas, bet gausus. Tyrimo vietoje pasitaikė škvalo bei 

krušos atvejų, todėl tai turėjo neigiamos įtakos auginamiems vasariniams miežiams, t. y. dalis 

užaugintos produkcijos buvo „išguldyti“, taip pat dalis vasarinių miežių grūdų „išbiro“. Tačiau 

nepaisant meteorologinių sąlygų padarytų nuostolių, grūdų derlingumas antraisiais tyrimo metais 

svyravo tarp pelenų granulių taip pat kaip ir pirmaisiais (BPG30 < BPG50 < BPG70). 

Atlikus vegetacinį eksperimentą ir gautą derlingumą g inde-1 perskaičiavus į t ha-1 buvo 

pritaikyta koreliacinė regresinė analizė, siekiant įvertinti ryšį tarp vasarinių miežių grūdų 

derlingumo ir eksperimento pradžioje įterpto skirtingų tręšiamųjų produktų K2O kiekio (24 pav.).  

  
 

(a) 

 

(b) 

24 pav. Vasarinių miežių grūdų derlingumo ir skirtingų tręšiamųjų produktų K2O kiekio taikymo 

eksperimente tarpusavio priklausomumas (a) 2017 m. ir (b) 2018 m. 

Fig. 24. The correlation between spring barley grain and application of K2O content in different 

treatments in (a) 2017 and (b) 2018 

Pastaba. ** koreliacija yra reikšminga esant 99 % tikimybei (P < 0,01). Skirtumas tarp reikšmių su ta pačia raide 

nebuvo statistiškai reikšmingas tarp įvairių tręšiamųjų produktų, kai P < 0,05. 

Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P<0.01). The difference between the values with the same 

letter was not statistically significant between the different fertilizer products when P<0.05. 
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Nustatyta koreliacija teigiamai stipri, esant 99 % tikimybei, abiem tyrimų metais. 

2018 metais koreliacija nustatyta ypač stipri ir atitinkanti r = 0,98. Tuo tarpu 2017 metais grūdų 

derlingumo priklausomumas nuo įnešto K2O kiekio į dirvožemį buvo šiek tiek silpnesnis 

(r = 0,91). Vasarinių miežių derlingumas didėjo, didėjant K2O kiekiui tręšiamuosiuose 

produktuose. K padeda augalams efektyviau įsisavinti dirvos drėgmę, taip padidindamas 

atsparumą sausroms. Taip pat pagerina šaknų sistemos vystymąsi bei pagreitina fotosintezę 

(Šlapakauskas, Duchovskis, 2014). Literatūroje teigiama, kad norint gauti gausų derlingumą 

kiekvienais metais reikia K sugrąžinti į dirvą, kadangi dažniausiai prieš eksperimento vykdymą 

yra nustatomas jo trūkumas. Siūloma K2O norma turėtų siekti 80–120 kg ha-1, tačiau augalai gali 

pasisavinti iš dirvožemio net 200–300 kg ha-1 K per vieną sezoną (LAMMC Agrocheminių tyrimų 

laboratorija, 2018). Šio vegetacinio eksperimento metu K2O kiekis tręšiamuosiuose produktuose 

buvo pritaikytas nuo labai minimalaus (19,4 kg ha-1) iki labai maksimalaus (171 kg ha-1). Taikant 

maksimalių K2O kiekį grūdų derlingumas gautas 1,86 t ha-1 (2017) ir 0,61 t ha-1 (2018).  

Vasarinių miežių šiaudų masė atitiko gautas grūdų derlingumo tendencijas ir visi tirti 

variantai statistiškai reikšmingai (P < 0,05) skyrėsi nuo kontrolės. 15 lentelėje pateiktos gautos 

šiaudų masės vertės. Vertinant 2017–2018 m. rezultatus, esmingai didesnė šiaudų masė, lyginant 

su kontrole, buvo nustatyta naudojant taip pat biokuro pelenus (BP). Tręšiant jais, šiaudų masė 

padidėjo ~ 45,5 % (2017) ir ~ 33,4 % (2018), kai tręšimo norma 1,5 t ha-1 bei ~ 50,9 % (2017) ir 

~ 47,2 % (2018), kai buvo taikoma dvigubai didesnė tręšimo norma.  

15 lentelė. Tręšiamųjų produktų įtaka vasarinių miežių šiaudų masei 

Table 15. Spring barley straw weight affected by fertilization products 

Variantai 

Treatments 

Tęšimo norma 

Fertilization rate  

t ha-1 

Metai / Year 

2017 2018 

Šiaudų masė, g inde-1 / Straw yield, g pot-1 

K 0 11,0a 5,30a 

BP 
1,5 16,0cde 7,07de 

3,0 16,6e 7,80g 

BPG30 
1,5 12,8b 5,60ab 

3,0 13,8b 6,47cd 

BPG50 
1,5 13,1b 5,90bc 

3,0 15,7cde 6,80de 

BPG70 
1,5 14,9c 6,57d 

3,0 16,4de 7,33efg 

Pastaba. Skirtumas tarp reikšmių su ta pačia raide nebuvo statistiškai reikšmingas tarp įvairių tręšiamųjų produktų, 

kai P < 0,05. 

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 
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Naudojant pelenų granules (BPG) šiaudų masė taip pat didėjo, didėjant pelenų kiekiui 

granulėje (BPG30 < BPG50 < BPG70). Taikant tręšimo normą 1,5 t ha-1 vasarinių miežių šiaudų 

masė, padidėjo nuo 12,8 iki 14,9 g inde-1 ir nuo 13,8 iki 16,4 g inde-1, taikant 3 t ha-1.  

Bendra šiaudų masė 2017 metais buvo ~2,2 karto didesnė nei 2018. Lyginant su gautų grūdų 

derlingumu, kuris buvo ~ 3,2 karto didesnis 2017 metais (14 lent.), galima teigti, kad 

meteorologinės sąlygos 2018 metais turėjo neigiamos įtakos labiau grūdų derlingumui nei šiaudų 

masei. Tikėtina, kad labiau augo vasarinių miežių vegetatyvinė masė nei grūdai.  

Pritaikius koreliacinę regresinę analizę nustatyti ryšiui tarp vasarinių miežių šiaudų 

derlingumo (t ha-1) ir K2O įnešamo kiekio prieš eksperimentą į dirvožemį, matyti tiesinis 

priklausomumas, t. y. šiaudų derlingumas didėjo, didėjant įnešamo K2O kiekiui (25 pav.). Tiek 

2017, tiek 2018 metais gauta koreliacija teigiamai stipri (P < 0,01). Pirmais tyrimo metais 

nustatyta mažesnė (r = 0,87), o antrais didesnė (r = 0,94). Nustatyta, kad taikant 171 kg ha-1 

K2O normą, gautas vasarinių miežių šiaudų derlingumas 2017 metais buvo 2,37 t ha-1, tuo tarpu 

2018 atitinkamai tik 1,11 t ha-1. 

  
(a) (b) 

25 pav. Vasarinių miežių šiaudų derlingumo ir skirtingų variantų K2O kiekio taikymo eksperimente 

tarpusavio priklausomumas (a) 2017 ir (b) 2018 

Fig. 25. The correlation between spring barley straw yield and application of K2O content in different 

treatments in (a) 2017 and (b) 2018 

Pastaba. ** koreliacija yra reikšminga esant 99 % tikimybei (P < 0,01). Skirtumas tarp reikšmių su ta pačia raide 

nebuvo statistiškai reikšmingas tarp įvairių tręšiamųjų produktų, kai P < 0,05. 

Note. ** the correliation significant at 99 % confidence (P<0.01). The difference between the values with the same 

letter was not statistically significant between the different fertilizer products when P<0.05.  
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Apibendrinimas. Atlikti tyrimai 2017–2018 m. parodė, kad tręšiamieji produktai abiem 

tyrimų metais reikšmingai (P < 0,05) padidino vasarinių miežių grūdų derlingumą ir šiaudų masę. 

Vertinant abiejų metų grūdų derlingumą bei šiaudų masę didžiausias prieaugis pasiektas tręšiant 

3,0 t ha-1 biokuro pelenais (BP), tačiau grūdų ir šiaudų derlingumo rezultatai rodo, kad esminių 

skirtumų (P < 0,05) tarp BP (3 t ha-1) ir BPG70 granulių (3 t ha-1) nėra. Taip pat naudojant 

dvigubai mažesnę tręšimo normą (1,5 t ha-1), BP taip pat esmingai (P < 0,05) nesiskiria su BPG70 

(1,5 t ha-1) bei BPG50 (3,0 t ha-1) granulėmis. Pažymėtina, kad naudojant būtent BP, dirvožemyje 

daugiau kaupiasi sunkiųjų metalų, nei naudojant biokuro pelenų granules (BPG). Be to, 

augaluose įsisavintas maisto medžiagų kiekis, daugumoje variantų, statistiškai reikšmingai 

(P < 0,05) neskyrė tarp BP ar BPG. Dėl to nėra tikslinga naudoti birius BP, ypatingai kai jų 

„išbarstymas“ lauko sąlygomis yra sąlyginai sudėtingesnis procesas, lyginant su granuliuotais 

produktais. 

3.2. Biokuro pelenų, žaliųjų atliekų komposto, jų mišinių savybės ir įtaka dirvožemiui ir 

migliniams javams 

3.2.1. Biokuro pelenų, žaliųjų atliekų komposto ir jų mišinių kokybės rodikliai 

Prieš pradedant lauko eksperimentą (2018 m.), pirmiausia buvo nustatyti biokuro pelenų 

(BP), žaliųjų atliekų komposto (ŽAK) ir ŽAK / BP mišinių kokybės rodikliai. Iš pagrindinių 

maisto medžiagų buvo nustatyti: suminis Ca, P, K ir Mg bei sunkieji metalai (Zn, Cu, Cr, Ni, Pb 

ir Cd). Žaliųjų atliekų komposte dar buvo įvertintas suminis azotas (Nb) ir organinė anglis (Corg). 

16 lentelėje pateikta išmatuotų pagrindinių maisto medžiagų (suminio K, P, Ca, Mg) 

cheminė sudėtis biokuro pelenuose, žaliųjų atliekų komposte ir jų mišiniuose. Nustatyta, kad 

biokuro pelenuose bei žaliųjų atliekų komposte daugiausia dominuoja Ca2+ jonus turintys 

junginiai. Tačiau biokuro pelenuose suminio Ca nustatyta 6,9 karto daugiau nei žaliųjų atliekų 

komposte, atitinkamai 20,9 ± 1,54 ir 3,08 ± 0,596 %. Kiti tyrėjai suminio Ca kiekį žaliųjų atliekų 

komposte nurodo 3,01 % (Zethner et al., 2000) ir ši reikšmė yra labai artima gautai mūsų 

eksperimento metu (3,08 ± 0,596 %).  

Suminis P yra pagrindinė augalams reikalinga maistinė medžiaga, kuri reikalinga organinių 

medžiagų sintezei ir medžiagų apykaitai augale (Abou-el-Seoud, Abdel-Megeed, 2012). Suminio 

P kiekis žaliųjų atliekų komposte ir biokuro pelenuose sudarė ~ 3,5–8,2 % visų pagrindinių 

maistinių medžiagų kiekio. Nurodoma, kad suminio P kiekis komposte skaitomas labai mažas, 

kai jo kiekis < 0,2 %, mažas nuo 0,21–0,40 % ir > 0,81 % skaitoma labai daug (Staugaitis, 

Mažeika, et al., 2015). Mūsų tirtame žaliųjų atliekų komposte suminio P kiekis atitiko 0,52 % 

(16 lent.). Ispanų, bangladešo ir vokiečių mokslininkai suminio P koncentraciją įvairių rūšių 
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kompostuose pateikia nuo 0,8 iki 1,8 %, tai yra 1,5–3,5 karto daugiau, palyginus su gautais tyrimų 

duomenimis. Skirtingas kiekis priklauso nuo kompostuojamų žaliavų bei pačios kompostavimo 

technologijos (Hasan et al., 2012, Barrena et al., 2014). 

Suminio K koncentracija biokuro pelenuose buvo 16,9 ± 0,13 %, tuo tarpu žaliųjų atliekų 

komposte net 25 kartus mažesnė (0,69 ± 0,128 %) (16 lent.). Lietuvos mokslininkai pateikia, kad 

kompostuose suminio K yra labai mažai, kai jis sudaro < 0,6 %, vidutiniškai – 1,0–2,0 % ir labai 

daug, kai > 2,5 % (Staugaitis, Mažeika, et al., 2015). Labai panašius rezultatus į gautus 

eksperimento metu, pateikia ir indų mokslininkai. Jie deklaruoja, kad žaliųjų atliekų komposte 

suminio K koncentracija svyruoja intervale nuo 0,5 iki 0,7 % (Bera et al., 2013). 

Suminis Mg kiekis taip pat nustatytas didesnis biokuro pelenuose ir jo koncentracija siekė 

3,15 ± 0,214 %, kai žaliųjų atliekų komposte nustatyta apie 0,51 ± 0,118 % (16 lent.). Tačiau kiti 

tyrėjai pateikė, žaliųjų atliekų komposto, 2,5 karto didesnius Mg rezultatus, palyginus su 

disertacinio darbo gautais duomenimis (Zethner et al., 2000). 

6 lentelė. Pagrindinių maistinių medžiagų cheminė sudėtis tręšiamuosiuose produktuose 

Table 16. Chemical composition of the major nutrients in fertilizer products 

Rodikliai 

Indicators 

BP ŽAK ŽAK/BP1.5 ŽAK/BP3.0 ŽAK/BP4.5 

% 

Suminis / Total Ca 20,9d 3,08a 4,33ab 5,40bc 6,29c 

Suminis / Total P 3,64d 0,52a 0,74ab 0,93bc 1,08c 

Suminis / Total K 16,9d 0,69a 1,82b 2,80c 3,61c 

Suminis / Total Mg 3,15e 0,51a 0,70b 0,85c 0,99d 

Pastaba. Skirtumas tarp reikšmių su ta pačia raide nebuvo statistiškai reikšmingas tarp įvairių tręšiamųjų produktų, 

kai P < 0,05. 

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05.  

Žaliųjų atliekų komposte be pagrindiniu makroelementų, papildomai dar buvo įvertintas Nb 

ir Corg. Suminis azotas – vienas svarbiausių augalų mitybos elementų. Literatūroje nurodoma, kad 

Nb yra labai mažai, kai jo kiekis komposte < 0,5 %, o labai daug, kai > 2,0 % (Suhu et al., 2013). 

Tirtame žaliųjų atliekų komposte suminis azotas buvo > 0,5 %, t. y. 0,77 ± 0,008 %. Kanadiečių 

mokslininkai savo tyrimuose naudojo žaliųjų atliekų kompostą, kurio sudėtyje Nb kiekis atitiko 

1,1 %, ir tai yra 1,4 karto didesnis kiekis, nei nustatytas lauko eksperimento metu naudotame 

žaliųjų atliekų komposte (Chatterjee et al., 2013).   

Eksperimente naudotame žaliųjų atliekų komposte nustatytas organinė anglies kiekis atitiko 

9,27 ± 0,795 %. Tačiau analizuojant literatūroje pateiktus kitų mokslininkų gautus organinės 

anglies duomenis kompostuose, matoma, kad daugeliu atveju jos kiekis yra tarp 20–30 % (Zethner 

et al., 2000). Anglis ir azotas pelenuose nebuvo nustatinėjami, kadangi anglis degimo metu 
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oksiduojasi, o azotas išsiskiria dujų pavidalu (Karltun et al., 2008, Knapp, Insam, 2011). Tačiau 

pridedant kitų žaliavų (lauko eksperimento atveju žaliųjų atliekų komposto), kartu su biokuro 

pelenais gali būti tiekiamas augalams reikalingas azotas (Pesonen et al., 2016). Literatūroje 

teigiama, kad organinės anglies ir azoto santykis (C : N) jeigu yra mažesnis nei 10, tai komposto 

mineralizaciją vykdantys mikroorganizmai sunaudoja daugiau azoto, kurį pasisavina iš komposto 

ir tokiu būdų sumažina jo kiekį, kuris reikalingas augalams. Santykis tarp 16–20 yra laikomas 

optimaliu, o jei > 25, tai labai geru (Suhu et al., 2013).  Eksperimento metu nustatytas C : N 

santykis žaliųjų atliekų komposte buvo 12. T. y. > 10 ir tai parodo, kad jo pakankamai turėtų būti 

tiek mikroorganizmams, tiek ir augalams. Kiti mokslininkai nurodo, kad C : N santykis 

kompostuose kinta ribose nuo 8,5–17,2 (Zethner et al., 2000).  

Sunkiųjų metalų (Cd, Pb, Ni, Cu, Zn ir Cr) koncentracija išmatuota taip pat biokuro 

pelenuose, žaliųjų atliekų komposte ir jų mišiniuose. Gauti rezultatai parodyti 17 lentelėje. 

Pažymėtina, kad biokuro pelenuose buvo ~ 50 kartų didesnės mikroelementų ir sunkiųjų metalų 

koncentracijos, palyginti su žaliųjų atliekų kompostu. Vien Zn nustatyta 9028 ± 15,2 mg kg-1. 

Taip pat padidintas kiekis Cd 75,8 ± 0,35 mg kg-1, Pb 216 ± 0,4 mg kg-1, Cr 240 ± 1,7 mg kg-1 ir 

Cu 216 ± 10,1 mg kg-1. Kadangi pelenuose esantis elementų kiekis priklauso nuo pačios medienos 

rūšies, jų kiekis gali svyruoti labai plačiame intervale. Tyrėjai atliko tyrimus su pelenais, kuriuose 

buvo taip pat didelis Zn kiekis, t. y. 4920 mg kg-1 (Yliniemi et al., 2015). Tik Ni koncentracija 

lauko eksperimente naudotuose biokuro pelenuose neviršijo didžiausios leistinos koncentracijos 

pelenams, kai jie naudojami žemės ūkyje (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2011). Šio 

elemento DLK yra 30 mg kg-1, o gauta pelenuose buvo lygi 11,3 ± 0,15 mg kg-1.  

17 lentelė. Sunkiųjų metalų cheminė sudėtis tręšiamuosiuose produktuose 

Table 17. Chemical composition of heavy metals in fertilizer products 

Rodikliai 

Indicators 

BP ŽAK ŽAK/BP1.5 ŽAK/BP3.0 ŽAK/BP4.5 

mg kg-1 

Zn 9028b 128a 751a 1285a 1730a 

Cd 75,8d 0,60a 5,86ab 10,4bc 14,1c 

Pb 216d 15,9a 29,9b 41,9c 51,9c 

Cr 43,7c 15,3a 31,1ab 44,6ab 55,8b 

Cu 240d 21,5a 35,1b 46,8bc 56,5c 

Ni 11,3c 8,44a 8,64ab 8,81b 8,95b 

Pastaba. Skirtumas tarp reikšmių su ta pačia raide nebuvo statistiškai reikšmingas tarp įvairių tręšiamųjų produktų, 

kai P < 0,05. 

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 

 Žaliųjų atliekų komposte sunkiųjų metalų kiekis nustatytas ženkliai mažesnis, nei biokuro 

pelenuose (17 lent.). Remiantis LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos turimais 
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duomenimis dėl sunkiųjų metalų DLK kompostuose (Staugaitis, Mažeika, et al., 2015), nustatytos 

vertės  mūsų eksperimente naudotuose žaliųjų atliekų kompostuose neviršijo leistinų ribų. Pagal 

Lietuvos mokslininkų apibendrintą informaciją apie kompostus iš 19 šalių bei kartu įvertinus 

Lietuvoje pagamintų komposto mėginių rezultatus, šie skirstomi į tris kategorijas, kurios pateiktos 

3 lentelėje. Mūsų eksperimente naudojamas žaliųjų atliekų kompostas yra priskiriamas 

I kategorijai, kuri nurodo leidžiamas sunkiųjų metalų vertes kompostams, skirtiems naudoti žemės 

ūkyje. Pagal mokslininkų duomenis Cd DLK turi būti ≤ 0,7 mg kg-1. Eksperimente nustatyta 

0,60 ± 0,049 mg kg-1 (17 lent.). Kiti mokslininkai rekomenduoja leistiną I kategorijos 

kompostuose Cd koncentraciją < 0,72 mg kg-1 (Zethner et al., 2000). Atitinkamai kitų metalų 

koncentracijos, tirtame žaliųjų atliekų komposte pasiskirstė taip: Pb 15,9 ± 1,06 mg kg-1 

(DLK ≤ 45 mg kg-1), Ni 8,44 ± 0,800 mg kg-1 (DLK ≤ 25 mg kg-1), Cr 15,3 ± 1,06 mg kg-1 

(DLK ≤ 70 mg kg-1), Cu 21,5 mg kg-1 (DLK ≤ 70 mg kg-1) ir Zn 128 mg kg-1 (DLK ≤ 200 mg kg-1). 

Pažymėtina, kad ispanų tyrėjai pateikia Cr kiekį žaliųjų atliekų komposte artimą gautam mūsų 

eksperimente, t .y. 19,3 mg kg-1 (Barrena et al., 2014). Tų pačių bei kitų mokslininkų nustatyta 

Ni koncentracija siekė ~ 11,0 mg kg-1 (Hasan et al., 2012, Barrena et al., 2014) ir ji buvo ~ 1,3 karto 

didesnė, palyginus su gauta mūsų (17 lent.). Išanalizavus australų ir lietuvių rekomendacijas 

nustatyta, kad australai leistiną Pb kiekį, I-os kategorijos kompostuose deklaruoja ~ 1,6 karto didesnį 

(Zethner et al., 2000) nei lietuviai. Ispanų mokslininkai pateikia žaliųjų atliekų komposte Pb 

koncentraciją pusantro karto didesnę (24,2 mg kg-1) nei gauta mūsų eksperimento metu (17 lent.) 

(Casado-Vela et al., 2007, Barrena et al., 2014), o Zn ~ 1,6 karto daugiau, t. y. 204 mg kg-1 (Barrena 

et al., 2014).  

Pažymėtina, kad didėjant biokuro pelenų kiekiui mišiniuose, sunkiųjų metalų kiekis 

proporcingai didėjo. Taigi iš visų pagamintų tręšiamųjų produktų, naudojant ŽAK/BP1.5 mišinį į 

dirvožemį pateko mažiausias kiekis sunkiųjų metalų. Tai įtakojo juose buvęs didesnis žaliųjų 

atliekų komposto kiekis.  

Apibendrinimas. Išanalizavus cheminius tręšiamųjų produktų (biokuro pelenų, žaliųjų 

atliekų komposto ir jų mišinių) kokybės rodiklius nustatyta, kad žaliųjų atliekų kompostas 

praturtintas papildomai azotu ir anglimi, kurių kiekis biokuro pelenuose yra labai minimalus. 

Taip pat nustatyta, kad sunkiųjų metalų kiekis biokuro pelenuose, viršijo leistinas vertes, tačiau 

eksperimentu buvo norima stebėti kiek jų pereis į dirvožemį, kiek pasisavins augalai bei, kiek bus 

išplauta į gruntinius vandenis.  
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3.2.2. Tręšiamųjų produktų poveikis dirvožemio cheminei sudėčiai 

Dviejų metų lauko eksperimento metu buvo išmatuoti pagrindiniai maistinių medžiagų 

išsiskyrimo į dirvožemį iš biokuro pelenų, žaliųjų atliekų komposto ir jų mišinių rezultatai. 

Kiekvienais metais buvo nustatomi judriųjų P2O5, K2O, Ca ir Mg pokyčiai dirvožemyje. Šie 

duomenys parodyti 26 paveiksle. Pradinė maistinių medžiagų koncentracija buvo matuojama 

prieš sėjant vasarinius kviečius, tada po 4 (nuėmus pirmų metų derlių), po 12 (prieš sodinant 

vasarinius kvietrugius)  ir po 16 (nuėmus antrų metų derlių) mėnesių. Po pirmojo derliaus 

nuėmimo, visų maistinių medžiagų judriųjų formų (K2O, P2O5, Ca, Mg) kiekis žymiai skyrėsi nuo 

kontrolinio varianto (26 pav.). ŽAK/BP3.0 ir ŽAK/BP4.5 variantuose judriojo K2O kiekis 

išmatuotas dvigubai didesnis nei pradinis, kuris buvo 150 mg kg-1, o su biokuro pelenais 

K2O koncentracija padidėjo, net iki 350 mg kg-1. Tikėtina, kad tai buvo dėl didelio bendro 

K kiekio biokuro pelenuose (16 lent.), kas lėmė netirpių K formų išsiskyrimą (LAMMC 

Agrocheminių tyrimų laboratorija, 2018).  

 

26 pav. Judriųjų K2O, P2O5, Ca ir Mg koncentracija dirvožemyje 2018–2019 m. Paryškintas plotas rodo 

judriųjų K2O, P2O5, Ca ir Mg kitimą po pirmo derliaus nuėmimo 

Fig. 26. The concentration of mobile K2O, P2O5, Ca ir Mg in soil in 2018–2019. The shaded area 

represents soil mobile K2O, P2O5, Ca ir Mg after the first crop was harvested 
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Judriojo P2O5 koncentracija po pirmo derliaus nuėmimo, tendencingai pakito, kaip ir 

judriojo K2O atveju. Panaudojus biokuro pelenus koncentracija padidėjo iki 250 mg kg-1, su 

ŽAK/BP3.0 ir ŽAK/BP4.5 mišiniai šiek tiek mažiau (~ 225 mg kg-1) (26 pav.). Nustatyta, kad 

žaliųjų atliekų kompostas neturėjo teigiamos įtakos judriojo P2O5 koncentracijai dirvožemyje. 

Po 4 mėnesių naudojant ŽAK ir ŽAK/BP1.5 variantus padidėjo judriojo Ca kiekis, kuris 

padidėjo maždaug 1000 mg kg-1, o judriojo Mg ~ 80 mg kg-1 (tręšiant tais pačiais variantais). 

Šiuos padidėjimus įtakojo didesnis Ca kiekis žaliųjų atliekų komposte (16 lent.). Naudojant šiuos 

variantus galima pasiūlyti didesnį šių maistinių medžiagų kiekį dirvožemyje ir taip prisidėti prie 

didesnio maistinių medžiagų įsisavinimo augaluose ir padidinti vasarinių kviečių derlingumą. 

Kadangi maždaug du penktadaliai metinių kritulių iškrito vėsiuoju laikotarpiu (7 pav.), kai 

dirvožemis nebuvo padengtas augalais, Ca ir Mg katijonų išsiplovimas suaktyvėjo (Jodaugienė, 

2017). Antraisiais tyrimo metais tręšimas nebuvo atliekamas. Po žiemos (praėjus 12 mėnesių nuo 

eksperimento pradžios) dirvožemio maistinių medžiagų kiekis pastebimai sumažėjo. Tačiau 

antrais eksperimento metais maistinių medžiagų balansas, lyginant su kontrole, vis dar buvo 

teigiamas. Apibendrinius gautus rezultatus, galima teigti, kad judrieji K2O ir P2O5 yra „kilę“ iš 

biokuro pelenų, o judrieji Ca ir Mg daugiausia iš žaliųjų atliekų komposto ir jie kartu užtikrina 

sinergetinių maistinių medžiagų tiekimą. (Sinergija – reiškinys, kai du atskiri veiksniai, veikdami 

kartu, duoda didesnį teigiamą poveikį, negu abiejų veiksnių veikimas atskirai). 

Lauko eksperimente taip pat buvo įvertintas ir sunkiųjų metalų poveikis dirvožemiui. 

Sunkieji metalai yra mažai tirpūs, todėl dažniausiai absorbuojami pačiame dirvožemyje. 

Literatūroje pabrėžiama, kad būtent Pb ir Cd yra vieni pavojingiausių metalų žmogaus organizmui 

(Morais et al., 2012). Šie elementai nelaikomi būtinais gyviesiems organizmams, todėl net maži 

jų kiekiai gali pakenkti (Moreno-Jimenez et al., 2016). Šių sunkiųjų metalų virsme dirvožemyje 

vyksta daugybė cheminių procesų, kurie daro įtaką augalams, tačiau krituliai, tirpimas, 

adsorbcija – desorbcija yra svarbiausi veiksniai kontroliuojant jų biologinį prieinamumą ir 

judrumą.  

Įvertinus gautus rezultatus nustatyta, kad Cd koncentracija statistiškai reikšmingai 

(P < 0,01) skyrėsi nuo kontrolinio varianto patręšus biokuro pelenais ir žaliųjų atliekų 

komposto / biokuro pelenų mišiniais (ŽAK/BP1.5, ŽAK/BP3.0 ir ŽAK/BP4.5) po pirmo derliaus 

nuėmimo (po 4 mėnesių nuo eksperimento pradžios), kaip parodyta 27 paveiksle. Po žiemos ir 

prieš vasarinių kvietrugių sėją bei eksperimento pabaigoje Cd koncentracija skyrėsi tik tada, kai 

buvo tręšiama biokuro pelenais ir ŽAK/BP4.5 mišiniu, kuris turėjo didžiausią pelenų kiekį 

mišinyje, kaip parodyta 17 lentelėje. Tačiau gautos reikšmės neviršijo leistinų ribų. 

Cd dirvožemyje didžiausia leidžiama koncentracija yra 3 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija, 2004). Eksperimento pabaigoje, atlikus analizes, nustatyta, kad 
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Cd koncentracija dirvožemyje panaudojus biokuro pelenus ir mišinius padidėjo iki 0,25–

0,30 mg kg-1, t. y. ~ 3 kartus daugiau nei buvo nustatyta eksperimento pradžioje. Pažymėtina, kad 

Cd kiekis dirvožemyje, antrais tyrimo metais, variantuose ŽAK/BP1.5 ir ŽAK/BP3.0 sumažėjo 

iki ~ 0,2 mg kg-1. Tikėtina, kad dirvožemis tręštas šiais mišiniais, prisotintas Ca jonais buvo 

atsparesnis atsirandančiam sunkiųjų metalų išsiskyrimui, kadangi Ca (kaip ir Mg) sumažina 

sunkiųjų metalų prieinamumą augalams (Olaniran et al., 2013). Iš 26 paveiksle pateiktų duomenų 

matyti, kad didžiausias judriojo Ca kiekis dirvožemyje užfiksuotas variante su žaliųjų atliekų 

kompostu. Tai leidžia manyti, kad dirvožemis sunkiau įsisavina sunkiuosius metalus (paprastai 

toksiškus metalus), kai naudojami ŽAK / BP mišiniai, kuriuose yra didelis Ca ir Mg kiekis. 

 

27 pav. Sunkųjų metalų kiekis dirvožemyje 2018–2019 m. 

Fig. 27. Heavy metals content in the soil in 2018–2019 

Pastaba. * ir ** – esminiai variantų skirtumai, palyginus su kontrole, kai P < 0,05 ir P < 0,01. 

Note. * and ** – significant differences between treatments in comparison with control, P<0.05 and P<0.01. 

Pažymėtina, kad dviejų metų eksperimento metu dirvožemyje, be Cd dar buvo nustatyti 

Zn ir Cr koncentracijų padidėjimai. Visuose variantuose, išskyrus žaliųjų atliekų kompostą buvo 

nustatyta, kad Zn koncentracija statistiškai reikšmingai (P < 0,01) skyrėsi nuo netręšto varianto 
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(27 pav.). Didesnės Zn koncentracijos dirvožemyje naudojant biokuro pelenus ir ŽAK / BP 

mišinius, palyginus su žaliųjų atliekų kompostu, gali būti paaiškinamos didele Zn koncentracija 

biokuro pelenuose (17 lent.). Tačiau eksperimento pabaigoje (po 16 mėnesių) Zn koncentracija 

reikšmingai (P < 0,01; P < 0,05) nesiskyrė nuo kontrolinio varianto nė vienu atveju. Galima teigti, 

kad Zn iš dalies pateko į požeminius vandenis ir tokiu būdu buvo pašalintas iš sistemos, o dalį jo 

taip pat pasisavino vasariniai kviečiai ir vasariniai kvietrugiai (30 pav.). Nepaisant padidėjusio 

Zn lygio, biokuro pelenų panaudojimas šiame tyrime išbandytais kiekiais neturėjo sukelti 

pavojaus aplinkai. Leistinas Zn kiekis dirvožemyje yra 300 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija, 2004), o eksperimento metu (po 4 mėnesių) Zn kiekis padidėjo 

nuo ~ 30 mg kg-1 iki 45–60 mg kg-1. Pažymėtina, kad Zn užterštame dirvožemyje gali pasireikšti 

fitotoksiškumas (Staugaitis, Gvildienė, et al., 2015). Jam pasireiškus slopsta daugelis augalų 

metabolizmo funkcijų, tokių kaip sulėtėjęs augimas (ribojamas šaknų ir ūglių augimas) bei pačio 

augalo senėjimas.  

Eksperimento metu dirvožemyje pastebėtas taip pat ir Cr padidėjimas po 4 ir 12 mėnesių 

bei eksperimento pabaigoje. Po 4 mėnesių nuo kontrolinio varianto, statistiškai reikšmingai 

(P < 0,01) skyrėsi variantai su biokuro pelenais ir ŽAK / BP mišiniais. Vėliau (po 12 ir 

16 mėnesių) statistiškai reikšmingai (P < 0,01) skyrėsi tik variantai su biokuro pelenais ir 

ŽAK/BP4.5 mišiniu, kuriame buvo didžiausias įneštas Cr kiekis (17 lent.). Tačiau didžiausia 

leidžiama Cr koncentracija dirvožemyje yra 100 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija, 2004), o eksperimento metu koncentracija svyravo ~ 15–20 mg kg-1, t. y.  

5–7 kartus mažesnė nei leidžiama. 

Atlikus Cu analizes dirvožemyje, nustatyta, kad reikšmingai (P < 0,05) skiriasi tik variantas, 

kuriame buvo naudojami birūs biokuro pelenai. Mišiniuose Cu neigiamos įtakos neturėjo. 

Cu DLK yra 100 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2004). Mūsų 

eksperimento metu nustatyta ~ 10 mg kg-1 visuose mėginiuose. Dar vienas sunkusis metalas 

išmatuotas dirvožemyje buvo Pb. Tačiau laikui bėgant nebuvo nustatyti reikšmingi pokyčiai 

naudojant šiuos tręšiamuosius produktus (27 pav.). Panašiai buvo ir su Ni. Šio metalo 

koncentracija nebuvo didesnė, nei netręštame variante (27 pav.). 

3.2.3. Tręšiamųjų produktų poveikis CO2 emisijai 

Vykdant lauko eksperimentą buvo stebimas anglies dioksido (CO2) išmetamas kiekis 

dirvožemyje. CO2 vaidina svarbų vaidmenį reguliuojant Žemės paviršiaus temperatūrą (Global 

Climate Observing System, 2016). Šių dujų kiekis dirvožemyje mažėja kvėpuojant ir skaidant 

dirvožemio organines medžiagas (Rafique et al., 2014). Šiame tyrime buvo išmatuotas 

CO2 išmetimas siekiant nustatyti, ar tręšimas ŽAK / BP mišiniais gali turėti kokių nors padarinių. 
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Pažymėtina, kad praėjus 4 savaitėms nuo eksperimento pradžios (2018 m.), CO2 koncentracija 

reikšmingai (P < 0,01) padidėjo variante, tręštame su ŽAK/BP4.5 mišiniu. CO2 koncentracija 

padidėjo iki 1043 ppm, o po 6 savaičių iki 726 ppm (28 pav.). Tačiau praėjus aštuonioms 

savaitėms nuo eksperimento pradžios, CO2 koncentracija buvo lygi kontrolei ir reikšmingai 

(P < 0,01) nesiskyrė tarp skirtingų variantų, t. y. gauta CO2 koncentracija buvo ~ 460 ppm visuose 

variantuose. CO2 išmetimas iš dirvožemio labai priklauso nuo dirvožemio drėgmės. Kinijos 

tyrėjai nustatė, kad didžiausias CO2 išmetamas kiekis yra esant 70 % santykinei drėgmei 

(Ding et al., 2007). Tai susiję su padidėjusiu mikroorganizmų aktyvumu (Rochette et al., 1991). 

Šiame darbe dirvožemio išmetamo CO2 kiekio ir dirvožemio drėgmės ryšys lėmė tiesioginį 

priklausomumą, t. y. CO2 koncentracija didėjo, didėjant dirvožemio drėgmei. Literatūroje 

teigiama, kad didėjant temperatūrai CO2 koncentracija gali eksponentiškai didėti 

(Fang, Moncrieff, 2001), tačiau šiame eksperimente CO2 koncentracija nekoreliavo su dirvožemio 

temperatūra.  

 

28 pav. CO2 koncentracijos pokyčiai dirvožemyje 2018–2019 m. Užtamsinta sritis rodo laiką po derliaus 

nuėmimo 

Fig. 28. Changes in soil concentrations of CO2 in 2018–2019. The shaded area represents the time after 

the crop was harvested 

Pastaba. ** – esminiai variantų skirtumai, palyginus su kontrole, kai P < 0,01. 

Note. ** – significant differences between treatments in comparison with control, P<0.01. 

Antraisiais tyrimo metais CO2 išmetimas reikšmingai nesiskyrė nuo kontrolės (28 pav.). 

Tikėtina, kad taip buvo todėl, kad tręšimas žaliųjų atliekų komposto ir biokuro pelenų mišiniais 

buvo atliktas tik pirmaisiais eksperimento metais, todėl po žiemos mikroorganizmai nebuvo tokie 

aktyvūs. Tai matyti iš gautų rezultatų, kurie parodo, jog per pirmąsias 4 savaites nebuvo 
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užfiksuotas padidėjęs CO2 kiekis. Taip pat nustatyta, kad po 7 savaičių nuo eksperimento pradžios 

CO2 ženkliai sumažėjo, o po 10 padidėjo, tačiau tai reikšmingai (P < 0,01) nesiskyrė nuo 

kontrolės. Tikėtina, kad tam įtakos turėjo sausesnis (po 7 sav.) bei drėgnesnis (po 10 sav.) 

periodas.  

Apibendrinimas. Dviejų metų lauko eksperimento metu buvo išmatuoti pagrindiniai 

maistinių medžiagų bei sunkiųjų metalų išsiskyrimo į dirvožemį iš biokuro pelenų, žaliųjų atliekų 

komposto ir jų mišinių rezultatai. Nustatyta, kad po pirmojo derliaus nuėmimo, visų maistinių 

medžiagų judriųjų formų kiekis žymiai skyrėsi nuo kontrolinio varianto, t. y. maistinių medžiagų 

kiekis ženkliai padidėjo. Pažymėtina tai, kad antrais eksperimento metais maistinių medžiagų 

balansas, lyginant su kontrole, vis dar buvo teigiamas. Taigi, galima teigti, kad judrieji K2O ir 

P2O5 yra „kilę“ iš biokuro pelenų, o judrieji Ca ir Mg daugiausia iš žaliųjų atliekų komposto ir 

jie kartu užtikrina sinergetinių maistinių medžiagų tiekimą. 

Nustačius sunkiųjų metalų koncentraciją dirvožemyje po pirmų metų, jame buvo aptikti trys 

metalai (Zn, Cd ir Cr), kurie reikšmingai (P < 0,01) skyrėsi nuo kontrolės, tačiau neviršijo leistinų 

ribų. Pažymėtina, kad po eksperimento, šių metalų koncentracijos reikšmingai (P < 0,01) skyrėsi 

ne visuose variantuose. Tikėtina, kad tam įtakos turėjo besikeičiantis klimatas, kuris šyla, todėl 

organinės medžiagos skaidomos visą žiemą. Žaliųjų atliekų komposto ir biokuro pelenų 

mišiniuose medžiagų mineralizacija vyko nenustodama, todėl sunkiųjų metalų kiekis, 

eksperimento pabaigoje, pasišalino išsiplaudamas į gruntinius vandenis. 

3.2.4. Tręšiamųjų produktų poveikis vasarinių kviečių ir vasarinių kvietrugių  

cheminei sudėčiai 

Lauko eksperimento metu buvo įvertintas tręšiamųjų produktų poveikis augalams. 

Palyginus P koncentraciją grūduose ir šiauduose tarp skirtingų panaudotų tręšimo variantų, 

nustatyta, kad suminis P kiekis reikšmingai (P < 0,05) padidėjo vasarinių kviečių grūduose 

panaudojus biokuro pelenus bei ŽAK/BP3.0 ir ŽAK/BP4.5 mišinius (29 pav.). Tačiau nustatyta 

P koncentracija svyravo labai mažame intervale 3,16–3,44 g kg-1. Tuo tarpu vasarinių kviečių 

šiauduose nustatyta koncentracija buvo ~ 8–12 kartų mažesnė (~ 0,25–0,45 g kg-1) nei grūduose, 

kaip parodyta 29 paveiksle. P dažnai trūksta augaluose dėl mažo jo judrumo ir tirpumo. Jis būtinas 

ankstyvam grūdų augimui, ypač daigumo laikotarpyje, o vėliau ir pačių grūdų augimo metu 

(Šlapakauskas, Duchovskis, 2014). 
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29 pav. Maistinių medžiagų (P, K, Ca ir Mg) koncentracijų pokyčiai vasarinių kviečių (2018) ir 

vasarinių kvietrugių (2019) grūduose bei šiauduose po tręšimo žaliųjų atliekų kompostu, biokuro 

pelenais ir žaliųjų atliekų komposto / biokuro pelenų mišiniais 

Fig. 29. Nutrients (P, K, Ca and Mg) concentration change in spring wheat (2018) and spring triticale 

(2019) grain and straw after the fertilization with green waste compost, biofuel ash and green waste 

compost/biofuel ash mixtures 

Pastaba. * ir ** – esminiai variantų skirtumai, palyginus su kontrole, kai P < 0,05 ir P < 0,01. 

Note. * and ** – significant differences between treatments in comparison with control, P<0.05 and P<0.01. 

Suminis K grūduose abejais tyrimo metais reikšmingai nesiskyrė (29 pav.). Tačiau 

šiauduose, pirmais tyrimo metais buvo statistiškai patikimas (P < 0,01), lyginant su kontrole, 

visuose variantuose išskyrus su žaliųjų atliekų kompostu. Pažymėtina tai, kad palyginus su 

kontroliniu variantu, suminis K padidėjo net ~ 2 kartus (29 pav.). Nustatyta, kad antraisiais metais, 

kai tręšimas nebuvo atliktas, šiauduose vis dar buvo statistiškai patikimas (P < 0,01; P < 0,05) 

didesnis suminio K kiekis. Tačiau 2019 metais vasarinių kvietrugių  šiaudų suminis K nustatytas 

~ 5 g kg-1, kai 2018 metais siekė ~ 20 g kg-1. Taigi nors pastebimas greitas maistinių medžiagų 

išsiskyrimo poveikis augalams, galima daryti išvadą, kad lėtas atsipalaidavimas tęsiasi ir antrais 
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eksperimento metais. Ypatingai suminis K gerina vandens patekimą į ląstelę, skatina baltymų 

kaupimąsi bei stiprina javų stiebus ir taip mažina jų išgulimą (Wang et al., 2013).   

 Suminio Ca kiekis šiauduose, pirmais eksperimento metais buvo dvigubai didesnis nei 

grūduose (29 pav.). Tačiau tik ŽAK/BP3.0 ir ŽAK/BP4.5 reikšmingai (P < 0,01) skyrėsi nuo 

varianto, kuriame nebuvo panaudota tręšiamųjų produktų. Išanalizavus suminį Mg kiekį vasarinių 

kviečių ir vasarinių kvietrugių grūduose bei šiauduose, nustatyta, kad suminis Mg kiekis 

šiauduose pirmaisiais tyrimo metais buvo statistiškai patikimas (P < 0,01) naudojant ŽAK / BP 

mišinius. Nustatyta, kad vasarinių kviečių šiaudai pasisavino ~ 3 kartus daugiau Mg nei vasariniai 

kvietrugiai, atitinkamai 1,34–1,82 g kg-1 ir 0,41–0,51 g kg-1. Grūduose Mg kiekis buvo apie 

1,2 g kg-1 abiem eksperimentiniais metais. Kaip ir tikėtasi, antraisiais tyrimo metais visų tirtų 

maistinių medžiagų (suminio P, K, Ca ir Mg) kiekis buvo mažesnis vasarinių kvietrugių grūduose 

bei šiauduose. 

Be maisto medžiagų grūduose bei šiauduose taip pat buvo išmatuoti ankščiau minėti 

pagrindiniai sunkieji metalai. Atlikus analizes sumaltuose mėginiuose Pb, Ni ir Cr nebuvo 

nustatyti. Tik Zn ir Cu buvo aptikti, ir grūduose, ir šiauduose, abejais tyrimo metais. Tuo tarpu 

Cd nustatytas tik 2018 metais (30 pav.).  

Zn yra būtinas mikroelementas augalams ir fitotoksiškas tik esant pakankamai didelėms 

koncentracijoms (~100–500 mg kg-1) (Kabata-Pendias, 2001). Pažymėtina, kad Zn koncentracijos 

grūduose šiame eksperimente buvo tik ~12–20 mg kg-1 abejais tyrimo metais, o šiaudų net 2–3 

kartus dar mažiau (30 pav.). 

Vienas iš pavojingesnių sunkiųjų metalų yra Cd. Jo judrumas yra didesnis, palyginus su 

kitais metalais (Cd > Ni > Zn > Cu > Pb = Cr) (Kim et al., 2015), todėl jis turi dideles 

bioakumuliacijos (nuodingos medžiagos susikaupimas, kai ji patenka greičiau (didesniu kiekiu) 

nei yra pašalinama) galimybes. Šiame darbe nustatytas didžiausias Cd kiekis buvo variante su 

biokuro pelenais ir siekė ~ 10 kartų mažesnę koncentraciją nei yra leidžiama, t. y. 

0,02 ± 0,001 mg kg-1. Remiantis literatūra grūduose Cd DLK yra 0,2 mg kg-1 (European 

Commission, 1986). Šiauduose Cd koncentracija atitiko panašias tendencijas, kaip ir grūduose, 

t. y. didžiausia ir statistiškai reikšminga (P < 0,05) Cd koncentracija nustatyta biokuro pelenais 

tręštame variante. Nustatyta, kad augalams, augantiems dirvožemyje, kuriame yra didelis 

Cd kiekis gali pasireikšti chlorozė, silpnas augimas, šaknų galiukų rudumas ir galiausiai net 

augalo nunykimas (Sundukov, 2007).  Indijos mokslininkai nustatė, kad Cd trukdo augalams 

absorbuoti, pernešti ir naudoti mūsų eksperimente analizuojamus elementus, tokius kaip Ca, Mg, 

P ir K bei vandenį (Das et al., 1997). Vengrų mokslininkai savo eksperimentuose įrodė, kad 

Cd vartojimas sumažina vasarinių kviečių šaknų plazminės membranos ATPazės (fermento, 

verčiančio H+ (arba kurio nors kito jono) elektrocheminio gradiento energiją cheminės jungties 



84 

energija ir atvirkščiai) aktyvumą (Fodor et al., 1995). Taip pat nustatyta, kad Cd perteklius 

sumažina vasarinių kviečių sėklų daigumą, pasireiškia augalų maistinių medžiagų kiekio 

sumažėjimas bei sumažėja ūglių ir šaknų ilgis (Ahmad et al., 2012).  

 

30 pav. Sunkųjų metalų (Zn, Cd ir Mg) koncentracijų pokyčiai vasarinių kviečių (2018) ir vasarinių 

kvietrugių (2019) grūduose bei šiauduose po tręšimo žaliųjų atliekų kompostu, biokuro pelenais ir 

žaliųjų atliekų komposto / biokuro pelenų mišiniais 

Fig. 30. Heavy metals (Zn, Cd ir Mg) concentration change in spring wheat (2018) and spring triticale 

(2019) grain and straw after the fertilization with green waste compost, biofuel ash and green waste 

compost/biofuel ash mixtures 

Pastaba. * ir ** – esminiai variantų skirtumai, palyginus su kontrole, kai P < 0,05 ir P < 0,01. 

Note. * and ** – significant differences between treatments in comparison with control, P<0.05 and P<0.01. 

Dar vienas sunkusis metalas aptiktas vasariniuose kviečiuose ir vasariniuose kvietrugiuose 

buvo Cu. Nors Cu koncentracija dirvožemyje reikšmingai (P < 0,01) skyrėsi tik variante, kuriame 

buvo panaudoti biokuro pelenai (30 pav.), tačiau augalams mišiniai turėjo didesnę įtaką. 

Cu koncentracija šiauduose (pirmais tyrimo metais) statistiškai reikšmingai (P < 0,01; P < 0,05) 

skyrėsi nuo kontrolinio varianto patręšus biriais biokuro pelenais ir mišiniais. Pažymėtina, kad 
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antrais tyrimo metais Cu kiekis vasariniuose kvietrugiuose nustatytas mažesnis, o reikšmingai 

skyrėsi tik variantai su biokuro pelenais ir ŽAK/BP4.5 mišiniu.  

Gauti vasarinių kviečių ir vasarinių kvietrugių grūdų bei šiaudų duomenys rodo, kad šio tipo 

dirvožemyje būtų galima naudoti didesnes biokuro pelenų normas mišiniuose. Iš gautų rezultatų 

matyti, kad šie augalai mažai kaupia potencialiai toksiškus mikroelementus naudojant 1,5; 3,0 ir 

4,5 t ha-1 biokuro pelenų normą mišiniuose su žaliųjų atliekų kompostu.  

Apibendrinimas. Kaip ir tikėtasi, atlikus maisto medžiagų (suminio K, P, Ca ir Mg) 

chemines analizes vasarinių kviečių ir vasarinių kvietrugių grūduose bei šiauduose nustatyta, kad 

antraisiais tyrimo metais visų tirtų maistinių medžiagų kiekis buvo mažesnis. Atlikus sunkiųjų 

metalų analizes vasarinių kviečių ir vasarinių kvietrugių grūduose bei šiauduose, gauti duomenys 

rodo, kad šio tipo dirvožemyje būtų galima naudoti didesnes biokuro pelenų normas mišiniuose. 

Iš gautų rezultatų matyti, kad šie augalai mažai kaupia potencialiai toksiškus mikroelementus 

(Pb, Ni, Cr), naudojant 1,5; 3,0 ir 4,5 t ha-1 biokuro pelenų normą mišiniuose su žaliųjų atliekų 

kompostu.  

3.2.5. Tręšiamųjų produktų poveikis vasarinių kviečių ir vasarinių kvietrugių grūdų 

derlingumui 

Tręšiamųjų produktų poveikis vasarinių kviečių ir vasarinių kvietrugių grūdų derlingumui 

parodytas 31 paveiksle. Pirmais eksperimento metais statistiškai reikšmingai (P < 0,01) padidėjo 

vasarinių kviečių grūdų derlingumas visuose variantuose, lyginant su kontrole. Didžiausias 

vasarinių kviečių grūdų derlingumo padidėjimas pasiektas tręšiant ŽAK/BP4.5 mišiniu, 

t. y. vasarinių kviečių derlingumas buvo gautas 4,61 t ha-1 (31a pav.). Vertinant derlingumo 

prieaugį nuo kontrolinio varianto procentine dalimi, vasarinių kviečių derlingumo prieaugis 

gautas 19,1 % (31b pav.). Mažiausias prieaugis užfiksuotas tręšiant su grynu žaliųjų atliekų 

kompostu ir jis buvo 6,8 % didesnis lyginant su kontrole (31b pav.).  

Antrais eksperimento metais, kai nebuvo atliekamas tręšimas, tręšiamieji produktai 

(biokuro pelenai, žaliųjų atliekų kompostas ir ŽAK / BP mišiniai) vis tiek padidino vasarinių 

kvietrugių grūdų derlingumą, tačiau padidėjimas statistiškai reikšmingai (P < 0,05) nesiskyrė nuo 

kontrolės, kaip parodyta 31a paveiksle. Tai greičiausiai įvyko dėl sumažėjusio maistinių elementų 

kiekio dirvožemyje prieš antrų metų eksperimentą, kaip parodyta 26 paveiksle. Nuėmus pirmų 

metų derlių, rudens–žiemos laikotarpiu kritulių kiekis buvo didesnis nei vegetacijos metu. Todėl 

nemaža dalis maistinių medžiagų buvo išplautos į požeminius vandenis. Pažymėtina ir tai, kad 

kritulių kiekis 2018–2019 metais žiemos metu buvo 1,6 karto didesnis nei ilgalaikis (1928–2018), 
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kaip parodyta 7 paveiksle. Taip pat iš šio paveikslo matyti, kad antri tyrimų metai buvo sausesni, 

todėl tai galėjo turėti neigiamos įtakos vasarinių kvietrugių derlingumui.  

 
 

(a) 

 
 

(b) 

31 pav. Biokuro pelenų, žaliųjų atliekų komposto ir žaliųjų atliekų komposto / biokuro pelenų mišinių 

poveikis vasarinių kviečių ir vasarinių kvietrugių (a) derlingumui (t ha-1) ir (b) derlingumo prieaugiui 

(%) 

Fig. 31. Data of biofuel ash, green waste compost and green waste compost/biofuel ash mixtures effect 

on spring wheat and spring triticale (a) yield (t ha-1) and (b) yield improvement (%) 

Pastaba. Skirtumas tarp reikšmių su ta pačia raide nebuvo statistiškai reikšmingas tarp įvairių tręšiamųjų produktų, 

kai P < 0,05. 

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 
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Priešingai nei pirmais metais, vasarinių kvietrugių grūdų derlingumas buvo didžiausias, kai 

tręšimui buvo naudojamas ŽAK ir ŽAK/BP1.5 mišinys. Tikėtina, kad tam įtakos turėjo biokuro 

pelenų šarmingumas (pH > 12), kuris galėjo sulėtinti vasarinių kvietrugių augimą. Padidėjęs 

derliaus prieaugis  su žaliųjų atliekų kompostu ir ŽAK/BP1.5 mišiniu, kuriame buvo mažiausias 

kiekis biokuro pelenų, lyginant su kitais mišiniais, gali būti siejamas su unikaliomis pačio žaliųjų 

atliekų komposto savybėmis. Visų pirma žaliųjų atliekų kompostas lėtai skaidosi ir išskiria augalų 

absorbuojamą anglį (European Commission, 2001), antra, sumažina didelių katijonų ir 

mikroelementų išsiskyrimą į dirvožemį (Adugna, 2016) ir trečia, suriša (chelatuoja) sunkiuosius 

metalus, todėl jie augalams nėra lengvai prieinami (Huang et al., 2016). 

Apibendrinimas. Eksperimento metu nustatyta, kad pirmaisiais metais iš biokuro pelenų 

gaunamas maisto medžiagų kiekis ir išsiskyrimas buvo pakankamas, kad palaikytų augalų 

augimą, tačiau žaliųjų atliekų kompostas padidino jų prieinamumą. Antrais tyrimų metais 

vasarinių kvietrugių derlingumas buvo ženkliai mažesnis, lyginant su gautu vasarinių kviečių. 

Kaip ir tikėtasi, iš gautų rezultatų matyti, kad šiais mišiniais dirvožemį būtų galima tręšti kasmet, 

taip padidindami augalų derlingumą, bei mažindami besikaupiančius pelenų kiekius 

sąvartynuose. 
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IŠVADOS 

1. Išanalizavus medienos biokuro pelenų cheminę sudėtį nustatyta, kad juose yra gausu maisto 

medžiagų (kalio, fosforo, kalcio bei magnio), reikalingų augalų augimui, o sunkiųjų metalų 

kiekis neviršija leistinų ribų, kurios nustatytos pelenams naudojamiems žemės ūkyje, todėl ši 

žaliava gali būti naudojama tiesiogiai žemės ūkio augalų tręšimui ar tręšiamųjų produktų 

gamybai.  

2. Išanalizavus cheminius ir fizikocheminius tręšiamųjų produktų (pelenų granulių) kokybės 

rodiklius nustatyta, kad  šios medžiagos sudarytos daugiausia iš Ca2+ jonų turinčių cheminių 

junginių. Granulių stipris koreliuoja su įdėtu pelenų kiekiu į mišinį, t. y. stipris didėja, didėjant 

pelenų kiekiui granulėje, kas silpnina maisto medžiagų atsipalaidavimą iš granulių. 

Stipriausios biokuro pelenų granulės buvo su 70 % pelenų mišinyje. Didesnio stiprio granules 

yra lengviau transportuoti, jos mažiau fiziškai pažeidžiamos, tačiau turi neigiamą aspektą – jos 

ilgiau išlieka dirvožemio paviršiuje ir neatpalaiduoja maisto medžiagų, todėl optimaliausios 

biokuro pelenų granulės yra su mažiausiu pelenų kiekiu mišinyje, t. y. 30 %.  

3. Mikro- ir makroelementų pasiskirstymas biokuro pelenų granulių paviršiuje su mažiausiu 

(30 %) pelenų kiekiu granulėje yra tolygesnis, nei biriuose biokuro pelenuose ar granulėse su 

didesniu pelenų kiekiu (50 ir 70 %). Granulėse, kurias sudaro 50 % pelenų, dominuoja kalcis, 

o tose granulėse, kuriose pelenų koncentracija yra 70 % – silicis, kuris lokalizuotas atskirose 

dalelėse, kilusiose iš biokuro pelenų. Skirtingą dalelių pasiskirstymą lemia gamybos procesas, 

kurio metu dalelės pasiskirsto ir sukietėja nevienodai.  

4. Tręšiamieji produktai (birūs ir granuliuoti biokuro pelenai) grūduose padidina suminio P ir 

Mg kiekį, o šiauduose suminio K, reikalingo, kad javai neišgultų esant nepalankioms oro 

sąlygoms. Šie tręšiamieji produktai taip pat padidina Zn, Cd ir Cu koncentraciją augaluose, 

tačiau rūgščiame dirvožemyje auginami augalai nekaupia kitų, potencialiai toksiškų sunkiųjų 

metalų tokių, kaip Ni, Pb ir Cr.  

5. Pelenų granulės efektyviau padidina dirvožemio pH per pirmąsias savaites, nei birūs pelenai. 

Naudojant pelenų granules, judriųjų kalio, fosforo, kalcio ir magnio kiekis dirvožemyje 

ženkliai išauga, o sunkiųjų metalų kiekis neviršija leistinų normų. Dirvožemio užterštumas 

sunkiaisiais metalais yra didesnis naudojant birius biokuro pelenus. 

6. Didžiausias vasarinių miežių grūdų ir šiaudų derlingumas gautas tręšiant 3,0 t ha-1 biokuro 

pelenais ir tokia pačia granuliuotų tręšiamųjų produktų, kuriuose pelenų koncentracija yra 

70 %, norma. Tręšiant augalus dvigubai mažesne tręšiamųjų produktų normą – 1,5 t ha-1, 

didžiausias grūdų ir šiaudų derlingumas buvo toks pats kaip ir naudojant biokuro pelenus ar 

granuliuotus produktus su 50 ir 70 % pelenų koncentracija. 
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7. Pirmaisiais metais panaudojus tręšiamuosius produktus, vasarinių kviečių grūdų derlingumas 

didesnis buvo tręšiant biokuro pelenų ir žaliųjų atliekų komposto mišiniais (panaudojus 7, 13 

ir 18 % pelenų mišinyje), nei vien tik biriais biokuro pelenais ar žaliųjų atliekų kompostu. 

Antraisiais metais, didžiausias vasarinių kvietrugių derlingumas pasiektas variante, kurio 

priešsėlis buvo patręštas mažiausia biokuro pelenų norma mišinyje.  
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SUMMARY 

ABBREVETIONS 

K, K2O – potassium, potassium oxide 

P, P2O5 – phosphorus, phosphorus pentoxide 

Ca – calcium 

Mg – magnesium  

Cd – cadmium 

Cr – chromium 

Cu – copper 

Pb – lead 

Zn – zinc 

Ni – nickel 

SM – heavy metals 

DKL –  maximum allowable concentration 

K – soil without fertilizer 

BP – biofuel ash 

KKD – lime kiln dust  

BPG30 – biofuel ash and lime kiln dust granules with 30% ash in granule 

BPG50 – biofuel ash and lime kiln dust granules with 50% ash in granule 

BPG70 – biofuel ash and lime kiln dust granules with 70% ash in granule 

ŽAK – green waste compost 

ŽAK/BP1.5 – green waste compost (20 t ha-1) and biofuel ash (1.5 t ha-1) mixture 

ŽAK/BP3.0 – green waste compost (20 t ha-1) and biofuel ash (3.0 t ha-1) mixture 

ŽAK/BP4.5 – green waste compost (20 t ha-1) and biofuel ash (4.5 t ha-1) mixture 

CO2 – carbon dioxide 

pH – acidity or alkalinity of the material 

RSDA – X-ray Diffraction Analysis 

SEM – Scanning Electron Microscopy 

ICP-MS – Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy  
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INTRODUCTION 

Rapid population growth is necessitating a significant increase in crop production leading 

to a rising energy consumption concomitant with the need for higher plant nutrient flux into the 

environment (Graham-Rowe, 2008, Gerland et al., 2014). The use of biomass for electricity 

generation as well as for heating and cooling has become more prevalent (Chojnacka et al., 2020). 

This is due to the increased focus on reduction of GHG emissions, climate change mitigation as 

well as availability and diversity of the different biomass fuel sources that can be used for power 

generation, such as agricultural residues, wood residues, wood chips, as well as waste materials 

(Rohr et al., 2015). An effective biomass combustion waste management strategy within the 

increasingly utilized circular and bio-economy concepts is necessary as an environmentally 

friendly solution to mitigate food and energy problems (Psomopoulos et al., 2009, Ritzen, 

Sandstrom, 2017, Beerling et al., 2018, Chojnacka et al., 2020).  

In developing countries, about 60% of all municipal solid waste is incinerated (Karak et al., 

2012). Of these, 4–13% are returned to the environment in the form of ash (Lam et al., 2010). 

Landfilling of biofuel ash is still a common practice, which, in addition to ignoring the potential 

for ash use, has high costs for biomass power plants. Recycling of biofuel ash in agricultural soils 

reduces the need for landfills and leads to the return of valuable nutrients to the ecosystem and 

neutralizes soil acidification, making energy production from wood-burning more sustainable 

(Brannvall et al., 2014, Bang-Andreasen et al., 2017).  

Ash production and management is one of the most pressing environmental issues during 

the thermochemical conversion of biomass to energy (Wang et al., 2012, Modolo et al., 2014). 

Biofuel ash is increasingly used because it contains various macro- and microelements needed for 

soil and plants (Huotari et al., 2015). he amount of biofuel ash from energy production varies 

greatly depending on the type of biomass feedstock, the combustion technology and the operating 

conditions of the combustion process (James et al., 2012). These aspects have a significant impact 

on the quality of the resulting ash and therefore affect its potential future use (Freire et al., 2015). 

This dissertation deals with the granulation of biofuel ash, which can improve soil quality and 

replace granular fertilizers with high nutrients that can increase plant yields. In addition, ash 

granules are alkaline substances rich in calcium, magnesium and potassium hydroxides and 

carbonates (Omil et al., 2007, Sirikare et al., 2015). But there is limited information on the quality 

and nutrient release ability after the application of such products, therefore, more attention has to 

be given (Sreekrishnavilasam et al., 2007, Latif et al., 2015, Al-Homidy et al., 2017). There are 

important unresolved issues related to the intensive combustion of biofuels. First of all, how the 

world will cope with the huge amount of biofuel ash and the threat to the environment. Most 



143 

importantly, there is a need to expand and improve basic knowledge about the composition and 

properties of biofuel ash and to use the results and knowledge gained for innovative as well as 

more sustainable ash use. 

Research hypothesis 

It is likely that fertilizer products (ash granules and ash/green waste compost mixtures) are 

likely to increase soil pH more effectively, enrich it and plants more with nutrients (potassium, 

phosphorus, calcium and magnesium), pollute less with heavy metals and increase grain yield 

than directly ash is used. 

Research objective 

To evaluate the quality of biofuel ash, ash granules and ash/green waste compost mixtures 

and their effect on soil pH, mobile phosphorus, potassium, calcium and magnesium and heavy 

metals (Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, Pb) change in soil concentrations and their impact on plant quality 

and yield. 

To achieve the research objectiv, the following tasks were set: 

1. To study the chemical composition of biofuel ash and evaluate its suitability for the production 

of fertilizer products (ash granules and ash/green waste compost mixtures); 

2. To study the chemical and physicochemical properties of fertilizer products (bulk and granular 

biofuel ash); 

3. To evaluate the influence of fertilizer products made from biofuel ash on the changes of soil 

pH, mobile phosphorus, potassium, calcium and magnesium and heavy metal (Cd, Cu, Cr, Ni, 

Zn, Pb) concentrations in the soil; 

4. To determine the chemical composition and yield of plants (spring barley, spring wheat and 

spring triticale) fertilized with biofuel ash, green waste compost and fertilizer products. 

Propositions to be defended: 

1. Granules of mixtures with ash are mainly composed of calcium compounds, the distribution of 

nutrients in them is more even than in bulk biofuel ash, and the strength increases with 

increasing ash concentration in the granule. 

2. Bulk biofuel ash increases grain yield more than biofuel ash and lime kiln dust granules, but 

fertilization with these granules enters less heavy metals into the soil, which are less absorbed 

by plants than fertilization with bulk biofuel ash. 

3. In the first year after use, biofuel ash/green waste compost mixtures increase plant yield and 

nutrient content in the soil compared to bulk biofuel ash, but the effect does not last for another 

year. 
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The novelty of the research 

Three types of ash granules from biofuel ash and lime kiln dust and three types of biofuel 

ash/green waste compost mixtures were produced during the study. It has been established that 

fertilization with ash granules and prepared mixtures enter a lower amount of heavy metals into 

the soil, as a result of which the plants also absorb them less. The obtained research data showed 

that biofuel ash is suitable for slow pHKCl increase, and ash granules can suddenly increase the 

pHKCl of acidic soils. The obtained results provide new knowledge about the production of ash 

granules using industrial waste and the use of the obtained products in agriculture.  

Practical relevance 

Based on the results of the performed research, it can be stated that it is more beneficial to 

use ash as a raw material for the production of fertilizers than to fertilize agricultural crops 

directly, as it results in less pollution of soil and plants with heavy metals. This research 

substantiates the development opportunities of the cyclical economy and can be useful not only 

for the Lithuanian economy but also for the European Union economy. 

Approval of the research results 

The topic of the dissertation is published in 2 publications in publications referenced and 

having a citation index in the database Clarivate Analytics Web of Science (Waste Management 

& Research and Zemdirbyste-Agriculture) and 1 publication in a peer-reviewed periodical. The 

main results of the dissertation were also presented at 6 international conferences held abroad and 

in Lithuania, of which 3 oral and 3 poster presentations were prepared. 

Contents and volume of the dissertation 

The dissertation is written in the Lithuanian language and includes a total of 176 pages. 

It consists of acknowledgment, a list of abbreviations, introduction, literature review, description 

of research methods, experimental results and discussion, conclusions, a list of references, list of 

published publications, copies of scientific publications on the topic of the dissertation, summary 

and curriculum vitae. The dissertation includes 17 tables and 31 figures. A total of 236 literature 

references have been used. 
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MATERIALS AND METHODS 

Research object 

Biofuel ash (BP), lime kiln dust (KKD) and green waste compost (ŽAK) were obtained 

from manufacturers in Lithuania. BP was obtained by burning wood pellets. All reagents for 

chemical analysis were obtained reagent grade from Fischer Scientific and used as received. 

Double distilled water was used in all experiments. 

Manufacture of fertilizer products 

I experiment (pot experiment). KKD and BP were weighed and mixed thoroughly using a 

homemade ribbon blade agitator. Mixed raw materials were poured into the drum. While agitating 

the mixture, a small amount of water (~ 12%) was added to the dry materials until small aggregates 

started to form a paste. The paste was granulated using a disc pelletizer. It was comprised of an 

interior disk which was rotated at about 20 revolutions per minute in a plane inclined at 60 degrees. 

The disk was circular with a 72-centimeter diameter and had raised edges of 8 centimeters. After 

granulation, the granules were dried at room temperature in a laboratory fume hood for 24 hours. 

The images of the resulting BPG30, BPG50 and BPG70 granules are shown in Fig. 1. 

 

Fig. 1. Ash granules (a), (b) and (c). The number in the abbreviation represents a mass fraction of 

biofuel ash in granules 

II experiment (field experiment). BP and ŽAK were weighed and thoroughly manually 

mixed. Different countries have specific guidelines regarding compost amendment with ash. In 

Austria, legislation limits a maximal addition of 2% BP to compost while in Germany no limits 
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exist (Bougnom, Insam, 2009). Based on previous experiments with ash content of up to 15% 

(Fernandez-Delgado Juarez et al., 2015) and 16% (Bougnom, Insam, 2009) in the mixture, 7%, 

13% and 18% of BP by weight was used in these experiments resulting in application rates of 20 

t ha-1 ŽAK/1.5 t ha-1 BP, 20 t ha-1 ŽAK/3.0 t ha-1 BP and 20 t ha-1 ŽAK/4.5 t ha-1 BP, respectively. 

Differently from the current literature data (Asquer et al., 2017), BP and ŽAK were not composted 

but rather mixed manually. This was done because we had no equipment for composting. 

Chemical and physicochemical and characterization 

Soil mobile potassium as K2O, phosphorus as P2O5, calcium as Ca and magnesium as 

Mg were determined using ammonium lactate-acetic acid extraction described by Egner, Riehm 

and Domingo (Oreshkin, 1980). Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) was 

used to find the concentration of heavy metals. ICP-MS was used to determine total P, K, Ca, Mg 

and heavy metals in spring barley, wheat and triticale grain and straw. All chemical analyses were 

performed in triplicate. 

A chemical analysis of the fertilizer materials, used in the experimental investigation, was 

carried out. The samples were ground, sieved, extracted with aqua regia according to LST EN 

ISO 13650:2006. Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) was used to find the concentration of 

Ca and Mg (LST EN ISO 7980:2000), flame photometer (FP) of K (LST ISO 9964-3:1998), UV-

VIS spectrophotometer of P (LST EN ISO 6878:2004) and inductively coupled plasma mass 

spectrometry (ICP-MS) of heavy metals (LST EN ISO 11885:2009 for Cd, Cr, Ni, Pb and LST 

ISO 8288:2002, method A for Zn, Cu).  

The surface morphology of granulated materials was examined using Thermo Fisher 

Scientific Phenom scanning electron microscope (SEM) at an accelerating voltage of 15 kV. 

SEM images were obtained using secondary electron (SE) mode. The instrument was equipped 

with an energy dispersive spectrometer (EDS) system, for the analysis of the X-rays emitted by the 

samples to determine the elemental composition during SEM observations (Ni, Fox, 2019) 

The X-ray diffraction (XRD) data were collected with a DRON-6 powder X-ray 

diffractometer with Bragg-Brentano geometry using Ni-filtered CuKα radiation, operating at a 

voltage of 30 kV and an emission current of 24 mA. The step-scan spanned the angular range 

from 5 to 60° (2θ) in steps of 2θ= 0.02° (Baltakys et al., 2015).  

The particle size distribution was determined using the digital electromagnetic sieve shaker 

Filtra Vibracion FTL-0200. Particle size distribution (PSD) was measured using a set of sieves 

stacked vertically with sieve sizes typically ranging from 0.1 to 5 mm. A sample of granulated 

ash material (100 g) was sieved for 10 min and the quantity retained on each sieve was measured 

according to ISO 20977:2018 method A. 
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The strength of the granules was determined by crushing 20 granules using strength granule 

measurer IPG-1M in the measuring range between 5 to 200 N according to EN 196-1:2016. 

Pot and field experiment description and experimental design 

Experiment I. The soil used for the pot experiments was obtained from the Ah horizon of a 

naturally acidic loamy soil (Haplic Luvisol) (WRB, 2014). Agrochemical properties measured of the 

upper soil layer were as follows: pHKCl 5.5, mobile P2O5 0.036–0.038%, mobile K2O 0.015–0.017%, 

mobile Ca 0.092–0.10%, mobile Mg 0.010–0.011%, Cd 0.052–0.060 mg kg-1, Zn 17.9–21.0 mg kg-1, 

Cr 9.40–9.98 mg kg-1, Ni 5.40–5.75 mg kg-1, Pb 8.75–9.84 mg kg-1 and Cu 3.47–4.30 mg kg-1. 

The pot experiments were conducted in 2017–2018 at the Lithuanian Research Center for 

Agriculture and Forestry Agrochemical Research Laboratory testing site. The pots for the 

vegetation experiment were 10 L plastic containers (23.5 cm height, top diameter 30 cm and 

bottom diameter 20 cm). 9 L of soil was placed in each pot and 1 L of soil was mixed with 

equivalent to 3 t ha-1 of each fertilizer material. The mixture was deposited above the pure soil. 

For each application, four replicates were tested (n = 4). Additionally, four pots without any 

fertilizer material were used as control (n = 4). Fertilizer rates were calculated using the amount 

of the active substance – K2O in fertilizer materials. The pots were kept under natural climate 

conditions and watered manually as needed. Soil samples from 0–10 cm from the pot were 

collected after 4, 12 and 24 weeks from the beginning of the experiment. 20 seeds of spring barley, 

Ema DS, were sown in each vegetation pot. The seeds were inserted into the soil at a depth of 

1 cm at equal distances. The samples nomenclature used in the experiments is shown in Table 1.  

Table 1.  Biofuel ash sample nomenclature used in the I experiments 

Treatments 

number 
Fertilizers products 

Fertilizer rate  

t ha-1 
Abbreviation 

1 Control 0 K 

2 Biofuel ash 1.5 BP 1.5 

3 Biofuel ash 3.0 BP 3.0 

4 Ash granules with 30% ash in granule 1.5 PBG30 1.5 

5 Ash granules with 30% ash in granule 3.0 BPG30 3.0 

6 Ash granules with 50% ash in granule 1.5 BPG50 1.5 

7 Ash granules with 50% ash in granule 3.0 BPG50 3.0 

8 Ash granules with 70% ash in granule 1.5 BPG70 1.5 

9 Ash granules with 70% ash in granule 3.0 BPG70 3.0 

 

Experiment II. At the beginning of the experiment, soil samples were randomly collected 

from eight different spots at a depth of 0–20 cm. The samples were thoroughly mixed to form 

a composite and analyzed for initial soil properties. Agrochemical properties measured of the 
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upper soil layer were as follows: mobile P2O5 0.012–0.014%, mobile K2O 0.014–0.016%, mobile 

Ca 0.39–0.40%, mobile Mg 0.082–0.083%, Cd 0.074–0.084 mg kg-1, Zn 30.6–31.9 mg kg-1, 

Cr 15.4–15.8 mg kg-1, Ni 11.8–12.4 mg kg-1, Pb 8.29–8.74 mg kg-1 and Cu 9.36–9.55 mg kg-1. 

Next, soil samples were collected after 4, 12 and 16 months after the beginning of the experiment. 

The field experiments were conducted from 2018 to 2019 at the Lithuanian Research Center 

for Agriculture and Forestry, Institute of Agriculture in Akademija, Lithuania. The soil at the 

experimental area is a loamy (Endocalcaric Epigleyic Cambisol) (WRB, 2014). The experiment 

was laid out in a randomized block design with a size of 30 m2 (3 × 10 m). For each application, 

three replicates were tested (n = 3). Additionally, three plots without any fertilizer material were 

used as control (n = 3).  

The crop seedbed was prepared with a soil finisher/field cultivator shortly before seeding. 

ŽAK and BP mixtures were spread manually on the soil surface and incorporated into the soil  

(0–15 cm) before the sowing of spring wheat in 2018. The spring wheat cultivar „Collada“ and 

spring triticale cultivar „Milkaro“ were chosen. The sowing rate was 270 kg ha−1 in 2018 and 

250 kg ha−1 in 2019. The field was fertilized only in the first year of the two-year experiment. 

This was done to monitor the availability of the nutrients in the second year as slow-release 

properties of the recycled materials were hypothesized. Each plot of each experiment was 

harvested with a small combine harvester. The corresponding the samples nomenclature used is 

shown in Table 2.   

Table 2.  Green waste compost and biofuel ash sample nomenclature used in the experiments 

Treatments 

number 
Fertilizers products 

Fertilizer rate 

t ha-1 
Abbreviation 

1 Control 0 K 

2 Green waste compost 20.0 ŽAK 

3 Biofuel ash 3.0 BP 3.0 

4 Green waste compost and biofuel ash mixture 20.0/1.5 ŽAK/BP1.5 

5 Green waste compost and biofuel ash mixture 20.0/3.0 ŽAK/BP3.0 

6 Green waste compost and biofuel ash mixture 20.0/4.5 ŽAK/BP4.5 

 

Meteorological conditions 

Meteorological conditions during the experimental period were assessed according to the 

data from Lithuanian hydrometeorological service under the Ministry of Environment.  

Experiment I (Kaunas). The average temperatures during the growing seasons (May–

August) of 2017 and 2018 were 13.8 and 18.5°C while the longtime average was 15.5°C. More 

precipitation was registered in 2018 (279.4 mm) when compared to 2017 (225.3 mm). 

The longtime average of precipitation was 236.3 mm. Precipitation decreased in May and August 



149 

relative to the annual precipitation in both experimental years. It was wet weather in July in 

2018 with an average precipitation of 137.5 mm while the multi-annual average is 69.0 mm. 

Experiment II (Akademija). In 2018 and 2019, the temperature of the growing season was 

higher than the average perennial. Assessing the total amount of precipitation in both years during 

the growing season, it can be seen that the precipitation was not evenly distributed. In 2018, during 

the sowing period (April), the precipitation was 52.1 mm, while in 2019 a dry period was recorded 

and the precipitation was 0. June also be twice as wet in the first study year (34.1 mm) than in the 

second year (16.1 mm). This higher precipitation during 2018 (the vegetation period) could have 

had a positive effect on the productivity of grain yield. 

Statistical analysis 

A one-way analysis (ANOVA) of variance was used to compare the soil characteristics 

before and after soil fertilizing, spring barley, wheat and triticale yield and properties of grain and 

straw. Means were compared using Duncan’s test at P<0.05. The statistical software package 

SAS (SAS Institute, 2011) was used for analysis. Correlation regression data was used to 

determine the relationship between the variables with 95 and 99% probability (P<0.05, P<0.01). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Experiment I 

Chemical and crystalline composition and physicochemical properties of powder BP and 

KKD as well as granulated composite BPG30, BPG50 and BPG70 materials 

Fig. 2 shows the chemical composition of major nutrients of as-received powder BP and 

KKD. Both are comprised chiefly of Ca2+ containing chemical compounds associated with 

Ca accounting for ~50 to 90% of major nutrients by weight. Other plant nutrients, such as P, K, 

S, Fe, Al and Mg, comprise the remainder. KKD, in particular, contains high calcium amounts 

depending on whether high calcium lime or dolomitic lime is processed (Chesner et al., 1998) 

(Fig. 2b). Typical composition of LKD varies from 31–55% CaO with significantly smaller 

concentrations of other elements (1.7–9.9% SiO2, 0.7–4.1% Al2O3, 0.03–0.22% K2O, 0.5–25% 

MgO) (Collins, Emery, 1983, Ali, Yang, 2011, El-Attar et al., 2017). Notable was P content in 

BP of 6,1% by weight of all major nutrients since P is a primary nutrient necessary to the plants 

(Fig. 2a). Al and Fe were present in both BP and KKD and soluble Al3+ is toxic to the plants 

directly or by binding phosphorus into insoluble compounds (Muhammad et al., 2019).  However, 

this effect only becomes apparent when soil pH reaches below 5.5, e.g. in relatively acidic soil 

(Foy et al., 1978). Fe is a nutrient that is required for normal plant growth and reproduction 

(Morrissey, Guerinot, 2009). However, soil that is alkaline or has a significant amount of lime 
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added often causes an iron deficiency in the plants as it becomes unavailable for plant adsorption 

(Nikolic, Kastori, 2000). 

Major nutrient concentration varied in granulated materials according to the amount of 

KKD added as shown in Fig. 3. In particular, BPG30 contained ~ 88% of Ca and its content 

decreased to ~ 73% in BPG70. 

  
 

(a) 
 

(b) 

Fig. 2. Chemical composition of the major nutrients in (a) BP and (b) KKD powder 

   
 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 

Fig. 3. Chemical composition of the major nutrients in ash granules (a) BPG30, (b) BPG50 and (c) 

BPG70 

The corresponding concentration of heavy metals in BP and KKD powder are shown 

in Fig. 4a. In this study, there were six major heavy metals detected including Ni, Cd, Pb, Cu, Zn 

and Cr. Zn and Cu also serving as micronutrients in low concentrations in soil (Avkopashvili 

et al., 2017, Aissaoui, Barkat, 2018). Notably, BP contained ~ x10 higher concentration 

of microelements and heavy metals with ~ 700 mg kg-1 of Zn alone. Granulated ash (with 30% 

BP in the granule) had the lowest contents of heavy metals delivered to the soil (Fig. 4b). 
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(a) (b) 

Fig. 4. Chemical composition of the micronutrients and heavy metals in (a) BP and KKD powder and (b) 

BPG ash granules 

Spatially resolved SEM in combination with EDS allowed to observe the dispersion of the 

major elements and their incorporation into the lattice siliceous minerals typically comprising 

a large fraction of ash. BP powder was comprised of large flakes that exhibited distinct separation 

of mineral phases (Fig. 5).  In particular, Si, Mg and Al were found to be localized together 

with higher O content while Ca was distributed uniformly across grain boundaries. O, K and, 

to some extent, Mg were localized in smaller aggregates. Notably, K and S aggregates were co-

localized suggesting inclusions of K2SO4. Ca, O and S were strongly localized in 

KKD corresponding to CaSO4 with Si, Mg and Al comprising chiefly much smaller particles. 

As shown in Fig. 5, Al and Si often were localized in the form of complex alumosilicate particles. 

  

(a) (b) 

Fig. 5. Scanning electron microscopy (SEM) images of (a) BP and (b) KKD 

The surface of the granules in general exhibited more uniform nutrient distributions 

(Fig. 6a).  However, Si was localized in distinct particles, likely originating from BP as can 

be observed in BPG70 (Fig. 6c). 
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(a) (b) 

 

(c)         

Fig. 6. Scanning electron microscopy (SEM) images and the corresponding EDS maps of (a) BPG30, (b) 

BPG50 and (c) BPG70 

X-ray diffraction (XRD) measurement was used to elucidate the crystallinity of BP and 

KKD powders as well as granulated ash due to the sharp peaks. The results are shown in Fig. 7a.  

  

(a) (b) 

Fig. 7. XRD curves for biofuel ash samples: (a) BP and KKD, (b) granulated ash BPG30, BPG50, 

BPG70 (abbreviations: CO–CaO, CQ–CaSiO3, CC–CaCO3; CH–Ca(OH)2; Q–SiO2) 

This mineralogical characterization using XRD patterns showed distinct crystalline phases. 

The obtained data confirmed the presence of several major crystalline phases. The predominant 

crystalline phase in KKD was calcite – CaCO3 (Markgraf, Reeder, 1985), accompanied by smaller 

quantities of quartz – SiO2 (Levien et al., 1980) and calcium hydroxide Ca(OH)2 (Desgranges 

et al., 1993). Interestingly, the main crystalline phase in BP was CaO (Liodakis et al., 2005, 
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Sigvardsen, Ottosen, 2019, Carevic et al., 2019) with notable peaks due to the CaSiO3 (Bajare 

et al., 2011)  The results of XRD patterns BPG are given in Fig. 7b. The main difference between 

the samples was the intensity of the calcium carbonate peaks, which decreased with increasing 

granule BP content. However, chief components were due to CaCO3 and Ca(OH)2 inheriting 

crystalline properties of parent materials. 

The measured size distribution of BPG granules is shown in Fig. 8. The size was uniformly 

distributed with the largest fraction comprised of 2 mm granules. 

  
 

(a) 
 

(b) 

 
 

(c) 

Fig. 8. Granulometric composition of granules (a) BPG30, (b) BPG50 and (c) BPG70 

The tensile strength of BPG with the increasing fraction of biofuel ash showed a linear 

increase in the tensile strength of granules (Fig. 9). BPG70 with the average granule size 

of 3.15 mm yielded the highest tensile strength of 99 N gran-1. This is due to the higher content 

of BP which due to the variety of crystalline phases possesses higher hardness. 
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Fig. 9. Granule strength for the three pellet sizes (1, 2 and 3,15 mm), N gran-1 

Effects of fertilizer products on soil quality 

Important nutrient release patterns into the soil from BP and BPG were measured during  

2-year field experiments and changes in mobile P2O5, K2O, Ca and Mg in soil were recorded each 

year. An initial nutrient concentration was measured before planting the crops and then again after 

4, 12 and 24 weeks. Crops were harvested after 12 weeks while the nutrient change was further 

measured in soil up to 24 weeks. It can be seen that two distinct nutrient concentration regimes 

are present within each year. In general, the application of BP and BPG resulted in a peak increase 

in said nutrient in soil within 4 weeks of application. Less pronounced in the P2O5 case (Fig. 10b), 

it’s visible for mobile Ca and Mg (Fig. 11). This increase is followed by a vigorous decrease 

in mobile nutrient content in the soil, especially for mobile Mg (Fig. 11b). After plants were 

harvested in 12 weeks, the decrease in nutrient concentration was much slower.  Interestingly, 

while significantly decreased for control, P2O5 and K2O concentrations were almost constant 

when BP or BPG was utilized (Fig. 10a). This suggests that these biomass waste-derived materials 

possessed a sufficient amount of nutrients to grow crops and not to deplete the soil.  
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(a) 

 

(b) 

Fig. 10. The concentration of mobile (a) K2O, (b) P2O5 in soil in 2017–2018. The shaded area 

represents soil mobile (a) K2O, (b) P2O5 after the crop was harvested 

In 2017, BP provided the highest rate of nutrient release. In 2018, precipitation was 

registered higher (279.4 mm) when compared to that in 2017 (225.3 mm). Nutrient release from 

BPG was much more facile under wet conditions and especially Ca increase was much more 

evident (Fig. 11a). This can also be a particle size effect: BP has a smaller particle size while 

in BPG nutrient release is mass transfer limited under semi-arid conditions. Under wet 

conditions, Ca is mobilized much faster from KKD which comprised a high portion of BPG. 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 11. The concentration of mobile (a)) Ca and (b) Mg in soil in 2017–2018. The shaded area 

represents soil mobile (a) Ca and (b) Mg after the crop was harvested 

Major nutrient Mg and Ca release from BPG into the soil will increase pHKCl. Changes 

in soil pH after BPG application were measured and shown in Fig. 12. It can be seen that the pH of 

the soil in the control remains unchanged. However, soil pH increased significantly after the 

addition of BP or BPG with a sharp increase between the onset and week 4. In general, the lower 

ash content in the granule resulted in higher soil pHKCl. In particular, BPG30 increased initial soil 

pHKCl to 6.2 (1.5 t ha-1) and 6.4 (3.0 t ha-1) in 2017; 7.1 (1.5 t ha-1) and 7.6 (3.0 t ha-1) in 2018. 
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Notably, with BP only resulted in a stable increase of the pH to 6.4 (1.5 t ha-1) and 6.6 (3.0 t ha-1) 

in both years. The clear difference between the pH changes in 2017 and 2018 can be correlated 

with the Ca and Mg amount in Fig. 12. Interesting pH pattern changes can be observed between 

BP and BPG. BP results in slower albeit continuing increase of soil pHKCl even after 24 weeks. 

BPG samples, on the other hand, possess high content/high solubility Ca and Mg in KKD and 

quickly start decreasing in concentration. This is especially apparent in 2018 under wet conditions. 

Hence BP is suitable for slow pHKCl increase while BPG can serve to quickly supplement the 

immediate need. 

 

Fig. 12. pHKCl changes in the soil in 2017–2018. The shaded area represents soil pHKCl after the crop 

was harvested 

The measured concentration of heavy metals and micronutrients, namely Zn, Cu, Cr, Ni, Pb 

and Cd increases in soil when compared to the control (Fig. 13). However, change,  mg kg-1 soil, 

within the 2-year experiment was within few mg, significantly lower than any regulatory limits 

showing limited leaching of these from BPG and within the allowable limits (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2004). Similarly, other studies reported that wood-

bark ash was not a significant source of heavy metals (Solla-Gullon et al., 2006). Diffusion 

of heavy metals down the soil profile is difficult due to their low solubility and they are absorbed 

in the topsoil. As a consequence of the high Cu and Zn content in ash, the soil concentrations 

of these elements increased. In general, heavy metal and micronutrient content increased linearly 

with BP content.   
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Fig. 13. Total change of heavy metals in the soil after harvest in 2017–2018 

Carbon dioxide (CO2) plays an important role in regulating Earth's surface temperature 

(Global Climate Observing System, 2016). CO2 is lost from agricultural soils by respiration and 

decomposition of soil organic matter (Rafique et al., 2014). In this study, CO2 emissions have 

been measured to determine whether fertilization with ŽAK/BP mixtures can provide any 

implications.  

Chemical composition of major nutrients in plant matter 

The study further analysed related major nutrient – P, K, Ca, Mg concentrations in spring 

barley grain and straw. The application of BP, BPG30 and BPG50 did not have a statistically 

significant effect on the concentrations of P in spring barley straw in 2018. A statistically 

significant effect was observed in the grain. K concentration in spring barley grain varied within 

a small range of 6.68–9.42 g kg-1 in 2017 and 7.37–9.29 g kg-1 in 2018 as shown in Fig. 14. 

Meanwhile, BPG had a statistically significant effect on K content in spring barley straw in 2018. 

This suggests that the straw absorbed most of K previously contained in BP and BPG. 

The concentration of Ca increased significantly in the straw when compared to the grain. In the 

grain it was found to vary between 0.16–0.77 g kg-1 in 2017 and 0.17–0.37 g kg-1 in 2018. 

Meanwhile, that in straw was the order of magnitude higher from 2.08–2.88 and 2.13–4.07 g kg-1, 

respectively. Ca concentration in straw increased significantly in 2018 with fertilisers. Finally, 

Mg exhibited a statistically significant increase in grain in both 2017 and 2018 with respect 

to control.  
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(a) 
 

(b) 

Fig. 14. Nutrients: Ptot, Ktot, Catot and Mgtot concentration change in spring barley (a) grain and (b) 

straw after the fertilisation with biofuel ash (BP) and biofuel ash granules (BPG)  

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 

Only Zn and Cd were detected in spring barley grains in both study years. Plants have 

a higher Zn and Cu content using BP as compared to BPG (Fig. 15). This may be attributed 

to precipitation of these nutrients are largely insoluble. Zn plays an essential physiological role 

in living organisms and has been paid increasing attention in recent years because of widespread 

Zn deficiency in soil, plants and humans. However, higher concentrations of these elements 

accumulate in soil and have a negative impact on plants. Relevant to this work is low pH soils 

where Zn solubility, plant uptake and the resulting potential for Zn phytotoxicity increase 

(Brendova et al., 2016). The biofuel ash used in this study was alkaline (pH 12.9). In the second 

year of the experiments Zn concentration in grain was higher (Fig. 16). Zn content in the grain 

cultivated in Lithuania is 19±5.2 mg kg-1 (Staugaitis et al., 2016). In the experiments, 

Zn concentration in spring barley grain ranged within the limits – 4.58–22.5 mg kg-1. The greatest 

grain Zn content was obtained treatments by BP in both years. 
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Fig. 15. Heavy metals: Zn, Cd and Cu concentration change in spring barley (a) grain and (b) straw 

after the fertilisation with biofuel ash (BP) and biofuel ash granules (BPG)  

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 

Cd is a highly toxic environmental pollutant (Peng et al., 2019). According to European 

legislation Commission regulation 1881/2006 of setting maximum levels for certain contaminants 

in foodstuffs (European Food Safety Authority, 2018) allowed in grains are Cd 0.1 mg kg-1. 

The overall increase of Cd each experimental year was up to 0.03 mg kg-1 suggesting that several 

year applications can result in significant Cd accumulation in grains. Zn and Cu were detected in 

spring barley straw as shown in Fig. 15. Spring barley grain and straw data indicate that much 

higher rates of BPG can be used on this type of land use as it does not appear to accumulate 

potentially toxic trace elements. 
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Quantifying spring barley grain and straw yields 

Research carried out in 2017–2018 in the spring–summer showed that fertilizer products 

significantly (P<0.05) increased the yield of spring barley grain in both years of the study. In the 

first year of the study, the grain yield was ~ 3.2 times higher than in the second year (Table 3). 

Assessing the grain yield of both years, the largest increase was achieved by fertilizing with 

3.0 t ha-1 of biofuel ash (BP). Grain yield was obtained ~ 52.9% (2017) and ~ 54.2% (2018) higher 

compared to the unfertilized treatment. This significant increase may have been influenced by an 

increase in soil pHKCl (Fig. 11). Higher pH reduces nutrient leaching and influences chemical and 

biological processes in the soil (Neina, 2019). 

Table 3.  Spring barley yield affected by fertilization products 

Treatments 
Fertilization rate  

t ha-1 

Year 

2017 2018 

Grain yield, g pot-1 

K 0 8.50a 2.77a 

BP 
1.5 12.0ef 3.67cd 

3.0 13.0g 4.27f 

BPG30 
1.5 10.0b 3.10ab 

3.0 10.8cd 3.33bc 

BPG50 
1.5 10.3bc 3.27bc 

3.0 11.8ef 3.47bc 

BPG70 
1.5 11.4de 3.43bc 

3.0 12.2f 3.90def 

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 

The results of grain show that there are no significant differences (P<0.05) between BP 

(3 t ha-1) and BPG70 (3 t ha-1). Also, using 1.5 t ha-1 the fertilization rate, BP also did not differ 

significantly (P<0.05) from BPG70 (1.5 t ha-1) and BPG50 (3.0 t ha-1). It should be noted that the 

use of BP in particular accumulates more heavy metals in the soil than the use of biofuel ash 

granules (BPG). In addition, the amount of nutrients absorbed by plants differed statistically 

significantly (P<0.05) between BP and BPG use. As a result, there is no point in using bulk BP, 

especially when their “scattering” is a relatively complex process, especially in windy field 

conditions. 

Experiment II 

Chemical composition of BP and ŽAK as well as ŽAK/BP mixtures 

Table 3 shows the chemical composition of measured major nutrients (Ptot, Ktot, Catot, Mgtot, 

Ntot, Corg) of as received BP and ŽAK. Both were chiefly comprised of Ca2+ ion-containing 
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chemical compounds. Other plant macronutrients, such as total Mg, K and P, comprise 

the remainder. Notable was total P content in ŽAK and BP of ~ 3.5–8.2% by weight of all major 

nutrients measured since P is a primary nutrient necessary to the plants. K concentration in BP 

was 16.9±0.13% as shown in Table 3. Meanwhile, in compost, it was 25 times less (0.69±0.128%). 

The total Ca content in the ŽAK of 3.08±0.596% was lower than that in the BP of 20.9±1.54 while 

total content of Mg was 0.51±0.118% and 3.15±0.214%, respectively (Table 4). 

Table 4. Chemical composition of the major nutrients in fertilizer products 

Indicators 
BP ŽAK ŽAK/BP1.5 ŽAK/BP3.0 ŽAK/BP4.5 

% 

Total Ca 20.9d 3.08a 4.33ab 5.40bc 6.29c 

Total P 3.64d 0.52a 0.74ab 0.93bc 1.08c 

Total K 16.9d 0.69a 1.82b 2.80c 3.61c 

Total Mg 3.15e 0.51a 0.70b 0.85c 0.99d 

The corresponding concentration of heavy metals measured in BP, ŽAK and BP/ŽAK 

mixtures is shown in Table 5. In this study, there were six major heavy metals detected including 

Zn,Cd, Pb, Cr, Cu and Ni. Zn and Cu also serving as micronutrients in low concentrations in soil 

(Aissaoui, Barkat, 2018). Notably, BP contained ~ x50 higher concentration of microelements 

and heavy metals when compared to ŽAK with 9028±15.2 mg kg-1 of Zn, 75.8±0.35 mg kg-1 

of Cd, 216±0.4 mg kg-1 of Pb, 240±1.7 mg kg-1 of Cr, 216±10.1 mg kg-1 of Cu and 

11.3±0.15 mg kg-1 of Ni. The content of heavy metals scaled linearly with the increasing amount 

of BP in the mixtures. Hence, from all the mixtures, ŽAK/BP1.5 had the lowest content of heavy 

metals delivered to the soil primarily due to the higher content of the green mass (Table 5).   

Table 5. Chemical composition of heavy metals in fertilizer products 

Indicators 
BP ŽAK ŽAK/BP1.5 ŽAK/BP3.0 ŽAK/BP4.5 

mg kg-1 

Zn 9028b 128a 751a 1285a 1730a 

Cd 75.8d 0.60a 5.86ab 10.4bc 14.1c 

Pb 216d 15.9a 29.9b 41.9c 51.9c 

Cr 43.7c 15.3a 31.1ab 44.6ab 55.8b 

Cu 240d 21.5a 35.1b 46.8bc 56.5c 

Ni 11.3c 8.44a 8.64ab 8.81b 8.95b 

Nutrient release from ŽAK/BP mixtures: effects on the quality of the soil 

Important nutrient release patterns into the soil from BP, ŽAK and ŽAK/BP mixtures were 

measured during a 2-year field experiment and changes in mobile P2O5, K2O, Ca and Mg in soil 

were recorded each year. These data are shown in Fig. 16. An initial nutrient concentration was 



163 

measured before planting the crops and then after 4, 12 and 16 months. Crops were harvested after 

16 weeks. After the first harvest, the amount of mobile forms of all nutrients (measured as K2O, 

P2O5, Ca, Mg) differed significantly from the corresponding control soil (Fig. 16). Mobile K2O 

amount measured doubled in treatments with BP, ŽAK/BP3.0 and ŽAK/BP4.5. This was due 

to the high amount of total K in BP suggesting the solubilization and release of normally insoluble 

forms of K. The soil mobile Ca increased by about 1000 mg kg-1 in the ŽAK and ŽAK/BP1.5 

treatments after 4 months. The mobile Mg increased by about 80 mg kg-1 in these treatments 

(Fig. 16). Thus, the higher availability of these nutrients in the soil can also be proposed 

to contribute to higher nutrient uptake and any increased yield of spring wheat (vide infra). About 

two-fifths of the annual rainfall fell in cool weather when the soil was not covered with plants. 

As a result, the leaching of mobile Ca and Mg cations intensified resulting in the peak measured. 

No fertilization was performed in the second year of the study. There was a marked decrease 

in soil nutrients after winter (12 months after the start of the experiment). These are shown in 

Fig. 16. However, there was still a positive nutrient balance in year 2 of the experiment when 

compared to the control. An important conclusion from Fig. 15 is that that mobile K2O and P2O5 

are BP originated while mobile Ca and Mg mostly originated from ŽAK providing a synergistic 

nutrient delivery.   
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Fig. 16. The concentration of mobile K2O, P2O5, Ca ir Mg in soil in 2018–2019. The shaded area 

represents soil mobile K2O, P2O5, Ca ir Mg after the first crop was harvested 

Diffusion of heavy metals down the soil profile is normally difficult due to their low 

solubility and they are absorbed in the topsoil. The most dangerous for the human body are Pb and 

Cd (Morais et al., 2012). These elements are not considered to be essential for living organisms, 

so even small amounts of them can be detrimental (Moreno-Jimenez et al., 2016). Many chemical 

processes are involved in the transformation of these heavy metals in soil affecting availability 

to plants but precipitation-dissolution, adsorption-desorption are the most important controlling 

their bioavailability and mobility. Cd was statistically significantly (P<0.01) detected when 

fertilized with BP and all mixtures after the first harvest (4 months later) as shown in Fig. 17. 

After winter and before the sowing of spring triticale and at the end of the experiment, Cd content 

was significantly different only when BP and ŽAK/BP4.5 were applied, e.g. treatments with the 

most BP content as shown in Table 4. However, these did not exceed the allowable limits. 

The concentration of Cd permitted in the soil is 3 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija, 2004). During the experiment, Cd concentration increased to 0.25–

0.30 mg kg-1. Furthermore, Cd content at the end of the experiment in soil with ŽAK/BP1.5 and 



165 

ŽAK/BP3.0 treatment decreased. This was likely influenced by the Cd uptake of the spring wheat 

grain (Fig. 21). Finally, soil that is saturated with Ca ions is more resistant to any heavy metal 

release and resulting mobility because Ca (as well as Mg) reduces the availability of heavy metals 

to the plants (Olaniran et al., 2013). Data that are shown in Fig. 18 suggest that mobile Ca content 

in the soil closely follows ŽAK content instead BP suggesting that, while both contain an 

effectively equal concentration of Ca, the latter is responsible for its facile release. This, in turn, 

suggests that heavy metals normally toxic to plants are more difficult to absorb using ŽAK/BP 

mixtures containing high levels of Ca and Mg. 

 

Fig. 17. Heavy metals content in the soil in 2018–2019 

Note. * and ** – significant differences between treatments in comparison with control, P<0.05 and P<0.01. 

In addition to Cd, an increase in Zn and Cr concentrations in soil was also detected. 

Zn concentration was found to be significantly different from control in all treatments except 

ŽAK. Higher soil Zn concentrations in the BP and ŽAK/BP mixtures treatments compared to the 

ŽAK treatment can be explained by its large concentration in BP (Table 4). However, at the end 

of the experiment (after 16 months), Zn concentration was not significantly different from the 

control in either treatment. It can be suggested that Zn partially leached into the groundwater 
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and this way was removed from the system. A portion of it was also absorbed by spring wheat 

and triticale (Fig. 20). Despite increased Zn levels, the application of BP in quantities tested in the 

present investigation should not create a risk for the environment. This is because the permitted 

amount of Zn in the soil is 300 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 

2004). All of the applications used within the 2-year experiment resulted in 30–60 mg kg-1 

(Fig. 18). An increase in Cr was observed after 4, 12 months and at the end of the experiment. 

The maximum allowed concentration of Cr in the soil is 100 mg kg-1 (Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija, 2004). At the end of the experiment, the content was about 15–

20 mg kg-1 i.e. 5–7 times less than allowed. Cu detected in the soil after 4 and 12 months differed 

significantly only in the BP treatment. The maximum allowed concentration of Cu is 50–

140 mg kg-1. In the experiment found about 10 mg kg-1. Finally, another heavy metal measured in 

soil was Pb. However, it did not exhibit any significant variations in soil with time or with the 

different applied fertilization treatment, as shown in Figure 17. Similarly, no Ni increase was 

measured in soil beyond the control concentrations. 

Carbon dioxide (CO2) emissions into the soil were monitored during a field experiment. 

CO2 plays an important role in regulating the Earth’s surface temperature (Global Climate 

Observing System, 2016). The amount of these gases in the soil decreases through respiration and 

decomposition of soil organic matter (Rafique et al., 2014). In this study, CO2 emissions were 

measured to determine if fertilization with ŽAK/BP mixtures could have any effects. 

CO2 concentration increased from ŽAK/BP4.5 fertilized soil after 4 (1043 ppm) and 6 (726 ppm) 

weeks after the beginning of the experiment (Fig. 18).  

 

Fig. 18. Changes in soil concentrations of CO2 in 2018-2019. The shaded area represents the time after 

the crop was harvested 

Note. ** – significant differences between treatments in comparison with control, P<0.01. 
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However, after 8 weeks of the experiment, the CO2 concentration leveled off with the 

control in all treatments and did not differ significantly between different treatment conditions. 

The resulting CO2 concentration was ~ 460 ppm in all treatments. The emissions of CO2 from the 

soil also strongly depended on the moisture content of the soil. Ding et al. (2007) found that the 

highest CO2 emissions from soil are at 70% relative humidity (Ding et al., 2007). An increase 

in CO2 emissions from the soil as soil moisture increases were associated with increased microbial 

activity (Rochette et al., 1991). The relationship between CO2 emissions from soil and soil 

moisture measured in this work resulted in the direct relationship (CO2 concentration increased 

with increasing soil moisture). The literature suggests that CO2 concentration can increase 

exponentially with increasing temperature (Fang, Moncrieff, 2001). However, the concentration 

of CO2 did not correlate with soil temperature in this experiment. 

In the second year of the study, CO2 do not differ significantly from control (Fig. 18). This 

was because fertilization was performed only in the first year of the experiment. Therefore, 

microorganisms were not as active after winter. This is apparent from the absence of the peak 

concentrations within the first 4 weeks of experiments. CO2 fluctuated sharply after 7 and 

10 weeks, but this was no different from control. 

Chemical composition of major nutrients and heavy metals in cultivated crops 

P and K are two of the main nutrients in plants (Abou-el-Seoud, Abdel-Megeed, 2012). 

P plays an important role in plant energy metabolism and protein metabolism stimulates root 

growth and strengthens plant tissues (H Malhotra et al., 2018). K activates photosynthesis, 

synthesis of large molecules of carbohydrates, cellulose and vitamins, decreases viscosity, 

improves water entry into the cell, promotes protein accumulation, strengthens the stalk of cereals, 

thus reducing the risk of crop failure (Wang et al., 2013). Because of low mobility and low 

solubility, P is often deficient in plants. P is essential for the early growth of cereals, especially 

during the period of germination, and later on, during the period of grain filling. The comparison 

of nutrient concentrations in grains and straw among the different treatments shows that total 

P significantly (P<0.05) increased in spring wheat grain treatments with BP, ŽAK/BP3.0 and 

ŽAK/BP4.5. It was determined that the amount of total P in spring wheat straw was ~10 times 

lower than in grain, as shown in Fig. 19. Total K content in straw was statistically significantly 

(P<0.01) compared to control with BP and ŽAK/BP mixtures in 2018. Specifically, it increased 

~2 times compared to control. Interestingly, in the second year of the experiment with no added 

nutrients straw still contained a statistically significant higher content of K. However, the total 

K uptake of spring triticale straw in 2019 was ~ 5 g kg-1 when compared to ~ 20 g kg-1 in 2018. 

Hence, while there is a significant immediate nutrient release effect, a slow-release pattern can be 

suggested to last into the second year of experiments. The total amount of K in the cereals was 
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not statistically significant compared to the control in both study years. The amount of total Ca in 

straw during the first year of the experiment was twice as high as in grain (Fig. 18). However, 

only ŽAK/BP3.0 and ŽAK/BP4.5 differed significantly (P<0.01) from the control. In the second 

year of the experiment, the total Ca content of the same treatments was also statistically significant 

(P<0.01) in spring triticale grain. Analysis of total Mg in spring wheat and triticale grain and straw 

showed that the total Mg content of straw in the first year of the study was statistically significantly 

(P<0.01) with ŽAK/BP mixtures. Spring wheat straw absorbed ~ 3 times more Mg than spring 

triticale. The Mg content of the grain was about 1.2 g kg-1 in both experimental years. As expected, 

all nutrients (total P, K, Ca and Mg) tested were lower in spring wheat and triticale grains and 

straw in the second year of the study. 

 

Fig. 19. Nutrients (P, K, Ca and Mg) concentration change in spring wheat (2018) and spring triticale 

(2019) grain and straw after the fertilization with green waste compost, biofuel ash and green waste 

compost/biofuel ash mixtures  

Note. * and ** – significant differences between treatments in comparison with control, P<0.05 and P<0.01. 

Zn is an essential micronutrient and phytotoxic only at enough high concentrations in plants 

of about 100–500 mg kg−1, whereas Cd becomes toxic at much lower concentrations of 10–
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20 mg kg−1 (Kabata-Pendias, 2001). Measured grain Zn concentrations in this experiment were 

~17–20 mg kg−1 in both experiment years while straw Zn concentrations were about 2 to 3 times 

lower from 2018 to 2019 (Fig. 19). Cd mobility is higher compared to other heavy metals 

(Cd>Ni>Zn>Cu>Pb=Cr) (Kim et al., 2015) and thus it has a high potential for bioaccumulation 

in food. According to European legislation (European Commission, 2006), allowed in grains is 

Cd 0.2 mg kg-1. The average grain Cd levels measured in this work were <0.05 mg kg−1. Straw 

Cd concentrations showed similar trends to those of the grain Cd. However, Cd exhibited 

a statistically significant difference between the grains with BP and ŽAK/BP mixtures. The 

amount of Cd in straw was statistically different from the control when BP was used. Although 

the concentration of Cu in the soils varied only in the BP treatment (Fig. 17), it varied significantly 

in the spring wheat straw with the BP and all ŽAK/BP mixtures (Fig. 20). The concentration of 

Cu in spring wheat grain also increased with BP, ŽAK/BP3.0 and ŽAK/BP4.5. Cu from ŽAK/BP 

was absorbed by the grain and the straw and part of it leached into the groundwater. Spring wheat 

and spring triticale grain and straw data indicate that much application rates of BP can be applied 

on this type of the soil as it does not appear to accumulate potentially toxic trace elements. 

 

Fig. 20. Heavy metals (Zn, Cd ir Mg) concentration change in spring wheat (2018) and spring triticale 

(2019) grain and straw after the fertilization with green waste compost, biofuel ash and green waste 

compost/biofuel ash mixtures 

Note. * and ** – significant differences between treatments in comparison with control, P<0.05 and P<0.01. 
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Quantifying spring wheat and spring triticale grain yields 

The effect of fertilizing products on spring wheat and triticale grain yield is shown 

in Figure 21. In the first year of the experiment, there was a statistically significant (P<0.01) 

increase in spring wheat grain yield in all variants compared to the control.  

 
 

(a) 

 
 

(b) 

Fig. 21. Data of biofuel ash, green waste compost and green waste compost/biofuel ash mixtures effect 

on spring wheat and spring triticale (a) yield (t ha-1) and (b) yield improvement (%) 

Note. The difference between the values with the same letter was not statistically significant between the different 

fertilizer products when P<0.05. 
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The highest increase in spring wheat grain yield was achieved by fertilization with 

ŽAK/BP4.5 mixture, i. e. spring wheat yield was obtained at 4.61 t ha-1 (Fig. 21a). Assessing the 

yield increase from the control treatment as a percentage, the yield improvement increase of spring 

wheat was 19.1% (Fig. 21b). The lowest increase was observed in fertilization with pure green 

waste compost and was 6.8% higher compared to the control (Fig. 21b). 

In the second year of the experiment when the fertilization was not used, BP, ŽAK and 

ŽAK/BP still increased spring triticale grain yield but the increase was not statistically significant, 

as shown in Fig. 21. This was likely due to reduced nutrient content in the soil after 12 months 

as shown in Fig. 17 as significant rainfall took place in winter after the first year of the experiment. 

The amount of precipitation in the 2018–2019 winter was 1.6 times higher than the long-term 

(1928–2018) average. In contrast to the first year, spring triticale grain yield was greatest when 

amended with ŽAK/BP1.5 and ŽAK. Interestingly, with the BP, ŽAK/BP3.0 and ŽAK/BP4.5, the 

yield improvement was the lowest and reached only compared to the control. BP contains high 

basicity (>12 pH units) potentially slowing down spring triticale growth. A remarkable second 

year yield increase in ŽAK and ŽAK/BP1.5 can be associated with the unique properties of ŽAK 

itself.  In particular, ŽAK is known to (a) slowly decompose and release plant absorbable carbon 

(European Commission, 2001), (b) decrease large cation and micronutrient release into the soil 

(Adugna, 2016) and (c) bind (chelate) heavy metals thus making them not readily available for the 

crops (Huang et al., 2016). This capacity is likely limited as suggested by much lower 2-year 

yields with ŽAK/BP3.0 and ŽAK/BP4.5. Furthermore, the nutrients from BP are likely at the 

sufficient content and release rate to sustain plant growth in the first year of experiments but the 

presence of ŽAK likely extends their availability, as shown in Figure 20. 

CONCLUSIONS 

1. Analysis of the chemical composition of wood biofuel ash has shown that it is rich in nutrients 

(potassium, phosphorus, calcium and magnesium) required for plant growth and the content 

of heavy metals does not exceed the permitted limits for ash used in agriculture, so this raw 

material can be used directly for the fertilization of agricultural crops or the production 

of fertilizer products. 

2. The analysis of chemical and physicochemical quality indicators of fertilizer products (ash 

granules) revealed that these substances consist mainly of chemical compounds containing 

Ca2+ ions. The strength of the granules correlates with the amount of ash added to the mixture, 

i. e. the strength increases with increasing ash content in the granule, which weakens the 

release of nutrients from the granule. The strongest biofuel ash granules were in the mixture 

with 70% ash. Higher strength granules are easier to transport, less physically vulnerable, but 
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have a negative aspect - they stay on the soil surface longer and do not release nutrients, so the 

most optimal biofuel ash granules have the lowest ash content in the mixture, i. e. 30%. 

3. The distribution of micro- and macroelements on the surface of biofuel ash granules with the 

lowest (30%) ash content in the granule is more even than in bulk biofuel ash or granules 

with higher ash content (50 and 70%). The granules, which make up 50% of the ash, 

are dominated by calcium, and those granules with an ash concentration of 70% 

are dominated by silicon, which is localized in individual particles derived from biofuel ash. 

The different particle distribution is due to the manufacturing process, during which the 

particles are distributed and hardened unevenly. 

4. Fertilizer products (bulk and granular biofuel ash) increase the total P and Mg content in grain 

and the total K required in straw to prevent the plant from settling in adverse weather 

conditions. These fertilizer products also increase the concentration of Zn, Cd and Cu 

in plants. Plants grown in acidic soils do not accumulate other, potentially toxic metals such 

as Ni, Pb and Cr. 

5. Fertilizer products are more effective in increasing soil pH in the first weeks after plant 

fertilization than bulk ash. With the use of fertilizer products, the content of mobile 

potassium, phosphorus, calcium and magnesium in the soil increases significantly, and the 

content of heavy metals does not exceed the permissible levels. The contamination of heavy 

metals in the soil is higher with the use of bulk biofuel ash. 

6. The highest yield of spring barley grain and straw was obtained by fertilizing with 3.0 t ha-1 

of biofuel ash and the same rate of granular fertilizer products with 70% ash concentration. 

When fertilizing plants with twice the rate lowest of fertilizing products – 1.5 t ha-1, the 

highest grain and straw yield was the same as using biofuel ash or granular products with 

50 and 70% ash concentration. 

7. In the first year of fertilization, the yield of spring wheat grain was higher when fertilizing 

with biofuel ash and green waste compost mixtures (using 7, 13 and 18% ash mixture) than 

with bulk biofuel ash or green waste compost alone. In the second year, the highest yields of 

spring triticale were achieved in the variant whose pre-sowing was fertilized with the lowest 

biofuel ash rate in the mixture. 
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