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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

 

bcm – billion cubic meters - bilijonai kubinių metrų 

BMP – Biomethane potential – biometano potencialas 

BP – Biogas power plant – biodujų jėgainės 

D – digestate – digestatas 

EP – Europos Parlamentas 

ES – Europos Sąjunga 

FM – fresh mass – šlapia (šviežia) masė 

LD – skystas digestatas 

MFA – mobile fulvic acids – judriosios fulvinės rūgštys 

MHA – mobile humic acids – judriosios huninės rūgštys 

Nmin – mineralinis azotas 

OC – organic carbon – organinė anglis 

SD – sausas digestatas 

SM – sausosios medžiagos 

TKN - Ntot – suminis azotas 

VFA – Volatile fatty acids – lakiosios rūgštys 

WOEC – vandenyje išgaunama organinė anglis 
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1. APŽVALGA 

Mokslo daktaro disertacija yra parengta mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu. Svarbiausi 

mokslinių tyrimų rezultatai yra paskelbti 5 moksliniuose straipsniuose, žurnaluose, turinčiuose 

cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje. Visos 

publikacijos yra pateikiamos gavus leidėjo leidimą naudoti publikacijas mokslo daktaro 

disertacijoje. 

Mokslo daktaro disertacija (tezės) sudaryta iš šių dalių: įvadas, literatūros analizė, tyrimų 

sąlygos ir metodai, tyrimų rezultatai ir jų aptarimas, išvados, literatūros sąrašas, mokslinių 

publikacijų disertacijos tema kopijos, disertanto gyvenimo aprašymas, santrumpos, priedai. 

ĮVADAS 

Šiandien pasaulis vis labiau supranta globalinio klimato atšilimo pasekmes ir ieško būdų, kaip 

stabdyti žmogaus veiklos sukeliamus neigiamus klimato kaitos veiksnius. Linijinės ekonomikos 

koncepcija, kai vadovaujamasi „imk – gamink – išmesk“ principu, yra taikoma vis mažiau, nes 

žiedinės ekonomikos koncepcijos taikymas yra skatinamas politiškai, ekonomiškai ir socialiai 

[42]. Be to, žiedinės ekonomikos taikymas tampa madingas, o tai paskatina dar spartesnį šios 

koncepcijos pritaikymą. Skirtingai, nei linijinė ekonomikos koncepcija, žiedinė ekonomika 

skatina „uždaryti“ energijos ir medžiagų grandinę, apimant visus produkto gyvavimo ciklo etapus: 

gamybą, vartojimą, antrinių žaliavų vidaus rinką ir atliekų perdirbimą. 

Organinių atliekų perdirbimas panaudojant jas biodujų gamybai yra puikus žiedinės 

ekonomikos koncepcijos pavyzdys. Organinės atliekos, pavyzdžiui, maisto pramonėje 

susidarančios atliekos, augalinės kilmės biomasės, tokios, kaip žolinių augalų biomasė, silosas, 

šiaudai arba gyvūninės kilmės atliekos, pavyzdžiui, mėšlas ar srutos, gali būti panaudojami 

atsinaujinančios energijos gamybai. Panaudojant anaerobinę fermentaciją, iš šių organinių 

biomasių galima pagaminti biodujas, kurios turi energetinę vertę. Pasaulio biodujų asociacijos 

duomenimis, remiantis dabartiniu 87 TWh elektros energijos gamybos iš biodujų skaičiavimu, tai 

yra vos 1,6–2,2 % globalaus biodujų gamybos potencialo panaudojimas. Todėl globalios biodujų 

pramonės augimo potencialas yra didžiulis ir apima kiekvieną pasaulio šalį [1]. 

Europoje šiuo metu veikia 18 943 biodujų jėgainės [2]. Prognozuojama, kad, jei sektorius 

neatsiliks nuo 2019 metais demonstruoto augimo tempo, iki 2030 m. biodujų ir biometano 

sektoriai gali beveik padvigubinti savo produktų gamybą, o iki 2050 m. – keturgubinti. 

Apskaičiuotas energijos potencialas svyruoja tarp 34–42 mlrd  m3 (370–467 TWh energijos) iki 
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2030 m, o iki 2050 m. potencialas yra įvertintas 95 mlrd. m3, t.y. 1 008–1 020 TWh energijos [2] 

(Priedas 1).  

Anaerobinės fermentacijos metu, kai gaminamos biodujos, taip pat susidaro ir kitas, ne 

pagrindinis, šalutinis gamybos produktas (toliau-digestatas arba D), kuri savo savybėmis yra 

vertinga biotrąša. 2010 metais Europoje susidarė 56 milijonai tonų digestato [3]. 

Digestato biomasė gali būti toliau apdirbama, koncentruojama, separuojama arba kitaip 

paruošiama įterpimui į dirvožemį, kaip biotrąša ir dirvožemio gerinimo priemonė. Digestato 

įterpimas yra reguliuojamas ES nitratų direktyvos dokumentais, pagrindinė reguliavimo priemonė 

yra azoto kiekis, skaičiuojamas  ploto vienetui. Siekiant kontroliuoti tokio pobūdžio trąšų 

naudojimą, Europos Sąjunga (ES) sukūrė teisės aktus, o to rezultatas - ES nitratų direktyva [4], 

ribojanti organinių trąšų naudojimą remiantis maksimalia leistina 170 kg N ha-1 per metus tręšimo 

norma.  

Biodujų gamyboje digestatas dažnai yra neįvertintas pajamų šaltinis. Gaminant biodujas, 

biodujų operatoriai dažniausiai dėmesį kreipia į žaliavų biodujų potencialą, kainą ir techninį jų 

paruošimo anaerobinei fermentacijai poreikį. Digestato sudėtis yra stebima tik prevenciškai, 

siekiant išvengti mikrobiologinės ir/ar cheminės taršos, bet nėra siekiama suformuoti norimos 

kokybės (t. y. maksimalios vertės) digestato. Kasmet daugėjant biodujų jėgainių, Europoje 

pagaminto digestato kiekiai turėtų ženkliai didėti ir ateityje. EP akcentuoja agrarinės paskirties 

žemės kokybės prastėjimą ES [41], siūlo jos sprendimo būdus, tarp kurių – dirvožemio tvarumo 

gerinimo, su dirvožemio prastėjimu susijusių veiksnių valdymo moksliniai tyrimai. Dirvožemio 

suslėgimas, organinės medžiagos kiekybinis ir kokybinis prastėjimas, maisto medžiagų 

disbalansas, rūgštėjimas, bioįvairovės nykimas dėl intensyvaus agroekosistemų išteklių 

naudojimo – tai šiandienos problemos. Taip pat ES akcentuoja žiedinės ekonomikos principų 

taikymą visuose technologiniuose procesuose. Papildomai, ES siekia, kad atsinaujinanti 

energetika, tvarumas ir atsakinga gamybos filosofija viena kitą papildytų naujose koncepcijose. 

Toks ES požiūris sukuria ne tik naujas galimybes, bet ir naujus iššūkius. Jų sprendimui reikia 

įvairių mokslo sričių ir krypčių naujų žinių, kompetencijų, naujų tyrimų ir archyvinės informacijos 

iš ilgalaikių eksperimentų skirtingos genezės dirvožemiuose susiejimo ir įvertinimo. 

Dirvožemio erozija daro didelę neigiamą įtaką pasėlių produktyvumui. Pagal Mažvilą ir kt., 

(2011) [19] eroduotame dirvožemyje derlius yra 1,5–2,0 kartus mažesnis, palyginus su derlingu 

erozijos nepaveiktu dirvožemiu, todėl sumažėjęs eroduotų dirvožemių produktyvumas sumažina 

jų funkcionalumą [20, 21]. Dirvožemio dangos susidarymo greitis (0,058–0,086 mm per metus) 

yra daug mažesnis, nei dirvožemio erozijos (0,95 mm pagal [22]). Siekiant išlaikyti arba padidinti 
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dirvožemių derlingumą, būtina atrasti būdus, kaip sumažinti erozijos daromą žalą. Kalvoto reljefo 

sąlygomis, atsižvelgiant į tyrimais nustatytą požeminės fitomasės kiekį ir dirvožemio organinės 

anglies kaupimosi dėsningumus, erozijos pažeidžiamuose plotuose ekosistemos stabilumui 

palaikyti rekomenduojama auginti ilgaamžius žolynus [23]. Pasaulyje ieškoma naujų būdų, kaip 

sumažinti dirvožemių eroziją kompensuojant organinės anglies koncentracijos mažėjimą juose. 

Atliekami tyrimai, kai organinė anglis į dirvožemį įterpiama augalus tręšiant digestatu. 

Eksperimentais stengiamasi įrodyti, kad tręšimas šalutiniu biodujų gamybos produktu (digestatu) 

galėtų būti patvirtintas kaip tinkamas būdas tvariam dirvožemio derlingumo valdymui tuo pačiu 

auginant energetinius augalus, derinant organinių trąšų panaudojimą ne tik augalų tręšimui, bet ir 

kompensuoti dirvožemio organinės anglies nuostolius. 

Stiprus ryšys yra tarp agronominio produktyvumo (derliaus) ir SOC, ypač žemės ūkio 

produkcijos auginime nederlinguose dirvožemiuose. Pagal Lal (2020) [27], optimali SOC 

koncentracija dirvožemyje yra svarbus dirvožemio kokybės veiksnys, teigiamai veikiantis 

dirvožemio struktūrą ir agregaciją, vandens bei augalams naudingų maistinių medžiagų 

sulaikymą, bei biotinį aktyvumą. Kiekybinis dirvožemių organinės anglies (SOC) sumažėjimas ir 

kokybinis pablogėjimas yra vienas iš erozijos paveiktų dirvožemio požymių. Viena iš priemonių 

padidinti organinės anglies (OC) kiekį dirvožemyje yra augmenija. Fotosintezės metu 

asimiliuodami atmosferos CO2, augalai kaupia didelius OC kiekius antžeminėje ir požeminėje 

biomasėje. Tokią savybę turi medžiai ir daugiamečiai žoliniai augalai su gausia šaknų sistema. 

Ilgalaikis anglies sekvestravimas pasiekiamas, kai OC iš antžeminės biomasės pernešama į šaknis 

ir lygtai ten „užrakinama“, neleidžiant jai lengvai skaidytis [24, 25]. Be abejo, OC kaupimas 

priklauso nuo žolyno rūšies, jo naudojimo ir tręšimo. Didėjant žolyno derliui, kas pasiekiama 

tręšiant,  proporcingai didėja C sekvestracija. Daugiamečiai žolynai ne tik duoda žemės ūkio 

produkciją, prisideda prie anglies dioksido sekvestracijos, bet ir apsaugo biologinę įvairovę 

(buveines). Nepanaudota pašarų gamybai žolynų biomasė gali būti perdirbama į biodujas ir 

likučiai digestato pavidalu vėl sugražinti į dirvožemį. Pasaulyje vykdomi tyrimai, kuriuose yra 

nagrinėjamos digestato panaudojimo galimybės. Pastorelli ir kiti., (2021) [44] savo publikacijoje 

teigia, kad digestato panaudojimas trejų metų kukurūzų-kvietrugių rotacijos cikle buvo toks pat 

veiksmingas kaip 100 % tręšimas mineralinėmis trąšomis išlaikant pasėlių produktyvumo lygį. 

Be to, padidėjęs dirvožemio TOC po digestato įterpimo parodo tręšimo digestatu efektyvumą, 

siekiant kompensuoti anglies sumažėjimą. Pasak [45], šiuo metu biodujų gamybai naudojama 

daug įvairių organinių žaliavų, kurios pasižymi skirtingomis cheminėmis savybėmis 

(skaidomumas, organinių medžiagų koncentracija, vandens kiekis), o nuo jų panaudojimo 

priklauso ir susidarančio šalutinio produkto – digestato cheminė sudėtis, savybės ir potencialus 
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poveikis dirvožemiui bei augalų derliui. Todėl reikia daugiau tyrimų, susijusių su pavienių žaliavų 

įtaka digestato sudėčiai (Corg ir Norg kiekis ir frakcijos ir kt.) bei poveikiui, kurį sukelia digestato 

panaudojimas dirvožemyje. 

Pagal Lietuvos dirvožemio dangos rajonavimą, yra išskiriamos keturios probleminės sritys, 

kurios pasižymi mažesniu derlingumu ir erozijai jautriais dirvožemiais, t. y. Žemaitijos aukštumų, 

Baltijos aukštumų ir senųjų aukštumų bei Pietryčių smėlėtoji lyguma [43]. Morenos priemolio 

dirvožemiai yra paplitę Lietuvos teritorijoje ir dėl savo savybių palankūs žemės ūkiui – todėl 

Lietuvoje žemės ūkio paskirties žemių plotas yra apie 60 % šalies teritorijos.  Lietuvoje vyrauja 

kalvotas ir banguotas ledyninės kilmės reljefas, ir net apie 57,5 % žemės ūkio paskirties žemės 

patiria didesnę ar mažesnę eroziją – apie 19 % visos dirbamos žemės yra paveikta erozijos. Pagal 

Lietuvos dirvožemio duomenų bazės (2018 m.) [26] duomenis, žemo erozijos laipsnio 

dirvožemiai Lietuvoje sudaro 36,9 %, o stipriai ardomi – 2 % visų eroduotų dirvožemių pagal jų 

erozijos laipsnį.  

Mokslo daktaro disertacijos kryptis – tai eroduotų ir nederlingų dirvožemių tręšimo digestatu 

ypatumų atskleidimas. Nustatyta, kad ši biotrąša galėtų būti naudojama eroduojamų dirvožemių, 

taip pat erozijos nepaveiktų, tačiau dėl savo smėlingos sudėties nederlingų dirvožemių naudojimo 

žemės ūkyje potencialo didinimui. Organinės anglies (SOC) kiekio didinimas, įterpiant daug 

organinės anglies turinčias medžiagas, galėtų būti tinkamas būdas dirvožemių derlingumui 

didinti. Salpžemis (Fluvisol) – erozijos nepaveiktas, tačiau dėl savo smėlingos sudėties dažnai 

probleminis dirvožemis. Salpžemis yra mažai humusingas, todėl mažiau derlingas. Digestato 

panaudojimas ne tik aukštumose vandens ir dėl žemės dirbimo erozijos veikiamuose 

dirvožemiuose, tačiau ir mažai derlinguose smėlio dirvožemiuose, galėtų spręsti problemas tokio 

tipo dirvožemio panaudojimo problemų kontekste.  

Siekiant geriau suprasti biodujų gamybos perspektyvas panaudojant augalinės kilmės žaliavas 

ir digestato poveikį eroduotiems nuardytiems balkšvažemiams (Retisol) bei dėl savo prigimties 

mažiau derlingiems salpžemiams (Fluvisol) bei auginamos augalinės produkcijos kokybei, 

reikalingi moksliniai tyrimai ir naujos mokslinės žinios digestato poveikio dirvožemio cheminėms 

savybėms ir biomasių derliui srityje. 

Tyrimų aktualumas ir naujumas 

Biodujų gamyba panaudojant organines biomases dažnai įvardijama kaip žiedinės 

ekonomikos koncepcijos dalis ir būtent biodujų gamybos metu susidariusio digestato įterpimas į 

dirvožemį ir suformuoja-užbaigia pilną žiedinės ekonomikos ciklą. Iki šiol biodujoms gaminti 

tinkamos žaliavos buvo labiau tiriamos siekiant optimizuoti biodujų procesą ir išgauti maksimalų 
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kiekį dujų, retai kada įtraukiant ir atliekinės biomasės tyrinėjimą. Tuo tarpu digestatas dėl savo 

cheminių savybių yra potenciali biotrąša ir galimas papildomų pajamų šaltinis daugeliui biodujų 

jėgainių mūsų šalyje ir pasaulyje. Vis dėlto, jo teigiamas poveikis dirvožemio savybėms ir 

biomasės derliui vis dar neišnaudojamas. 

Gauti mokslinių tyrimų rezultatai suteikia naujų žinių apie  skirtingose šalies biodujų jėgainėse 

susidariusio skirtingų frakcijų digestato kokybinius rodiklius, įvertinus jų cheminę sudėtį, bei jos 

priklausomumą nuo biodujų jėgainėse naudojamos digestato paruošimo įterpimui į dirvožemį 

technologijos. Tyrimai atskleidžia, kad nederlingame dirvožemyje (salpžemyje) ir eroduotame, 

nuardytame dirvožemyje (balkšvažemyje) tręšimui naudojamas šalutinis biodujų gamybos 

produktas teigiamai veikia šių dirvožemių derlingumą ir juose auginamų žemės ūkio augalų 

(žolynų) produktyvumą. Didžiausias digestatų poveikis buvo nustatytas dirvožemio organinės 

anglies ir suminio azoto koncentracijoms, jų dinamikai sezono metu, humifikacijai. 

Nauja tai, kad digestato panaudojimo įvertinimui, naudojant jo skirtingas normas ir rūšis 

moksliniai tyrimai atlikti nederlingame (salpžemyje) ir eroduotame, nuardytame (balkšvažemyje) 

dirvožemyje. Iki šiol panašūs tyrimai šalyje buvo atlikti tik humusinguose, azotinguose 

dirvožemiuose, todėl darbe gauti rezultatai užpildė šią mokslinių tyrimų prasme tuščią nišą. 

Atlikti tyrimai yra tarpdisciplininiai, nes rezultatai gauti integruojant agronomijos, dirvotyros, 

chemijos, inžinerijos bei ekonomikos mokslų žinias. Tyrimai įvairiapusiai, vykdyti lauko 

eksperimente, laboratorinėmis ir gamybos sąlygomis. Sėkmingai bendradarbiaujant su biodujų 

verslo atstovais buvo siekiama gamybos praktikos ir naujų mokslo žinių integracijos biodujų 

gamybos strategijoje. Todėl šis mokslinis darbas turi ir mokslinę, ir praktinę vertę, nes  įrodoma, 

kad tvari digestato gamybos ir naudojimo sistema gali generuoti papildomas pajamas biodujų 

jėgainėms, o tai, galimai, paskatins globalią biodujų gamybos plėtrą. 

Darbo tikslas 

Įvertinti Lietuvoje gaunamo digestato įtaką dirvožemio organinės anglies, azoto, ir kitų 

cheminių savybių pokyčiams bei auginamai žolyno biomasei, ištirti skirtingų digestato rūšių 

cheminę sudėtį  bei nustatyti jų ekonominę vertę. 

Hipotezė 

Tikėtina, kad digestato įterpimas gerina eroduotų arba nederlingų dirvožemių chemines 

savybes bei didina augalų (žolyno) produktyvumą, o biodujų gamybos proceso reguliavimas 

reikšmingai nesumažinant išgaunamų biodujų kiekio leidžia padidinti azoto junginių 

koncentraciją digestate padidinant jo ekonominę vertę. 
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Darbo uždaviniai 

1. Nustatyti tręšimo skirtingomis digestato normomis ir  skirtingos cheminės sudėties digestato 

įtaką nenašių, eroduotų dirvožemių cheminėms savybėms. 

 

2. Ištirti ir palyginti skirtingų rūšių: separuoto skysto ir separuoto sauso digestato chemines 

savybes ir skirtingų rūšių digestato poveikį žolyno biomasės derliui. 

 

3. Įvertinti digestato cheminės sudėties pokytį taikant skirtingus biodujų gamybos proceso 

parametrus bei keičiant įkraunamų žaliavų santykį. 

 

4. Įvertinti Lietuvoje gaunamų skirtingų digestato rūšių ekonominę vertę bei digestato 

panaudojimo žolyno auginimo, kaip žaliavos biodujų gamybai, potencialą. 

Ginamieji teiginiai 

1. Patręšus digestatu eroduoto nuardyto balkšvažemio ir smėlyje susiformavusio salpžemio 

savybių pokytis priklausė nuo tręšimui naudoto digestato frakcijos, cheminės sudėties ir  

tręšimo normos. (I Publikacija, II Publikacija) 

 

2. Digestato kaip trąšos naudojimas eroduotame dirvožemyje esmingai didina žolyno biomasę, 

kuri yra tinkama žaliava biodujų gamybai. (III Publikacija ) 

 

3. Tinkamai parenkant žaliavas ir biodujų  gamybos proceso parametrus (temperatūra, išlaikymo 

laikas, organinė apkrova) galima išvengti anaerobinio fermentacijos proceso slopinimo, bei 

suformuoti pageidautinų cheminių savybių atliekinę biomasę. (IV Publikacija ) 

 

4. Digestatas yra vertinga biotrąša, galinti didinti biodujų jėgainių pajamas, o jos naudojimas 

žolyno biomasės auginimui eroduotame dirvožemyje yra potenciali tvarios biodujų gamybos 

žaliavos užtikrinimo strategija. (V Publikacija). 
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1.1.  LITERATŪROS ANALIZĖ 

Analizuojant mokslinę literatūrą mokslo daktaro disertacijos tema buvo suskirstyta į keturis 

segmentus: digestato poveikis dirvožemiams, augalinės biomasės auginimas tręšimui naudojant 

digestatą, digestatu tręštos biomasės naudojimas biodujų gamybai ir digestato ekonominės vertės 

įvertinimas. Atlikus mokslinę literatūros analizę,  pastebėta, kad trūksta kompleksinių mokslinių 

tyrimų ir naujų žinių, kai biodujų gamyba tiriama kartu su susidariusio digestato sudėties savybėmis 

bei to digestato poveikiu dirvožemiui bei jame augančių žemės ūkio augalų derliui ir jo kokybei. 

1.1.1. Tręšimo skirtingų frakcijų digestatu poveikis dirvožemio savybėms 

Digestato savybių skirtumai dažnai yra aiškinami skirtingomis naudojamomis žaliavomis [28] 

biodujų gamyboje, anaerobinės fermentacijos operavimo sąlygomis, digestato aprodojimo 

technologijomis ir jo laikymo sąlygų poveikiu cheminėms savybėms. Pagal Holm-Nielsen ir kt. 

(2009) [34], anaerobinis gyvulių mėšlo ir srutų fermentavimas suteikia keletą privalumų, nes 

pagerina jų trąšų savybes, sumažina kvapus laistant laukuose ir patogenų koncentraciją bei gamina 

atsinaujinantį kurą - biodujas. Biodujų gamybos proceso metu susidaranti  digestato biomasė yra 

skirtinga savo chemine sudėtimi ir reologinėmis savybėmis. Pavyzdžiui, Möller ir Müller (2012) 

[10] apskaičiavo, kad NH4
+ gali varijuoti nuo 44 % iki 81 % viso digestato N priklausomai nuo 

anaerobinės fermentacijos sąlygų. Šie autoriai teigia, kad įvairių tipų digestato biocheminės 

savybės turi įtakos jų maistinių medžiagų biologiniam prieinamumui. 

Dirvožemis yra sudėtinė kraštovaizdžio dalis, kaupia vandenį, augalų maistines medžiagas, 

organines medžiagas, sulaiko teršalus ir atlieka klimato kontrolės funkcijas. Netolygus 

dirvožemio naudojimas, skirtingas įdirbimas ir tręšimas turi įtakos dirvožemio agrocheminių 

savybių ir pasėlių derliaus pokyčiams. Alburquerque ir kt. (2012) [8] atliko dviejų metų tręšimo 

digestatu lauko eksperimentą Typic Xerofluvent dirvožemyje, kai buvo auginami arbūzai 

(Citrullus lanatus var. lanatus) veislė (cv.) ‘Precious Petite’ (Syngenta), kaip vasarinė kultūra, ir 

žiediniai kopūstai (Brassica oleracea var. botrytis) cv. „Meridien“ (Clause-Tezier), kaip žieminiai 

augalai. Dirvožemio fizinių ir cheminių savybių pokyčiai, kuriuos sukėlė digestatas, laikui bėgant 

mažėjo, o tai lėmė nedidelį ilgalaikį poveikį. Skystas digestatas suteikė didelį kiekį amonio N, 

kuris buvo greitai nitrinamas ir todėl per trumpą laiką yra tiesiogiai prieinamas pasėliams.  Be to, 

įterpus digestatą, dirvožemyje padidėjo P kiekis; todėl jo agronominis naudojimas turėtų būti 

pagrįstas ne tik įterpiamais azoto junginiais, bet ir įterpiamu P elementu. Taip pat, digestatas 

padidino dirvožemio mikroorganizmų biomasės ir dehidrogenazės, šarminės fosfatazės ir 

gliukozidazės fermentų aktyvumą, nors šis poveikis visada buvo mažiau reikšmingas nei galvijų 

mėšlo, kuris dirvožemiui suteikė daugiau organinės anglies. Dirvožemio tręšimas digestatu turėjo 
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teigiamą poveikį vasarą auginamų arbūzų derliui, tačiau šis poveikis buvo mažesnis kai buvo 

auginami žieminių kultivuotų žiedinių kopūstų mineraliniu tręšimu. Tai gali būti susiję su žiemos 

sąlygomis (lietus, skatinantis maistinių medžiagų išplovimą ir žemoje temperatūroje lėtinantis 

mikroorganizmų sukeltus procesus, pvz., nitrifikaciją) ir didesnis N poreikis kartu su ilgesniu 

žiedinių kopūstų derliaus ciklu. Taigi, atsižvelgiant į pirmiau minėtus veiksnius, digestato 

naudojimas (tręšimo norma ir įterpimo laikas) turi būti optimizuotas, kad būtų patenkintas pasėlių 

poreikis per visą pasėlių augimo ciklą [8]. 

Muscolo ir kt. (2017) [9] atliko tyrimus paprastajame-tipingajame kaštonžemyje (haplic 

kastanozem) su skirtingos sudėties digestatais. Po trijų mėnesių po tręšimo digestatu tyrimų 

rezultatai parodė, kad dirvožemio cheminių ir biocheminių savybių pokytis priklausė nuo žaliavų, 

panaudotų digestato gamyboje, frakcijos tipo ir tręšimo normos. Labiausiai paveikti dirvožemio 

parametrai buvo šie: dirvožemio organinė medžiaga (SOM), mikrobinės biomasės anglis (MBC), 

fluoresceino diacetato hidrolizės koncentracija (FDA), vandenyje tirpaus fenolio (WSP) ir 

katalazės (CAT) koncentracijos. Digestato poveikis dirvožemiui daugiausia susijęs su organinių 

medžiagų padidėjimu ir optimizuota maistinių medžiagų pusiausvyra aktyvuojant dirvožemio 

fermentus, turinčius teigiamą poveikį dirvožemio derlingumui. Tręšiant sausu digestatu padidėjo 

kietos frakcijos dirvožemio stabilumas ir humifikacijos greitis, o skystos frakcijos digestatas gali 

būti naudojamas laistyti pasėlius vietoj gėlo vandens, o tai yra naudinga aplinkai. 

1.1.2. Biomasės auginimas tręšiant digestatu 

Skaidant organinę biomasę anaerobinėmis sąlygomis, be energijos, gaunamos biodujų 

pavidalu, skaidymo proceso metu susidaręs digestatas gali būti naudojamas kaip biotrąša, kuri 

gali sumažinti mineralinių trąšų poreikį ir į dirvą įterpti organinės anglies, kuri pagerina 

dirvožemio derlingumą [33, 34]. 

Cristina ir kt. (2019) [7] savo tyrimuose panaudojo keturis skirtingus digestatus (du skysti ir 

du nusausinti), gautus iš vandendvalos biodujų jėgainės, kaip dirvožemio gerinimo priemones, 

skatinanti agurkų augimą laboratoriniuose eksperimentuose laboratoriniuose induose 

(vazonuose). Tręšimas digestatais pagerino augalų augimą, naudojant azoto tręšimo normas, 

dažniausiai naudojamas lauko eksperimentuose. Azoto norma (170 kg N ha-1) parodė geriausius 

rezultatus biomasės, chlorofilo kiekio, grynosios fotosintezės, stomatinio laidumo ir šaknų 

išsivystymo tyrimuose. Visi šie rezultatai buvo daug akivaizdesni agurkų augalams, auginamiems 

šarminiame, smėlingame ir prastame (dėl organinių medžiagų ir maistinių medžiagų) 

dirvožemyje, nei rūgščiame ir turtingame auginimo substrate (durpių substrate). 



18 

Nabel ir kt. (2017) [15] atliko trejų metų tręšimo digestatu lauko eksperimentą, kai buvo 

auginami daugiamečiai energetiniai augalai (Sida hermaphrodita). Lauko eksperimentas buvo 

vykdytas išplautžemiuose (Luvisol). Pagal akmenuotumą (stoniness) dirvožemis buvo 

suskirstytas į tris kategorijas: derlingas, vidutinio derlingumo ir nederlingas. Tręšiant digestatu 

buvo gautas didesnis Sida hermaphrodita augalų biomasės derlius visuose trijuose lauko 

eksperimentuose (dirvožemiuose), o didžiausias tręšimo digestatu efektas nustatytas 

nederlingame dirvožemyje.  Be to, santykinis tręšimo digestatu derliaus panašumas, palyginti su 

tręšimu NPK trąšomis, per trejus metus buvo vis didesnis. Tai reiškia, kad digestato įterpimas į 

dirvožemį turėjo kaupiamąjį efektą. Tręšimas digestatu padidino anglies kiekį dirvožemyje, ypač 

nederlingame dirvožemyje, todėl turėjo teigiamą poveikį baziniam (basal) dirvožemio 

kvėpavimui ir vandens sulaikymui šiame dirvožemyje. Esant palankioms dirvožemio sąlygoms ir 

tręšimui, t. y. derlingame dirvožemyje ir tręšimui NPK, buvo pasiektas didžiausias 

S.hermaphrodita 28 t ha-1 biomasės DM derlius.  Nors tręšimo mineralinėmis NPK trąšomis 

derlius buvo geresnis derlingame dirvožemyje, palyginti su tręšimu digestatu, organinis tręšimas 

digestatu yra tinakmas pasirinkimas daugiamečių energetinių augalų S.hermaphrodita auginimui 

nederlinguose dirvožemiuose.  Daugiamečių augalų S.hermaphrodita auginimas ir organinis 

tręšimas digestatais leidžia padidinti dirvožemio organinės anglies kiekį ir pagerinti dirvožemio 

derlingumą, pastebimas kaupiamasis efektas, todėl per pirmuosius trejus šio lauko eksperimento 

metus padidėja biomasės derlius. 

Glowacka ir kt. (2020) [16] atliko trejų metų tręšimo digestatu lauko eksperimentą rūgščiame 

(pH 4,4 ± 0,2) priemolio (silty loam) dirvožemyje, kur buvo auginama žolyno biomasė (Panicum 

virgatum L.). Bandymas atliktas tręšiant dviem digestato normomis, lyginant tręšimo efektą su 

mineralinėmis NPK trąšomis bei kontrole (be tręšimo). Tręšimas kai panaudota didesnė digestato 

tręšimo norma žymiai sumažino dirvožemio rūgštingumą iki pHKCl 4,9 ± 0,2 ir pagerino 

dirvožemio sorbcines savybes. Tręšimas digestatu taip pat padidino dirvožemio organinių medžiagų 

kiekį nuo 5,6 ± 0,2 iki 6,4 ± 0,2 g SOC kg-1 ir K bei Zn koncentracijas.  Tręšimas kai panaudota 

didesnė digestato tręšimo norma žymiai padidino žolės derlių iki 5,15 ± 0,26 t DM ha-1.  Tręšimo 

kai panaudota mažesnė digestato tręšimo norma, žolės biomasės derlius buvo 4,30 ± 0,20 t ha-1, 

panašus į tą, kuris buvo gautas po mineralinio tręšimo (4,33 ±0,22 t ha-1).  Taikant mineralines 

trąšas ir didesnę digestato tręšimo normą, augalų skaičius, žiedlapių aukštis, baltymų kiekis žolės 

biomasėje nuo pirmojo pjovimo buvo didesnis lyginant su kontroliniu tręšimo variantu.  

Naudojant mineralines trąšas ir digestatą, žolyno biomasėje padidėjo baltymų kiekis, taip pat P ir 

Mg  koncentracija biomasėje iš antrojo pjūvio. Rezultatai rodo, kad naudojant digestatą pagerėjo 

labai rūgštaus dirvožemio fizinės ir cheminės savybės ir padidėjo žolinių augalų biomasės 

(pašarų) derlius, nesumažinant jo maistinės vertės. 
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Przygocka-Cyna ir Grzebisz (2018) [29] atliko trijų metų trukmės tręšimo sausa digestato 

frakcija lauko eksperimentą kai buvo tiriamas poveikis kukurūzų derliui. Autoriai savo išvadose 

teigia, kad panaudota sausa digestato frakcija tapo geru kukurūzų maistinių medžiagų nešikliu, 

turinčiu didelį potencialą pakeisti kai kurias mineralines trąšas. Autoriai taip pat konstatuoja, kad 

sausas digestatas negali pilnai  visiškai eliminuoti maistinių medžiagų trūkumo, kurio trūksta 

intensyviai dirbamame dirvožemyje. Tirtu atveju maistinių medžiagų trūkumas buvo susijęs su 

kaliu, magniu, geležimi ir cinku. Gauti rezultatai parodo, kad sausas digestatas žymiai padidino 

turimą Mg koncentraciją, kuris kartu su K koncentracija paveikė grūdų derlių ir K koncentraciją 

kukurūzų grūduose. Padidėjusi N-NO3 koncentracija buvo kukurūzų derlių formuojantis veiksnys, 

taip paveikdamas derliaus kiekį ir N kiekį kukurūzų grūduose. 

Šimon ir kt. (2015) [30] atliktame dviejų metų lauko eksperimente išplautžemio dirvožemyje 

(Orthic Luvisol, molingas priemolis), kai tręšimas digestatu buvo lyginamas su mineralinėmis 

trąšomis ir skystu galvijų mėšlu, nustatė poveikį žieminių kviečių derliui ir dirvožemio 

cheminėms savybėms. Bendra organinė anglis (OC), bendras organinis azotas (N), vandenyje tirpi 

C, mikrobinė biomasė C buvo įvertinti dirvožemyje iš lauko eksperimento Prahoje-Ruzynėje  su 

žieminiais kviečiais. Atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad visi tręšimo ženkliai padidino grūdų 

derlių lyginant su kontrole (netręšiamas laukas), o didžiausią efektą demonstravo tręšimas 

digestatu (9,88 t ha-1, padidėjo 1,73 karto lyginant su kontrole). Tręšimas digestatu padidina 

derlių, tačiau žymiai nepagerina dirvožemio organinių medžiagų koncentracijos. Svarbu paminėti, 

kad digestatas buvo naudojamas iš karto iš biodujų jėgainės fermentatorių, neatliekant sausos ir 

skystos fazės atskyrimo. 

Pagal Abubaker ir kt. (2012) [32], digestatas ir jo frakcijos yra palyginti naujos rūšies 

organinės trąšos, kurių sudėtis skiriasi atsižvelgiant į biodujų gamybai naudojamų žaliavų kilmę. 

Keturių skirtingų biodujų jėgainių digestatai buvo panaudoti tręšimo laboratoriniame 

eksperimente,o rezultatai palyginti su tręšimu panaudojant kiaulių srutas ir mineralines trąšas 

(NPK). Eksperimentas buvo vykdytas laboratoriniuose induose, pripildytuose smėlio dirvožemiu. 

Buvo tręšiama 35, 70 ir 140 kg NH4-N ha-1 normomis. Po sėjos su vasariniais kviečiais, auginimo 

indai buvo inkubuojami augimo kameroje. Bendras biomasės derlius ir santykinis derlius derliaus 

nuėmimo metu buvo išmatuotas varpų (ears), šiaudų ir šaknų dalis.  Tręšimas digestatu ir kiaulių 

srutomis pagal skirtingas  NH4-N normas lėmė organininės C,  TKN, Ptot, Ktot, Mg ir Zn 

padidėjimu naudojant kiaulių srutas, palyginti su digestatu.  Biomasės derlius didėjo didėjant trąšų 

normai. Tręšiant digestatu biomasės derlius buvo geras, palyginti su NPK, tačiau tręšimas kiaulių 

srutomis lėmė didesnį derlių. 
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1.1.3. Žolyno ir digestatu tręštos biomasės naudojimas biodujų gamybai 

Žolyno biomasė visame pasaulyje auginama daugiausia gyvulių pašarui, tačiau vis dažniau 

aptarinėjami alternatyvūs žolyno naudojimo būdai, tokie kaip žalios biomasės panaudojimas 

bioenergetikos tikslais [17].  

Naujausi duomenys rodo, kad digestatų naudojimas teigiamai veikia pašarinių augalų, ypač 

žolių, derlių, kai augalų derliaus padidėjimas atitinka arba lenkia tradicinių neorganinių trąšų ir 

(arba) nefermentuoto mėšlo/srutų tręšimo poveikio rezultatus [11, 12, 13, 14]. 

Chiumenti ir kt. (2019) [6] nustatė žolyno (spring grass) biodujų potencialą ir palygino jį su 

silosuotu ir džiovintu tos žolės biodujų potencialo tyrimų rezultatais.  Tyrimas parodė, kad žolė 

gali būti sėkmingai naudojama kaip žaliava anaerobinės fermentacijos procese biodujoms ar 

biometanui gaminti, o HRT yra panašus į įprastos žaliavos fermentavimo laiką (30-40 dienų). 

BMP bandymai buvo atlikti 40 dienų, tačiau didžioji dalis biodujų buvo pagaminta per pirmąsias 

12 proceso dienų. Šviežios žolės biodujų išeiga buvo 628,9 L kg OM-1.  

Walsh ir kt. (2018) [13] atliko trejų metų trukmės tręšimo sausu ir skystu digestato lauko 

eskperimentą, siekdami palyginti vidutinio klimato žolyno biomasės derlių. Gauti rezultatai rodo, 

kad trečiaisiais tręšimo metais buvo užauginta 12 t DM ha-1 tręšiant skystu digestatu ir 11 t DM 

ha-1 tręšiant sausu digestatu. Tyrimo rezultatai taip pat parodo, kad digestato naudojimas sukelia 

panašų poveikį ganyklų derlingumui, kaip ir tada, kai tręšiama sudėtinėmis neorganinėmis 

trąšomis. Papildomai, tyrimų rezultatai parodė didesnį tręšimo digestatu efektyvumą palyginus su 

paprastomis N organinėmis trąšomis (srutomis). 

1.1.4. Digestato sudėties ir ekonominės vertės įvertinimas 

Digestato sudėties variacija susidaro dėl skirtingų naudojamų žaliavų, tokių kaip gyvulių 

mėšlas, srutos ar kitos organinės atliekos. Digestato, gauto anaerobiškai skaidant daug baltymų 

turinčių substratų, tokių kaip maisto atliekos, azoto kiekis buvo 40 % didesnis nei mėšlo pagrindu 

gautame digestate [36, 37].  

Mūsų atlikti tyrimai rodo ypač didelį N-NH4 kiekį digestate, jei vištų mėšlas naudojamas kaip 

pagrindinė žaliava, o praskiedimo procese naudojamas vanduo sumažinamas iki minimumo, 

siekiant sumažinti digestato lagūnos laikymo tūrį (žr. IV publikacija, Table 4). Vištų mėšle yra 

didesnis N-NH4 ir N koncentracija lyginant su galvijų srutose ar kiaulių srutose esančiu N kiekiu, 

todėl taip bus ir digestato atveju, jei šios medžiagos bus panaudotos biodujų gamybai [35]. Kalbant 

apie fosforą, biodujų jėgainių fermentatoriuose vyraujančios sąlygos (temperatūra, pH, anaerobinė 

aplinka) skatina fosfatų gamybą ir jų nusodinimą kaip Mg3(PO4)2 ir Ca3(PO4)2 [38]. Nepaisant to, 
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digesto fosfato kiekis nepriklauso nuo anaerobinio bioproceso, bet priklauso tik nuo įkraunamos 

žaliavos sudėties [39]. Į dirvožemį įterpiant digestatą, ši potenciali biotrąša gali būti naudojama 

dvejopai: kaip visa (nesaparuota) masė ir kaip skysta/kieta (separuotos frakcijos) biotrąša.  

Neseparuotame digestate yra azoto, fosforo, kalio, kurių didžioji dalis yra vandenyje tirpiose 

formose, ir 2–14 % SM, kurių OM yra 50–70 %. Po separavimo, 20–25 % TS lieka sausoje 

digestato frakcijoje, kurioje yra humino rūgšties ir fulvo rūgšties. Nustatyta, kad esant tam tikroms 

sąlygoms, jei digestate yra pakankamai skaidomų organinių junginių (% OM) pirminis 

anaerobinis apdorojimas teigiamai veikia huminių rūgščių vystymąsi vėlesnio digestato organikos 

skaidymosi proceso metu. Naudojant digestatą mineralinėms trąšoms pakeisti, vidutiniškai 34 % 

gali sumažėti energijos sąnaudos, skirtos auginti energetinius augalus, todėl grynoji biodujų 

gamybos energija bus tvaresnė [40]. 

Digestatas dėl savo cheminių savybių yra potenciali biotrąša ir galimas alternatyvus pajamų 

šaltinis daugeliui biodujų jėgainių visame pasaulyje. Tačiau jo faktinis poveikis dirvožemio 

savybėms ir biomasės derliui vis dar neišnaudotas. Czekala ir kt. (2020) [18] nagrinėjo trijų 

skirtingų biodujų jėgainių digestato savybes pagal tose biodujų jėgainėse naudojamas žaliavas. 

Nustatyta ekonominė digestatų vertė kito nuo 6,08 EUR t-1 iki 15,36 EUR t-1. 

Muscolo ir kt. (2017) [9] savo tyrime konstatuoja, kad tvarus digestato panaudojimas 

parduodant šią masę kaip biotrąšas, padidintų mažų ir vidutinio dydžio biodujų jėgainių 

investicijų atsiperkamumą. Digestatų kaip biotrąšos naudojimas didina anaerobinės fermentacijos 

(biodujų gamybos) proceso pridėtinę vertę, todėl biodujų gamyba yra prasminga žiedinės 

ekonomikos dalis. 

Tręšimo digestatu tyrimų apžvalga, digestato cheminių savybių tyrimų  rezultatų apžvalga ir 

skirtingų biomasių biodujų potencialo tyrimų rezultatai yra sistematiškai pateikti III ir IV 

mokslinėse publikacijose (žr. III Publikacija Table 1, žr. IV Publikacija Table 4). 

Analizuojant naujausius mokslinės literatūros šaltinius pastebėta, kad dažnai žiedinės 

ekonomikos ciklo uždarymu laikomas biodujų gamybos procesas, bet ne digestato įterpimas į 

dirvožemį. Trūksta kompleksinių, tarpdiscilpininių mokslinių tyrimų bei žinių apie biodujų 

susidarymo proceso efektyvumą, ir proceso parametrų įtaką digestato cheminėms savybėms. 

Papildomai, trūksta mokslinių žinių apie digestato poveikį eroduotam dirvožemiui, jo savybėms 

ir digestato įtaką tame dirvožemyje augančių augalų produktyvumui. Trūksta išsamių 

laboratorinių, gamybinių ir lauko bandymų mokslinių tyrimų „dirvožemis – žaliavos – biodujų 

procesas – digestatas – dirvožemis“ kompleksinėje apimtyje. 
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1.2. TYRIMŲ SĄLYGOS IR METODAI 

1.2.1. Lauko eksperimentai (I, III, IV,V Publikacija) 

Tręšimo digestatu ir pusiau natūralaus žolyno auginimo lauko eksperimentas vykdytas 2018–

2020 m. Naudotas atsitiktinių imčių metodas su trimis lauko pakartojimais, kurių plotas buvo 6 m2 

(2 × 3 m). Eksperimento metu nenaudotos jokios mineralinės trąšos. Lauko eksperimente tirti 

penki skirtingi tręšimo variantai: be trąšų (kontrolė), tręšimas separuotu sausu digestatu ir tręšimas 

separuotu skystu digestatu. Tręšiant sausu ir skystu digestatu, taikytos dvi tręšimo normos, t. y. 

85 ir 170 kg N ha-1. Išbarstomo arba išlaistomo digestato kiekiai apskaičiuoti remiantis Kjeldahlio 

azoto (TKN) cheminės analizės rezultatu. Atliktų lauko bandymų tręšimo variantai: 

1. Kontrolė – be tręšimo 

2. 170 kg N ha-1 skystas digestatas  

3. 85 kg N ha-1 skystas digestatas 

4. 170 kg N ha-1 sausas digestatas  

5. 85 kg N ha-1 sausas digestatas 

Balkšvažemio dirvožemio eksperimento vieta yra Elektrėnų savivaldybėje, 54° 47019,19’ 

šiaurės platumos, 24° 45012,0500’ rytų ilgumos. Tręšimas digestatu ir biomasės derliaus 

nuėmimas kiekvienais bandymo metais atliktas rankiniu būdu pavasarį (gegužės pirmąją savaitę). 

Pusiau natūrali žolyno biomasė pjauta kartą per metus (pirmoji liepos savaitė). Eksperimentas 

kartotas trejus metus iš eilės tuose pačiuose laukuose trimis lauko pakartojimais tomis pačiomis 

tręšimo sąlygomis.  

Salpžemio dirvožemio lauko eksperimentas atliktas šalia Surviliškio, Kėdainių r., pirmojoje 

aliuvinėje terasoje prie Nevėžio upės, esančios vidurio Lietuvos žemumos viduryje  

(55o 26′08.37′′N, 144 24o 02′27,75′′E). Paviršiaus drenažo sistema yra 250 m atstumu nuo 

eksperimento vietos ir 35 m atstumu – natūralus drenažas, Nevėžio upės vaga. Eksperimento 

vietoje esanti pusiau natūrali žolė suarta 1993 m.. Tyrimai atlikti: 2018 m. – žieminiai kvietrugiai 

(Triticum × secale) ir 2019 m. – mišiniai avižų (Avena sativa L.) ir vikių (Vicia sativa L.). Buvo 

naudojamas įprastas žemės dirbimas.  

Tyrimų vietos parinktos, naudojantis  LTDK 99 ir WRB 2014 (atnaujinta 2015 m.) [46] 

dirvožemių duomenų bazėmis, kuriose pateikiami dirvožemio tipologiniai vienetai. Dirvožemio 

profilių aprašymai yra pateikiami II ir III disertanto kartu su mokslo kolegomis rengtose 

publikacijose bei 4 priede.  
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Lauko bandymo tręšimo variantai įrengti trimis pakartojimais, tręšimo laukelius išdėstant 

rendomizuotai. Lauko eksperimento laukelių išdėstymas pateiktas schemoje Paveikslas (figure)  1. 

 

Paveikslas (figure)  1. Llauko bandymo laukelių išdėstymo schema /  Field experiment setup scheme 

 

1.2.2. Digestatų cheminių savybių tyrimų metodai (I, II, III, IV, V Publikacija) 

Suminis N (TKN) – Kjeldalio metodu 

N-NH4 – spektrofotometriškai, testų metodu LKC kiuvetėmis 

Mineralinis azotas – N-NO3 + N-NH4 – 1mol l-1 KCl tirpalo ekstrakte santykiu 1:5. 

Suminis fosforas (P) – spektrofotometriškai su Cary 50 bei LCK kiuvetėmis 

Suminis kalis (K) – atomų absorbciometrijos metodu (AAnalyst 200) 

pH – potenciometriniu metodu KCl ištraukoje. 

Judrieji P2O5 ir K2O – A–L (Egnerio-Rimo-Domingo) 

Corg – organinė anglis – Nikitino modifikuotu Tiurino metodu. 

Sunkiųjų metalų Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, Cd elementinė analizė – ICP-OES metodu atlikta 

laboratorijoje Olandijoje ir LAMMC Žemdirbystės instituto Cheminių tyrimų laboratorijoje, 

naudojant atomų absorbciometriją (Aanalyst 200). 

SM (TS) – svorio būdu. 

1.2.3. Dirvožemio savybių tyrimų metodai (I, II, V Publikacija) 

Dirvožemio cheminės analizės atliktos LAMMC ŽI Cheminių tyrimų laboratorijoje šiais 

metodais: 

pHKCl – potenciometriniu (1M KCl ištraukoje); 

Judriosios humuso medžiagos frakcionuojant – Ponomariovos–Plotnikovos modifikuotu 

Tiurino metodu, 0.1 N NaOH ištraukoje; 

Suminis azotas – Kjeldahlio metodu. 

Mineralinis azotas (N–NO3 + N–NH4) – 1M KCl ištraukoje (N – NO3
- jonometriškai; N–NH4 – 

spektrofotometriškai); 
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Dirvožemyje suminė  organinė anglis (SOC) nustatyta pagal oksiduojamumą Nikitino 

modifikuotu Tiurino metodu. V. Nikitino (1999) metodu dirvožemio organinės medžiagos 

geriausiai oksiduojasi, kai +160 °C deginama 30 minučių 100 ml Erlenmejerio kolbose kalio 

bichromato sieros rūgštyje tirpale. Matuojama spektrofotometru Cary 50 (VARIAN) 590 nm 

bangos ilgyje, naudojant gliukozės standartus. Nustatytas anglies kiekis atitinka organinės anglies 

kiekį. Dirvožemio humuso kiekis skaičiuojamas pagal formulę (Humusas = SOC x 1,724). 

Vandenyje tirpi organinė anglis dirvožemyje nustatyta jonų chromatografijos sistema 

SKALAR. Automatinės procedūros metu mėginys yra šlapiai sudeginamas sieros rūgštyje, azoto 

aplinkoje UV spinduliuose, pervedus organinę anglį. į CO2. Analizei naudojami cheminiai šių 

reagentų tirpalai: kalio persulfatas K2S2O8, sieros rūgštis H2SO4 ir natrio šarmas NaOH, ir 

išmatuojama IR detektoriuje 0,1–10 arba 2–100 mg C/L-1 ribose. Mėginio vandeninis ekstraktas 

paruošiamas santykiu 1:5. Naudojamas kalio hidroftalato C8H5KO4 standartas. Tirpalai ruošiami 

pagal SKALAR rekomenduojamą metodiką. 

1.2.4. Žolyno biomasės tyrimų metodai (III Publikacija) 

Pusiau natūralaus žolyno biomasė nupjauta rankiniu būdu iš kiekvieno 6 m2 lauko 

eksperimento pakartojimo. Biomasė įdėta į hermetiškus plastikinius maišelius ir maždaug 1,0 ± 

0,1 kg pristatyta cheminės sudėties tyrimams laboratorijoje. Šviežios žolyno biomasės derlius 

buvo pasvertas iškart po derliaus nuėmimo. Žolyno biomasė sukarpyta žirklėmis iki 35–40 mm, 

kad atkartoti žolyno smulkinimą, jei būtų naudojama derliaus nuėmimo technika. Šviežiai 

susmulkintos žolės ėminiai laikyti 5 °C temperatūroje, kad vėliau būtų galima atlikti biodujų 

potencialo (BMP) eksperimentus ir cheminės sudėties tyrimus. Likusi dalis žolės išdžiovinta ir 

analizės atliktos orasausėje masėje. Cheminės sudėties tyrimai atlikti tokiais metodais: 

pHKCl – potenciometriniu (1M KCl ištraukoje); 

SM (TS) – svėrimo būdu, kaitinant 105 oC, 24 valandas; 

OM – svėrimo būdu, kaitinant > 400 oC, 4 valandas; 

TKN – Suminis N – Kjeldalio metodu; 

N-NH4 – spektrofotometriškai, testų metodu LCK kiuvetėmis; 

Judrieji P2O5 ir K2O – A–L Egnerio-Rimo-Domingo metodu. 

1.2.5. Biodujų potencialo tyrimų metodai (II, III, IV Publikacija) 

Pusiau natūralios žolės biometano potencialas nustatytas automatine metano potencialo 

tyrimo sistema (AMPTS II, Bioprocess Control, Švedija). Biodujų tyrimai atlikti trimis 
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pakartojimais, tiriant 5 tręšimo digestatu variantų pusiau natūralią žolyno biomasę. Tyrimo metu 

pagamintos biodujos teka per dujų srauto matuoklio skaitiklį („Ritter TG 05 milligas“ skaitiklis, 

„Ritter Apparatebau GmbH & Co.“, Vokietija), o tada CO2 pašalinamas praleidžiant per 80 ml 

3M natrio hidroksido tirpalo. Metano išeiga suskaičiuota AMPTS sistemos dujų srauto matuokliu. 

Inokuliacijai buvo naudojamas digestatas iš didelės (999 kW) biodujų jėgainės, kuri fermentuoja 

kiaulių srutas su silosuotų runkelių šaknų minkštimo biomase. Taikytas substrato ir inokuliacijos 

santykis buvo 2:1 pagal svorį. Eksperimentai atlikti trimis pakartojimais, o anaerobinės 

fermentacijos temperatūra buvo nustatyta mezofilinėmis sąlygomis (35 ± 1 oC). Vienos įkrovos 

biodujų potencialo tyrimų ciklo trukmė nustatyta 40 dienų. 

Lakiosios organinės rūgštys, kaip pagrindinis anaerobinės fermentacijos metabolizmo veiklų 

indikatorius, nustatytos titravimo metodu, o koncentracija apskaičiuota pagal formulę: 

𝑉𝐹𝐴 = 131340 × (𝑉𝑝𝐻4.00 − 𝑉𝑝𝐻5.00) ×
𝑁𝐻2𝑆𝑂4

𝑉𝑃𝑅
− 3,08 × 1000 × 𝑉𝑝𝐻 4.30 ×

𝑁𝐻2𝑆𝑂4

𝑉𝑃𝑅
− 10,9 

VPR – mėginio kiekis po centrifugavimo, mL 

NH2SO4 – rūgšties normalinė koncentracija, mol/L 

VpH X – rūgšties kiekis sunaudotas titruojant pH x, mL 

1.2.6. Tyrimų duomenų statistinė analizė 

Lauko eksperimentų duomenys statistiškai įvertinti naudojant STATISTICA 7.0 Enterprise 

statistinės programinės įrangos paketą. Lauko eksperimentų skaičiavimams naudoti trijų 

pakartojimų duomenys. Duomenys lyginti naudojant mažiausio esminio skirtumo Fišerio testą 

(F), taikant P < 0,05 tikimybės lygį. Disertacijoje esminiai skirtumai tarp variantų pažymėti 

žvaigždutėmis.  

Biodujų potencialo tyrimai atlikti trimis pakartojimais, rezultatai pateikiami kaip vidutinė 

reikšmė ir standartinė paklaida. Veikiančios biodujų jėgainės duomenys buvo analizuojami 

Microsof Excel programa, vertinant trijų matavimų vidurkius. 
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1.3.  TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai, disertacijos tema publikuotuose straipsniuose pateikti, 

tyrimo rezultatai ir jų mokslinis apibendrinimas. 

Anaerobinės fermentacijos metu gaunamo digestato cheminė sudėtis skiriasi priklausomai nuo 

biodujoms gaminti naudojamų žaliavų. Sausos ir skystos digestato frakcijos turėjo didesnę N 

koncentraciją, kai įkraunamų žaliavų mišinyje buvo vištų mėšlo arba termiškai apdorotų maisto 

gamybos atliekos. Taip pat, digestatų frakcijų po separavimo cheminė sudėtis buvo skirtinga. 

Tyrimų rezultatais nustatytas sausos ir skystos digestato frakcijos panaudojimo  potencialas, 

siekiant spręsti nederlingų ir eroduotų dirvožemių problemas. Digestatų cheminės sudėties analizė 

parodo šių produktų potencialą tiems dirvožemiams, kuriuose yra mažas-nepakankamas 

organinės anglies kiekis. Tręšimas sausu digestatu yra svarbus ne tik dėl augalų maistinių 

medžiagų, bet ir įvertinant anglies sekvestraciją bei humifikaciją, praturtinant dirvą huminėmis 

rūgštimis, nes tai teigiamai veikia dirvožemio derlingumą, kokybę, ir tvarumą. Šis rezultatas yra 

svarbus, nes daugiau nei trečdalis Lietuvos dirvožemių neturi pakankamai organinės anglies ir 

organinių medžiagų. Tręšimas digestatu padidintų organinės anglies ir kitų makroelementų kiekį 

dirvožemyje. Padidėjęs huminių ir fulvinių rūgščių santykis tręšiant digestatu teigiamai veikia 

humifikacijos procesą, todėl sprendžia eroduoto dirvožemio problemas. 

Skystoje ir sausoje digestato frakcijose nustatyta N koncentracija, taip pat OC koncentracija 

yra pagrindiniai komponentai, atsižvelgiant į ekonominį digestato potencialą. Didėjant OC ir N 

koncentracijai, didėja ir digestato ekonominė vertė, todėl didesnė N ir OC koncentracija turėtų 

tapti biodujų jėgainių operatorių prioritetu, siekiant paversti digestatą reikšmingu pajamų šaltiniu. 

Veikiančioje biodujų jėgainėje atlikti bandymų rezultatai parodė, kad keičiant įkraunamos masės 

chemines savybes ir stebint anaerobinės fermentacijos metabolizmo indikacinius parametrus 

(temperatūra, N-NH4 koncentracija, lakiųjų rūgščių (VFA) koncentracija) galima pagerinti 

digestato chemines savybes, t. y. padidinti naudingųjų elementų, konkrečiai N, koncentraciją 

digestate. 

Šalutinis biodujų gamyklos produktas – digestatas – gali būti naudojamas tręšti pusiau 

natūralias pievas eroduotame, nuardytame balkšvažemio dirvožemyje. Gauti rezultatai, kai 

digestatas buvo naudojamas pusiau natūralaus žolyno biomasės auginimui nuardytame 

balkšvažemio dirvožemyje, rodo žiedinės ekonomikos koncepcijos potencialą. Atlikti biodujų 

potencialo tyrimai parodė, kad digestatu tręšta žolyno biomasė yra tinkama žaliava biodujų 

gamybai, o jos biodujų potencialas didėjo didinant tręšimo normą. Kontrolinio apdorojimo metu 

žolės derlius eksperimento metais keitėsi mažiau, o tręšimas sausu ir skystu digestatu turėjo 
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kaupiamąjį poveikį, nes kai kurios digestato sudėtyje esančios veikliosios medžiagos per trejus 

tręšimo metus susikaupė dirvožemyje. Žolyno biomasės derlius antraisiais ir trečiaisiais 

eksperimento vykdymo metais didėjo. Žolyno biomasės derliaus padidėjimas buvo pasiektas 

nepabloginant dirvožemio savybių, o tai rodo, kad didesnis derlingumas nedarė neigiamo 

poveikio dirvožemio savybėms (nenuskurdino dirvožemio). Žolyno biomasės biodujų potencialo 

tyrimų rezultatai parodė, kad naudojant digestatą didesne tręšimo norma, susidarė iki 19% didesnė 

biodujų išeiga. Šis derliaus pagerėjimas kartu su padidėjusia biodujų išeiga ir biometano 

koncentracija biodujose sukuria prielaidas tvaraus anaerobinės fermentacijos proceso naudojimo 

atsinaujinančių biodujų žaliavai gaminti įgalinimui. 

1.3.1.  I publikacijos apibendrinimas: tręšimo digestatu poveikis nuardyto balkšvažemio 

savybėms 

Vykdant lauko tręšimo skirtingomis digestato frakcijomis bandymus, tyrimui naudotas 

digestatas pasižymėjo savybėmis, kurios yra pateiktos I publikacijoje. (žr. I publikacija, table 2).  

Atlikus mokslinius tyrimus, buvo įvertinta  dalis eroduotų dirvožemių aplink devynias biodujų 

jėgaines, veikiančias skirtingose Lietuvos teritorijos vietose. Nustatyta, kad iš devynių tirtų 

biodujų jėgainių, viena biodujų jėgainė (BP-1, I Publikacija Figure 1) 30 km spinduliu apima net 

38 % eroduotų dirvožemių teritorijos, o kitos jėgainės apima 2 %.  50 km spinduliu visos biodujų 

jėgainės pasiekia eroduoto dirvožemio plotus, kur digestatas gali būti tikslingai panaudojamas 

kaip dirvožemio gerinimo priemonė, kas ypač svarbu eroduotiems dirvožemiams. 

Vykdant lauko tręšimo digestatu eksperimentą, kai dirvožemio ėminiai buvo imami praėjus 

2 mėnesių terminui patręšus digestatu, vienų metų tręšimo tyrimų rezultatai dirvožemio 0–40 cm 

sluoksnyje pateikti 1 lentelėje. 

Lentelė (table)  1. Tręšimo skirtingomis digestato normomis ir frakcijomis įtaka dirvožemio savybėms 0–40 cm 

sluoksnyje po 2 mėnesių laikotarpio / The effect of the fertilization with different digestate rates and fractions on soil 

at the depth of 0-40 cm after the period of 2 months 

Parametrai / 

Parameters 

Tręšimo variantas / Fertilisation variant 

Kontrolė / 

Control 

85N skysta D /  

85N liquid D 

170N skysta D / 

170N liquid D 

85N sausa D / 

85 N solid D 

170N sausa D /  

170N solid D 

TKN, g kg-1 0,676 ± 0,109 0,768 ± 0,120 0,758 ± 0,126 0,936 ± 0,150 1,040 ± 0,160 

P2O5, mg kg-1 259,70 ± 26,89 288,10 ± 20,04 304,20 ± 33,64 288,80 ± 36,84  328,50 ± 39,39 

K2O, mg kg-1 324,0 ± 23,4 362,2 ± 25,9 346,5 ± 38,6 384,6 ± 41,8 391,4 ± 52,6 

MHA, g kg-1 0,61 ± 0,18 0,75 ± 0,16 0,80 ± 0,20 1,11 ± 0,33 1,22 ± 0,32 

MHA/MFA 0,32  0,69 0,95 0,85 0,99 

* 85N ir 170N yra tręšimo normos pagal TKN kiekį digestato frakcijoje (skystoje arba sausoje), 

atitinkamai, 85 kg N ha-1 ir 170 kg N ha-1. 

** MHA – judriosios huminės rūgštys, MFA – judriosios fulvinės rūgštys 
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Gauti rezultatai parodo teigiamas digestato įtakos tendencijas dirvožemio savybėms ir 

dirvožemio derlumui. Vertinant Nmin pokyčio tendencijas dirvožemyje, didžiausia Nmin 

koncentracijos didėjimo tendencija nustatyta tada, kai buvo tręšiama didesnėmis tręšimo 

normomis abiejų tipų digestatais (Priedas 2, Paveiklas 11 (Figure 11)).  

 

Paveikslas (figure)  2. Dirvožemio mineralinio azoto (Nmin) koncentracijos didėjimas tręšiant digestato  (D) 

skirtingomis tręšimo normomis, 2018 m.: 0–40 cm dirvos sluoksnyje. Pastabos: 85 N reiškia 85 kg N ha-1, 170 N - 

170 kg N ha-1 azoto normos / The increase of mineral nitrogen (Nmin) after the use of different phases of digestate 

(D), 2018: in the 0–40 cm soil layer. Notes: 85 N means 85 kg N ha-1, 170 N – 170 kg N ha-1 nitrogen rate 

Didžiausi patikimai reikšmingi Nmin koncentracijos skirtumai vertinant dirvožemio cheminių 

savybių pokytį buvo nustatyti 0–10 cm sluoksnyje. Gauti tyrimų rezultatai parodo, kad didesnis 

patikimai reikšmingas Nmin koncentracijos padidėjimas gautas tręšiant didesne tręšimo norma 

abiejų rūšių digestatu 0–10 cm nuardyto balkšvažemio dirvožemių sluoksnyje. 

 

Paveikslas (figure)  3. Mineralinio azoto kiekis dirvožemyje (Nmin), panaudojus skirtingas digestato tręšimo normas 

(D), 2018 m.: 0–10, 10–20, 20–30 ir 30–40 cm dirvos sluoksniuose, Pastabos: 85 N reiškia 85 kg N ha-1, 170 N-170 

kg N ha-1 azoto normos; skirtingos raidės stulpeliuose rodo reikšmingus to paties dirvožemio sluoksnio Nmin 

koncentracijų skirtumus (P <0,05) / The content of soil mineral nitrogen (Nmin) after the use of different phases of 

digestate (D), 2018: in the 0–10, 10–20, 20–30 and 30–40 cm soil layers, Notes: 85 N means 85 kg N ha-1, 170 N – 

170 kg N ha-1 nitrogen rate; the different letters in the columns indicate significant differences (P < 0.05) of Nmin 

concentrations in the same soil layer. 
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Tręšimas digestatu svarbus ne tik dėl augalams reikalingų maistinių medžiagų įterpimo į 

dirvožemį, bet ir įvertinant anglies sekvestraciją, praturtinant dirvožemį huminėmis rūgštimis. Tai 

teigiamai veikia dirvožemio derlingumą, kokybę, ir tvarumą. Matuojant MHA koncentraciją, 

reikšmingi skirtumai buvo nustatyti visuose gyliuose (0–10 cm, 10–20 cm, 20–30 cm) didesne 

tręšimo norma tręšiant sausa digestato frakcija (žr. I publikacija fig.2-6). 

 

Paveikslas (figure)  4, Judriųjų huminių (MHA) ir fulvo (MFA) rūgščių kaupimasis dirvožemyje, panaudojus 

skirtingas digestato tręšimo normas (D), 2018 m.: MHA 0–10, 10–20, 20–30 ir 30–40 cm dirvožemyje sluoksniai 

Pastabos: 85 N reiškia 85 kg ha-1, 170 N-170 kg ha-1 azoto normą; skirtingos raidės stulpeliuose rodo reikšmingus 

to paties dirvožemio sluoksnio MHA koncentracijos skirtumus (P <0,05) / Accumulation of mobile humic (MHA) 

and fulvic (MFA) acids in soil after use of different phases of digestates (D), 2018: MHA in 0–10, 10–20, 20–30 and 

30–40 cm soil layers Notes: 85 N means 85 kg ha-1, 170 N – 170 kg ha-1 nitrogen rate; the different letters in the 

columns indicate significant differences (P < 0.05) of MHA concentrations in the same soil layer. 

Padidėjęs huminių ir fulvinių rūgščių santykis dirvožemyje tręšiant digestatu rodo teigiamą 

poveikį humifikacijos procesui, todėl iš dalies išsprendžia eroduoto dirvožemio problemas, 

didinant dirvožemio organinių medžiagų kiekį ir kokybę. 

Reikšmingi P2O5 koncentracijos skirtumai nustatyti viršutiniame dirvožemio sluoksnyje, kai 

buvo tręšiama 170 kg ha-1 N tręšimo norma sausąja digestato frakcija. Dirvožemio derlingumo 

kategorija buvo pakeista iš „aukšto“ (200–300 mg kg -1) iki „labai aukšto“ (> 300 mg kg -1) pagal 

P2O5 naudojant tik 170 kg ha-1 azoto kieto ir skysto digestato normomis. Tręšimas sausuoju 

digestatu 170 kg ha-1 N tręšimo norma reikšmingai padidino P2O5 kiekį viršutiniame sluoksnyje 

(0–10 cm). 

Nustatyta, kad judriųjų huminių rūgščių kiekio, svarbaus humifikacijos parametro, tendencija 

didėti keitėsi nuo 1,2 iki 2,0 kartų dirvožemio sluoksniuose 0-40 cm, naudojant 85 ir 170 kg ha-1 

N digestato tręšimo normas, palyginti su kontrolinio tręšimo variantu (Paveikslas (figure) 14). 
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Apibendrinant galima teigti, kad, atlikus tyrimus, atskleista abiejų rūšių separuoto digestato 

nauda balkšvažemio dirvožemio savybių pagerinimui. Panašiai kaip ir salpžemio (1.3.2), digestato 

kaip biotrąšos naudojimas balkšvažemyje padarė teigiamą įtaką žemės ūkio paskirties dirvožemių 

derlumui, kokybei ir tvarumui. Abiem atvejais, naudojant kietą ir skystą digestatą, dirvožemio pH 

didėjo, kas ypač aktualu rūgštiems dirvožemiams, kurių kasmet šalyje daugėja. 

1.3.2. II publikacijos apibendrinimas: tręšimo digestatu poveikis salpžemio dirvožemio 

savybėms  

Pagrindinis publikacijoje aprašyto lauko eksperimento tikslas buvo nustatyti, kaip skirtingos 

digestato frakcijos ir normos keičia suminių dirvožemio organinės anglies, azoto ir kai kurių 

judriųjų jų formų koncentracijas salpžemio dirvožemio 0–30 cm sluoksnyje (Lentelė (table)  2). 

Lentelė (table)  2. Lauko eksperimento salpžemio dirvožemyje duomenys. Pastaba: skirtingos raidės stulpeliuose 

rodo reikšmingus dirvožemio parametrų skirtumus (P <0,05) /  Data from a field experiment with Fluvisol soil 

parameters as influenced by four factors of the experiment. Note: the different letters in the columns indicate 

significant differences (P < 0.05) of the soil parameters. 

 

Drėgmė / 

Moisture  

 % 

SOC, 

g kg-1 

WEOC, 

g kg-1 

TKN, 

g kg-1 

Nmin, 

mg kg-1 

N-NH4, 

mg kg-1 

N-NO3, 

mg kg-1 

Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE 

Tręšimas / Fertilisation   

Kontrolė / 

Control   
6,10a 0,55 8,62a 0,21 0,246a 0,011 0,762ab 0,041 7,17a 0,72 1,75a 0,15 5,41ab 0,64 

85N LD 5,91a 0,58 9,33ab 0,54 0,266a 0,013 0,837b 0,029 8,37ab 1,13 2,99b 0,65 5,38a 0,60 

170N LD 6,03a 0,59 9,30b 0,38 0,257a 0,012 0,839b 0,038 10,55b 1,74 3,68b 0,94 6,87b 0,89 

85N SD 6,41a 0,64 9,05ab 0,46 0,258a 0,011 0,778ab 0,040 10,19b 1,91 3,79b 1,45 6,41ab 0,81 

170N SD 6,45a 0,71 9,21b 0,51 0,261a 0,012 0,734a 0,036 8,89ab 1,07 2,72b 0,53 6,17ab 0,77 

Dirvožemio sluoksnis / Soil layer  

0–10 cm 6,08ab 0,49 11,03b 0,51 0,281b 0,009 0,925a 0,011 14,05c 1,56 5,71c 1,06 8,33c 0,73 

10–20 cm 6,93b 0,53 10,61b 0,17 0,266b 0,009 0,920a 0,012 8,96b 0,45 2,15b 0,11 6,82b 0,45 

20–30 cm 5,54a 0,37 5,67a 0,11 0,226a 0,007 0,526b 0,022 4,09a 0,16 1,09a 0,10 3,00a 0,16 

Metai / Year  

2018 7,88b 0,38 8,65a 0,28 0,218a 0,004 0,772a 0,023 7,69a 0,52 1,62a 0,09 6,07a 0,48 

2019 4,49a 0,30 9,55b 0,30 0,298b 0,007 0,808a 0,024 10,38b 1,11 4,36b 0,74 6,02a 0,47 

Ėminių paėmimo laikas / Sampling time   

Gegužė / 

May   
5,83a 0,19 9,07a 0,30 0,295b 0,008 0,768a 0,025 12,25b 1,13 4,14b 0,74 8,11b 0,58 

Liepa / 

July  
6,53b 0,51 9,13a 0,35 0,220a 0,004 0,813a 0,022 5,82a 0,21 1,83a 0,13 3,99a 0,14 

Tiriant organinės anglies (SOC) pokytį dirvožemyje buvo nustatyta, kad tręšiant sausu 

digestatu SOC labiau padidėjo 0–10 cm dirvožemio sluoksnyje, o skystu digestatu SOC labiau 

padidėjo 20–30 cm sluoksnyje.  
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Paveikslas (figure)  5. Dirvožemio organinės anglies (SOC) koncentracija skirtinguose salpžemio sluoksniuose, 

paveiktuose skirtingo tręšimo, 2018–2019 m. Santrumpos: LD – skystas digestatas, SD – sausas digestatas / Soil 

organic carbon (SOC) concentration in different Fluvisol layers affected by different fertilisation, average of 2018–

2019. Abbreviations: LD – liquid digestate, SD – solid digestate. 

Įvertinus tręšimo poveikį SOC koncentracijai dirvožemyje, nustatyta, kad tręšiant SD, 

labiausiai padidėjo SOC koncentracija viršutiniame 0–10 cm sluoksnyje. Abi LD tręšimo normos 

(85N ir 170N) reikšmingai nepadidino SOC kiekio 0–10 cm sluoksnyje. Padidinus LD tręšimo 

normą nuo 85 N iki 170 N, sumažėjo SOC kiekio skirtumas tarp 0–10 ir 10–20 cm sluoksnių, 

palyginti su tręšimu SD, kur įvyko SOC stratifikacija. Reikšmingas SOC koncentracijos skirtumas 

taip pat buvo nustatytas tarp tręšimų LD bei SD 20–30 cm sluoksnyje. Palyginti su kontrolinio  

eksperimento lauko SOC koncentracija, reikšmingi SOC kaupimosi skirtumai buvo užfiksuoti 20–

30 cm sluoksnyje, tręšiant LD, ir 0–10 cm sluoksnyje, kai tręšiama SD. Apibendrinant SOC kiekio 

pokyčius Ah horizonte, pastebimi pokyčiai tręšiant, nors ir palyginti maži. 
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Paveikslas (figure)  6. Vandenyje ištirpusios organinės anglies (WEOC) kiekis salpžemyje (0–30 cm), kai buvo 

tręšiama įvairiomis digestato formomis ir tręšimo normomis skirtingu mėginių ėmimo laiku / Water extractable 

organic carbon (WEOC) content in the Fluvisol (0–30 cm) fertilised with different phases and rates of anaerobic 

digestate in different sampling time. 

Vandeniu išekstrahuota organinė anglis (WEOC) yra svarbus elementas dirvožemio savybių 

gerinimui. Paprastai ji laikoma labiausiai nestabilia SOC frakcija, o jos svarba žemės ūkyje jau 

seniai pripažinta dėl jos vaidmens augalams įsisavinant maistines medžiagas, taip pat dalyvaujant 

dirvožemio mikroorganizmų veikloje.  

 

Paveikslas (figure)  7. Vandenyje ištirpusios organinės anglies (WEOC) kiekis salpžemyje (0–30 cm), kai buvo 

tręšiama įvairiomis digestato formomis ir tręšimo normomis skirtingu mėginių ėmimo laiku, skirtinguose dirvožemio 

sluoksniuose / Water extractable organic carbon (WEOC) content in the Fluvisol (0–30 cm) fertilised with different 

phases and fertilisation rates of anaerobic digestate in different soil layers. 

Atliktame lauko eksperimente metai ir mėginių ėmimo laikas labai paveikė judrias dirvožemio 

cheminių elementų formas, įskaitant WEOC. WEOC kiekis salpžemio dirvožemio 0–30 cm 

sluoksnyje antraisiais tyrimo metais (2019 m.) padidėjo, palyginti su pirmaisiais (2018 m.) metais. 
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Tręšimas LD ir SD lemia dirvožemio WEOC pokyčius, o didžiausias WEOC kiekis nustatytas 

viršutiniame 0–10 cm sluoksnyje. Kasmet, po 2 eksperimento vykdymo mėnesių, WEOC 

koncentracija digestatu patręštame dirvožemyje žymiai sumažėjo, o 0–30 cm dirvožemio 

sluoksnyje sumažėjo 24–32 % po tręšimo LD ir 22–30 % sumažėjimas po tręšimo SD, todėl 

WEOC koncentracija tapo panaši į netręšto lauko eksperimento (kontrolė) rezultatus. 

Atliktame tyrime metai ir mėginių ėmimo laikas reikšmingai paveikė WEOC lygį; gauti 

rezultatai rodo, kad gegužę paimti dirvožemio mėginiai, po tręšimo skirtingomis digestato fazėmis 

ir normomis, turėjo didesnio kintamumo organinę medžiagą, palyginti su kontrole be tręšimo. 

WEOC kiekis tręšiamame dirvožemyje liepos mėnesį po derliaus nuėmimo smarkiai sumažėjo, o 

koncentracija artėjo prie netręšto dirvožemio.  

Vykdytuose lauko eksperimentuose  ištirti dviejų dirvožemio tipų ir skirtingo naudojimo – 

žolynu užimto dirvožemio (balkšvažemis)  ir dirbamos žemės (salpžemio) savybių pokyčiai 

tręšiant skirtingų fazių digestatais. Šiuos eksperimentus  sieja ta pati tręšimo schema, ir abu tirti 

dirvožemiai buvo nederlingi, eroduoti, smėlingi. Gauti rezultatai, kad abiem atvejais digestatų 

naudojimas įtakoja jų savybes. Tuo pačiu dėl prigimtinių dirvožemio savybių skirtumų ir 

naudojimo (žolynas ir dirbama žemė), bei įterpto digestato skirtingos sudėties šiuose dviejuose 

dirvožemiuose cheminių savybių pokyčiai šiek tiek skyrėsi. Balkšvažemis susiformavo jaurėjimo 

proceso metu, išsiplaunant molio dalelėms į gilesnius dirvožemio sluoksnius.  Salpžemio smėlingi 

horizontai susidarė salpėjimo, dabar jau nevykstančio, bet buvusio besikartojančio užliejimo, kai 

pavasario ar rudens potvynių vanduo palieka įvairios granuliometrinės sudėties  aliuvinių nuogulų 

sluoksnį. 

1.3.3.  III publikacijos apibendrinimas: tręšimo digestatu poveikis nuardytam 

balkšvažemiui ir žolyno biomasei 

Pagrindinis tyrimo tikslas buvo nustatyti skirtingų frakcijų digestato panaudojimo eroduoto 

balkšvažemio tręšimui trejų metų laikotarpyje. Taip pat, buvo siekiama ištirti tręšimo digestatu 

poveikį žolyno biomasės derliui ir jos cheminėms savybėms. Nustatytas užaugintos žolyno 

biomasės biodujų potencialas, ištirta pagaminamų biodujų sudėtis. Gauti rezultatai, kai tręšiant 

digestatu žolyną užauginta biomasė panaudojama biodujų gamybai, atskleidžia žiedinės 

ekonomikos potencialą, kai vietiniai biomasės ištekliai gali būti naudojami decentralizuotai 

atsinaujinančios energijos gamybai. 
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Lentelė (table)  3. Tręšimo digestatu poveikis dirvožemio savybėms per trejus metus, 0–10 cm dirvožemio sluoksnyje. 

Žvaigždutės rodo esmingus statistinius skirtumus, palyginti su kontroliniu tręšimo variantu (P < 0,05) / The effect of 

digestate fertiliser treatment on soil properties over three years. The asterisks indicate statistical differences 

compared to the control fertilization treatment (P <0.05). 

Tręšimas / 

Fertilisation 
pH 

SOC,  

%  

MHA, 

%  

TKN, 

g kg-1 

Nmin, 

mg kg-1 

N-NH4, 

mg kg-1 

Kontrolė / 

Control 
7,68 ± 0,06 1,34 ± 0,06 0,225 ± 0,018 0,96 ± 0,07 10,32 ± 0,99 3,1 ± 0,3 

85 kg N ha-1 

sausas D / 

85 kg N ha-1 

solid D 

7,82 ± 0,06 1,50 ± 0,10 0,311 ± 0,037* 1,20 ± 0,10* 19,91 ± 4,49 14,29 ± 5,79 

170 kg N ha-1 

skystas D / 

170 kg N ha-1 

liquid D 

7,77 ± 0,05 1,39 ± 0,06 0,265 ± 0,018 1,10 ± 0,10* 29,98 ± 7,97* 16,74 ± 7,10* 

85 kg N ha-1 

skystas D /  

85 kg N ha-1 

liquid D 

7,82 ± 0,05 1,33 ± 0,06 0,255 ± 0,020 1,11 ± 0,06* 14,70 ± 1,72 7,76 ± 1,84 

170 kg N ha-1 

sausas D / 

170 kg N ha-1 

solid D 

7,80 ± 0,06 1,55 ± 0,10 0,301 ± 0,030* 1,20 ± 0,10* 26,02 ± 6,23* 20,51 ± 7,14* 

 Naudojant kietą ir skystą digestatą, dirvožemio pH didėjo. Panašų rezultatą pasiekė Galvezas 

ir kt. 2012 m. [5], kai digestato naudojimas žymiai padidino dirvožemio pH, suminio azoto ir 

organinės anglies kiekius. 

Dirvožemio organinė anglis linkusi didėti, lyginant su kontroliniu tręšimo variantu (11,9–

15,7 %, santykinėmis vertėmis), kai tręšimui eksperimente buvo naudojamas sausas digestatas. 

Judriųjų huminių rūgščių ir suminės organinės anglies santykis (MHA/SOC) buvo 19,1–20,7 ir 

išliko stabilus, kai buvo naudojamas skirtingos digestatų tręšimo normos.  

Tręšiant digestatu dirvožemyje didėjo MHA koncentracija. Šioje formoje esančios anglies 

transformacija yra anaerobinio skaidymo proceso rezultatas, nes labiliausia anglies dalis 

suskaidoma biodujų gamybos etape.  

Naudojant abi tręšimo digestato normas, padidėjo bendras azoto kiekis dirvožemyje, ypač 

Nmin pavidalu. Didesnės digestato normos padidino Nmin kiekį 29,98 ± 7,97 mg kg-1 ir 26,02 ± 

6,23 mg kg-1 atitinkamai 170 kg N ha-1 skysto D ir 170 kg N ha-1 sauso D tręšimo normas. 

Didesnės digestato tręšimo normos turėjo reikšmingus rezultatus dirvožemio savybių atžvilgiu, 

kalbant apie N-NH4, Nmin ir SOC. 

Tręšiant tiek sausa, tiek skysta separuoto digestato frakcija reikšmingai didėjo natūralaus 

žolyno biomasės derlius. Tręšiant didesne (170 kg N ha-1) tręšimo norma, užaugintos biomasės 

derlius buvo esmingai didesnis, palyginus su 85 kg N ha-1 tręšimo norma.  
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Paveikslas (figure)  8. Pusiau natūrali žolyno biomasės derlius, gauta tręšiant skirtingoms digestato normomis. 

Žvaigždutės paveikslėliuose ir lentelėse rodo esmingai reikšmingus skirtumus (P <0,05) tarp variantų ir kontrolinio 

(be tręšimo) varianto rezultato / Semi-natural grassland biomass yield for different digestate fertilization rates. The 

asterisk in the figures and tables indicate significant differences (P < 0.05) between the treatments and control (no 

fertilization) results 

Naudojant sausą digestato frakciją, biomasės derlius buvo didesnis, lyginant 2018 ir 2020 m. 

Kontrolinio tręšimo varianto lauko žolyno biomasės derlius skirtingais metais skyrėsi mažiau 

(4,92 ± 0,22 t ha-1) palyginus su pokyčiais tręšiamuose laukuose. Tręšimas digestatu turėjo 

kaupiamąjį poveikį biomasės derliui dėl augalų augimui svarbių maistinių medžiagų susikaupimo.  

Pusiau natūralių žolynų biomasės mėginių (n = 10) biometano potencialo (BMP) tyrimų 

rezultatai, kad biometano potencialas didėjo, kai buvo panaudojamas digestatas žolyno biomasei 

tręšti. 

 

Paveikslas (figure)  9. Biodujų potencialo tyrimų rezultatai naudojant digestatu tręšto pusiau natūralaus žolyno 

biomasės derliaus ėminius / Results of biogas potential experiment using digestate-fertilized semi-natural grassland 

biomass yield samples 
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Paveikslas (figure) 10. Biometano koncentracija biodujose, kai buvo fermentuojama skirtingomis digestato 

frakcijomis ir normomis tręšta pusiau natūralaus žolyno biomasė / Biomethane concentration in biogas when semi-

natural grassland biomass fertilized with different digestate fractions and rates was fermented. 

BMP rezultatai rodo, kad naudojant žolės biomasę mezofilinėmis sąlygomis galima gaminti 

biodujas, kurių metano kiekis yra 53 ± 1 %. Didesnė CH4 dalis biodujų mišinyje buvo išmatuota 

biomasei, kuri buvo gauta tręšiant 170 kg N ha-1, t. y. 56,5 ± 1,4 %. Šį rezultatą galima paaiškinti 

didesniu azoto kiekiu biomasėje (žr. III Publikacija, Fig. 5), taigi ir didesniu baltymų, tuo pačiu ir 

azoto, kiekiu biomasėje. 

1.3.4.  IV publikacijos apibendrinimas: digestato vertės didinimas panaudojant vištų 

mėšlą; N koncentracijos įtaka biodujų procesui 

Pagrindinis publikacijoje nagrinėto tyrimo tikslas buvo nustatyti anaerobinės fermentacijos 

proceso pritaikymo galimybes siekiant pagaminti didesnės agronominės vertės digestatą. Siekiant 

pasiekti digestato kokybinius skirtumus, buvo pasirinkta strategija didinti azoto koncentraciją 

fermentatoriaus kameroje siekiant didesnio azoto kiekio sausoje bei skystoje digestato frakcijose. 

Šiam tikslui buvo pasirinkta daug azoto savo sudėtyje turinti, biodujų gamybai tinkama žaliava – 

vištų mėšlas, kurio cheminė sudėtis buvo ištirta prieš kraunant biomasę į biodujų gamybos 

bioreaktorių (žr. IV publikacija, Table 1).  

Siekiant išlaikyti biodujų gamybos efektyvumą, laboratorijoje buvo ištirtas vištų mėšlo 

biodujų potencialas standartinėmis sąlygomis. Gamybinėmis sąlygomis buvo kraunamas vištų 

mėšlas į biodujų jėgainę ir stebimi proceso parametrai, bei įvertintas proceso našumas palyginant 

gaunamą biometano kiekį su laboratoriniais biodujų potencialo tyrimo rezultatais. 
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Nustatytas 145 ± 57 L biodujų kg-1 FM vištų mėšlo biodujų potencialas fermentuojant 

biomases mezofilinėmis sąlygomis. Kai BMP rezultatai buvo vertinami atsižvelgiant OM 

koncentraciją vištų mėšle metano gamyba yra panaši tarp skirtingų vištų mėšlo ėminių, t. y. 

standartinis nuokrypis  sumažėjo iki 7,3% (312 ± 23 L CH4 kg-1 OM).  BMP rezultatai rodo, kad 

vištų mėšlas mezofilinis anaerobinės fermentacijos sąlygomis gali būti pavanaudotas biodujų 

gamybai, kurių metano kiekis yra 61,5 ± 1,6 % (žr. IV publikacija, Table 3.). 

Visa eksperimento trukmė buvo 217 dienų ir buvo suskirstyta į keturis periodus, atsižvelgiant 

į biodujų gamybos efektyvumą. Keturi periodai buvo įvardyti kaip stabilus, disbalansas, 

aklimatizacija ir naujų aklimatizuotų sąlygų etapas. 

Lentelė (table) 4. Biodujų gamybos proceso tyrimo, atlikto veikiančioje biodujų jėgainėje, rodikliai / Indicators of 

biogas production process experiment carried out in the full scale biogas power plant 

Eksperimento sąlygos / 

Experimental conditions 

1 2 3 4 

Stabilus /  

Stable 

Disbalansas / 

Imbalance 

Aklimatizacija / 

Acclimatization 

Po aklimatizacijos 

/ 

Acclimated 

Periodo trukmė / 

Duration  
dienos / days 25 21 60 111 

Biodujų srautas / 

Biogas flow 

m3 t-1 OM 

įkrauta / inlet 
504 466 486 489 

Biodujų sudėtis / 

Biogas composition 
% CH4 60 53.3 57,9 58.6 

Hidraulinė apkrova 

(HRT) / Hydraulic 

retention time 

dienos / days 42 35 34 45 

Organinė apkrova 

(OLR) / Organic 

loading rate 

kg OM m-3 d-1 2,22 2,24 2,27 3,14 

VFA g L-1 3,7 

7,37  

(pikas / peak 

10,8) 

9,13 7,86 

N-NH4 g L-1 3,94 4,09 5,09 5,41 

TKN g L-1 6,56 7,30 9,78 10,11 

pH   8,04 7,40 7,98 7.96 

FAN mg L-1 604 598 566 542 

Temperatūra / 

Temperature 
°C 40,3 40,4 37,4 36,1 

Proceso efektyvumas / 

Process efficiency 
% 95,08 78,15 88,64 

90,02  

(pikas / peak 93%) 

* HRT – hidraulinė apkrova, OLR – organinė apkrova, VFA – lakiosios rūgštys, TKN – Kjeldahlio azotas, 

FAN – amoniakinis azotas  

Rezultatai, gauti iš visos biodujų gamybos per 217 dienų veikimo laikotarpį, kai vištų mėšlas 

buvo fermentuojamas kaip mono substratas, parodė, kad anaerobinio skaidymo proceso 

aklimatizacijos fazei reikia laiko ir stabilios organinės apkrovos rėžimo (OLR).  
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Proceso temperatūra per 20 dienų buvo palaipsniui sumažinta nuo 40 °C iki 35 ± 1 °C, o 

organinių medžiagų pakrovimo greitis buvo stabilus, t. y. 2,24 kg OM L-1d-1. Po 46 dienos 

prasidėjo proceso atkūrimas, o substrato panaudojimo efektyvumas palaipsniui didėjo ir pasiekė 

92 % 66 eksperimento dieną. Anaerobinės fermentacijos procesas stabilizavosi, o nuo 100 dienos 

padidinus OLR, 124 eksperimentinę dieną buvo pastebėtas dar vienas efektyvumo svyravimas, 

kai jis pasiekė 82 %. Po 150 dienų substrato panaudojimo efektyvumas vėl stabilizavosi, 

generuojant 93 % laboratorinių BMP rezultatų, o OLR buvo 3,14 kg OM L-1d-1 ir išliko stabilus. 

 

Paveikslas (figure) 11. Biometano gamybos efektyvumas atliekant eksperimentą biodujų jėgainėje, kai biometano 

srautui esant iki 250 m3 val-1 / Biomethane production efficiency in the full scale biomethane flow up to 250 m3 h-1 

anaerobic digestion experiment 

Aklimatizacijos reiškiniai gali būti susiję su amonio koncentracija fermentacijos terpėje, 

sukeliančia dalinę fermentacijos inhibiciją, kuri atsispindi biodujų kiekio ir energijos kiekio 

sumažėjime.  Anaerobinio fermentacijos duomenų analizė parodė, kad sistema gali prisitaikyti 

prie padidėjusios azoto koncentracijos digestate. Pritaikius biodujų fermentatoriaus našumą, 

93,4 % vištų mėšlo biodujų buvo galima panaudoti, kai OLR buvo 3,14 kg OM L-1d-1, o TAN 

koncentracija buvo 5,5 g L-1. 

Digestato sudėties pokytis fiksuotas matuojant azoto koncentraciją visų eksperimento periodų 

metu. Nustatyta, kad digestate azoto koncentracija padidėjo nuo 6,56 iki 10,11 g L-1. 

1.3.5.  V publikacijos apibendrinimas: digestato ekonominis potencialas 

Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti digestato cheminę sudėtį, galimą jo, kaip biotrąšos, 

ekonominę vertę ir poveikį biomasės išeigai, taip pat biodujų potencialą, gautą naudojant digestatu 

tręštą biomasę. Tyrimo tikslas buvo įvertinti žemės ūkio biodujų jėgainėse pagaminto digestato 
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ekonominį potencialą. Atsižvelgiant į separuoto digestato frakcijų cheminę sudėtį, galimos 

pardavimo pajamos buvo įvertintos taip, tarsi digestatas būtų parduotas kaip biotrąša.  Gauti 

rezultatai, įvertina galimybę panaudoti digestatą aplink biodujų jėgainių teritorijas, suteikiant 

galimybę auginti potencialią žaliavą tvariai biodujų gamybai mažai derlinguose dirvožemio 

plotuose. Skirtingų digestato frakcijų sudėties tyrimų, gautų tiriant 8 biodujų jėgainėse gaunamo 

digestato mėginius rezultatai pateikiami Lentelė (table) 5 (taip pat, V publikacija, Table 5 ir 

Table 6). 

Lentelė (table) 5. Aštuoniose biodujų jėgainėse pagamintų digestatų cheminė sudėtis / Results of chemical 

composition studies of digestates from eight biogas power plants 

  Skystas digestatas /  

Liquid digestate 

Sausas digestatas /  

Solid digestate 

Parametras / 

Parameter 

Vienetai / 

Units 
Min Max 

Vidurkis / 

Average 
Min Max 

Vidurkis / 

Average 

SM % FM 2,09 4,58 3,18 23,92 33,63 28,18 

OM % SM 1,75 3,51 2,54 18,34 27,45 23,00 

pH  7,53 8,18 7,86 8,32 8,67 8,47 

TKN % SM 0,26 0,73 0,37 0,42 0,65 0,52 

P % SM 0,04 0,08 0,06 0,21 0,42 0,33 

K % SM 0,13 0,33 0,20 0,14 0,33 0,21 

Corg % SM 0,72 2,63 1,25 9,81 15,86 13,64 

Ca % SM 0,12 0,52 0,28 0,27 1,18 0,63 

Mg % SM 0,03 0,08 0,05 0,09 0,27 0,18 

Zn mg kg-1 SM 14,27 5340 3306 27,33 151,19 83,33 

Fe mg kg-1 SM 72,35 142,11 107,27 22451  709,83 458,77 

Cu mg kg-1 SM 3,77 11,13 7,42 4,03 34,73 16,60 

  

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys digestato cheminių savybių sudėties skirtumus yra biodujų 

gamybai naudojama žaliava, anaerobinės fermentacijos sąlygos (HRT, temperatūros režimas, 

OLR, pH, maišymo tipas ir strategija, kt.) ir digestato paruošimas naudojimui (pvz., separavimas, 

garinimas) naudojimas konkrečioje biodujų jėgainėje. Separuoto skysto digestato SM kiekis buvo 

santykinai panašus visuose aštuoniuose biodujų jėgainėse, daugiausia dėl tos pačios taikomos 

skystos anaerobinės fermentacijos technologijos, tos pačios naudojamos sraigtinio separavimo 

įrangą (Börger BS 75). 

Azoto koncentracija digestate (TKN) yra naudojama apskaičiuojant tręšimo plote įterpiamo 

digestato kiekį. TKN kiekis tirtuose digestato frakcijose buvo 0,26–0,73 % FM skystam digestatui 

ir 0,42–0,65 % FM sausam digestatui. Azoto koncentracija yra svarbus anaerobinės fermentacijos 

kontrolės parametras tvariai biodujų gamybai, siekiant, kad būtų išvengta amonio/amoniako 

inhibicijos reiškinio (IV publikacija).  Didesnė azoto koncentracija digestate buvo pastebėta tose 

biodujų įmonėse, kuriose buvo daug azoto turinčių žaliavų, būtent BP 7 (azoto šaltinis: vištienos 



40 

mėšlas) ir BP 8 (azoto šaltinis: termiškai apdorotos atliekos). Biodujų gamybos proceso metu 

baltymų molekulės yra suskaidomos, todėl, po anaerobinės fermentacijos azotas yra augalams 

prieinamoje formoje. Įterpus į dirvožemį digestatą ir jame esantį azotą tokioje formoje augalai jį 

greičiau įsisavina. 

Sausame digestate fosforo buvo vidutiniškai 0,33 % FM, o skystame digestate daug mažiau – 

0,06 % FM. Didžiausias fosforo kiekis buvo pastebėtas BP 8, naudojant termiškai apdorotas 

maisto atliekas kaip pagrindinę žaliavą anaerobiniam fermentacijos procesui (žr. V publikacija, 

Table 5, Table 6). 

Kalio koncentracija skystame ir sausame digestate svyravo atitinkamai nuo 0,13–0,33 % FM 

ir nuo 0,15–0,33 % FM. 

Apskaičiuojant potencialią digestatų ekonominę vertę buvo įvertinta jų cheminė sudėtis ir jo 

vertė pagal komercinių trąšų rinkos kainą. Gauti rezultatai rodo, kad sausas digestatas yra 

vertingesnė trąša dėl savo sudėtyje esančios didesnės organinės anglies koncentracijos (žr. Lentelė 

(table)  6). 

Lentelė (table)  6. Apskaičiuota digestato frakcijų ekonominė vertė jų kainą rinkoje / The calculated the economic 

value of the digestate based on the market value of the commercial fertilizers 

Elementas / 

Element 

Kaina už 1 kg 

gryno 

komponento / 

Price of 1 kg 

component 

Skystas digestatas / Liquid digestate 

(LD), EUR t−1 

Sausas digestatas / Solid digestate 

(SD), EUR t−1 

Vidurkis / 

Average 
Min Max 

Vidurkis / 

Average 
Min Max 

N 0,58 2,14 1,46 4,22 3,02 2,45 3,75 

P 0,87 0,49 0,30 0,69 2,86 1,81 3,68 

K 0,50 0,98 0,64 1,64 1,04 0,70 1,66 

Corg 0,02 0,30 0,17 0,63 3,27 2,35 3,81 

Cu 1,00 0,01 0,004 0,01 0,01 0,004 0,01 

Zn 4,40 0,15 0,06 0,23 0,15 0,06 0,23 

Fe 3,26 0,35 0,24 0,46 0,35 0,24 0,46 

Mg 12,40 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Digestato vertė / Digestate 

value, EUR t-1 
4,42 2,88 7,89 10,70 7,62 13,61 

Skysto digestato atveju trąšų kaina daugiausia priklauso nuo NPK, o tai sudaro 82 % 

apskaičiuotos vidutinės digestato kainos. Sauso ir  skysto digestatų ekonominė vertė rodo, kad 

NPK ir Corg yra pagrindinės trąšų kainos komponentų dedamosios dalį.  

Apskaičiuojant sauso digestato ekonominę vertę, nustatyta, kad sauso digestato NPK sudarė 

65 % apskaičiuotos vidutinės digestato kainos. Sausame digestate yra daugiau organinės anglies 

nei skystame digestate, todėl sauso digestato biomasės vertė yra didesnė palyginti ją su skystu 

digestatu.  
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Paveikslas (figure) 12. Vidutinė skysto ir saso digestatų vertė (kainos dedamosios) pagal skirtingus elementus,  

EUR t-1 / Average value of liquid and solid digestate according to the different elements, EUR t-1. 

Svarbu pažymėti, nors digestatų kaina apskaičiuota atskirai įvertinant kiekvieno naudingo 

elemento kainą, tačiau suvartojimo nauda ir tikroji vertė turėtų būti vertinami kaip vertingų 

elementų sinergija. Ištyrus 8 biodujų jėgainių duomenis, gauti rezultatai parodo, kad per vienerius 

vienoje biodujų jėgainėje susidaro vidutiniškai 55 008 tonos skysto ir 24 301 tonos sauso digestato 

frakcijų (žr. V publikacija, Table 3). Įterpiant šiuos digestatus pagal 170 kg N ha-1 normą, biodujų 

jėgainei yra reikalingas 1 933 ha dirvožemio plotas. Šiame plote auginant žolyno biomasę ir ją 

fermentuojant biodujų jėgainėje, remiantis gautais pusiau natūralaus žolyno biomasės biodujų 

potencialo tyrimų rezultatais (žr. III publikacija, Table 5) būtų galima generuoti 2 201 084 m3 

biodujų. Šias biodujas sudeginus kogeneraciniame įrenginyje elektrai ir šilumai pagaminti, būtų 

galima sukurti 560 kW biodujų1 elektros energijos potencialą. Tai reiškia, kad biodujų jėgainė 

56 % elektros energijos galėtų pagaminti iš pusiau natūralaus žolyno biomasės. Digestatų 

panaudojimas žolės biomasės auginimui (tręšimui), t. y. užauginta žolyno biomasė netoli biodujų 

jėgainių galėtų būti alternatyvi žaliava biodujų gamybai. 

 
1 Elektrinė galia, kW = ( V biodujų m3 · % CH4 biodujose · ꞃCHP 37%  · 9.7 kWh/m3 CH4 ) / 8200 h  

2,14

0,49

0,98

0,30
0,01

0,15
0,35 0,001

Skystas digestatas / Liquid digestate, Eur t-1

N
P
K
Corg
Cu
Zn
Fe
Mg

3,02

2,861,04

3,27

0,010,150,35 0,001

Sausas digestatas / Solid digestate, Eur t-1

N
P
K
Corg
Cu
Zn
Fe
Mg



42 

APIBENDRINIMAS 

Biodujų gamybos proceso metu susidarantis šalutinis produktas – digestatas, dėl savo 

cheminių savybių yra vertinga biotrąša. Skirtingų digestato frakcijų cheminės sudėties analizė 

leidžia teigti, kad skyrėsi sausų medžiagų kiekis, organinių medžiagų ir organinės anglies 

koncentracija digestate. Sausas ir skystas digestatas dėl savo cheminių savybių skirtumų turi 

skirtingą poveikį dirvožemio savybėms. Didelė organinės anglies koncentracija buvo nustatyta 

separuotame sausame digestate, o tai rodo šio produkto panaudojimo potencialą dirvožemiams, 

kuriuose yra nepakankamas organinės anglies kiekis. 

Digestato cheminės savybės gali būti reguliuojamos keičiant biodujų gamybos proceso 

parametrus, bei biodujoms gaminti naudojamas žaliavas. Atlikti 217 dienų trukmės bandymai 

veikiančioje biodujų jėgainėje, kai biodujoms gaminti naudotas vištų mėšlas, parodė, kad 

anaerobinio skaidymo proceso adaptacijai prie pakitusių biodujų gamybos sąlygų reikia laiko. Ši 

adaptacija gali būti susijusi su amonio koncentracija digestate, sukeliančia dalinį biodujų gamybos 

slopinimą, kuris atsispindi gautame biodujų tūryje ir CH4 koncentracijos biodujose sumažėjime.  

Gauti tyrimo duomenys parodo, kad padidinus azoto koncentraciją digestate, biodujų gamybos 

efektyvumas išlieka > 90 %,  kai yra sumažinama anaerobinės fermentacijos proceso temperatūra. 

Tręšimas digestatu didina žolyno biomasės derlių, kuris gali būti panaudojamas kaip 

žaliava biodujų gamybai. Ištyrus aštuonių Lietuvoje veikiančių biodujų jėgainių duomenis, gauti 

rezultatai parodo, kad per vienerius vienoje biodujų jėgainėje susidaro vidutiniškai 55 008 tonos 

skysto ir 24 301 tonos sauso digestato frakcijų. Įterpiant šiuos digestatus pagal 170 kg N ha-1 

normą, biodujų jėgainei yra reikalingas 1 933 ha dirvožemio plotas. Šiame plote auginant žolyno 

biomasę ir ją fermentuojant biodujų jėgainėje, remiantis gautais pusiau natūralaus žolyno 

biomasės biodujų potencialo tyrimų rezultatais, būtų galima generuoti 2 201 084 m3 biodujų. Šias 

biodujas sudeginus kogeneraciniame įrenginyje elektrai ir šilumai pagaminti, būtų galima sukurti 

4 592 MWh elektros energijos. Tai reiškia, kad biodujų jėgainė 56 % elektros energijos galėtų 

pagaminti iš žolyno biomasės. Kitu atveju, biodujų jėgainė galėtų parduoti digestatą kaip biotrąšą 

rinkoje, pagal mineralinių trąšų kainą, tokiu būdu uždirbant 941–2095 EUR d-1 papildomų 

pajamų. 

Papildomi tyrimai, siekiant gauti naujų žinių apie inovatyvius digestato gamybos 

procesus, biotrąšos įterpimo technologijas, įterpimo laiką bei logistikos optimizavimą, leistų gauti 

daugiau vertingų žinių apie žiedinės ekonomikos principų taikymą biodujų gamyboje siekiant 

dirvožemio gerinimo, efektyvaus proceso, bei darnos su gamta tikslų. 
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IŠVADOS 

1. Digestato naudojimas maksimalia leistina tręšimo norma (170 kg N ha-1) pagerina 

dirvožemių savybes pagal azoto, judriųjų  huminių rūgščių kiekį.  

Eroduotame balkšvažemyje judriųjų huminių rūgščių kiekis esmingai padidėjo nuo 0,225 ± 

0,018 % (kontrolė) iki 0,301 ± 0,030 % (+34 %) bei iki 0,311 ± 0,037 % (+38 %) dirvožemio 0–

10 cm sluoksnyje tręšiant 85 kg ha-1 N ir 170 kg ha-1 N sauso digestato tręšimo norma. Didžiausia 

Nmin koncentracijos didėjimo tendencija nustatyta tada, kai buvo tręšiama didesnėmis tręšimo 

normomis abiejų tipų digestatais. Nmin kiekis dirvožemio 0–10 cm sluoksnyje esmingai padidėjo 

nuo 10,32 ± 0,99 mg kg-1 (kontrolė) iki 29,98 ± 7,97 mg kg-1  (1,9 karto) tręšiant skystu bei iki  

26,02 ± 6,23 mg kg-1 (1,5 karto). 

Salpžemyje sausas ir skystas digestatas dėl savo cheminių savybių skirtumų parodė skirtingą 

poveikį. Tiriant organinės anglies (SOC) pokytį dirvožemyje buvo nustatyta, kad tręšiant sausu 

digestatu SOC labiau padidėjo 0–10 cm dirvožemio sluoksnyje, o skystu digestatu SOC labiau 

padidėjo 20–30 cm sluoksnyje. Bendras azotas susikaupė viršutiniame 0–20 cm dirvožemio 

sluoksniuose tręšiant abiejų tipų digestatu. Po 8 savaičių po tręšimo digestato frakcijomis, 

vandeniu išekstrahuojamos organinės anglies (WEOC) koncentracija tręštame salpžemio 

dirvožemyje sumažėjo 24–30 % ir susilygino su kontroliniu tręšimo variantu. 

2. Tręšimas digestatu padidina žolyno derlių. Tręšiant didesne tręšimo norma sausu ir skystu 

digestatu, gautas, atitinkamai, 14,9 t ha-1 ir 12,6 t ha-1 žolyno biomasės derlius. Tręšimas digestatu 

taip pat padidino žolyno biodujų potencialą ir dujų energetinę vertę. Skystu digestatu tręštame 

dirvožemyje užaugusios žolyno biomasės biodujų potencialas yra 685 m3 CH4 ha-1, sausu 

digestatu tręštos – 725 m3 CH4 ha-1. 

3. Reguliuojant anaerobinės fermentacijos proceso parametrus galima keisti digestato 

chemines savybes ir azoto koncentraciją digestate. Sumažinus biodujų gamybos proceso 

temperatūrą ir padidinus įkraunamo azoto koncentraciją, įvyksta anaerobinės fermentacijos 

proceso  adaptacija, po jos azoto koncentracija gautame digestate padidėjo nuo 6,5 g L-1 iki 

10,1 g L-1, išlaikant 90,02 % biodujų gamybos efektyvumą. 

4. Digestatas yra galimas papildomas biodujų jėgainių pajamų šaltinis, nes galėtų sudaryti 

941–2095 EUR d-1 pajamų vidutinėms Lietuvoje veikiančioms biodujų jėgainėms. Didėjant 

organinės anglies ir azoto koncentracijai, didėja ir digestato ekonominė vertė, todėl didesnė azoto 

ir organinės anglies koncentracija atliekinėje biomasėje turėtų tapti biodujų jėgainių operatorių 

prioritetu, siekiant paversti digestatą reikšmingu pajamų šaltiniu. 1MW elektros galios biodujų 

jėgainė 56 % elektros energijos galėtų pagaminti iš digestatu trešiamuose dirvožemiuose 

užaugintos žolyno biomasės. 
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Setting the scene: introduction 

Today the world is looking for the solutions regarding the global warming challenges. The 

long lived standards of the linear economy is becoming less and less widely used, as the concept 

of the circular economy is being promoted politically, economically and socially [42]. In addition, 

the application of the circular economy is becoming fashionable, which leads to an even faster 

adoption of this concept.  

The utilization of biowaste for biogas production is an excellent example of the circular 

economy concept. Organic waste, such as waste from the food industry, agricultural biomass, such 

as grass biomass, silage or straw, or animal waste, such as manure or slurry, can be used to produce 

renewable energy in the form of methane. Anaerobic fermentation can be used to produce biogas 

from these organic biomasses, which has an energy value. According to the data of the World 

Biogas Association, according to the current calculation of 87 TWh of electricity production from 

biogas, this is only 1.6-2.2% of the global biogas production potential utilization. As a result, the 

growth potential of the global biogas industry is huge and covers every country in the world [1]. 

Currently, there are 18,943 biogas plants in operation in Europe [2]. It is projected that if the 

sector demonstrated the same growth as in 2019 the biogas and biomethane sectors have the 

potential to almost double their production by 2030, and by 2050 even quadruple. The estimated 

energy potential ranges from 34 to 42 billion m3 (370 to 467 TWh of energy) by 2030 and by 

2050. the potential is estimated at 95 billion. m3, i.e. 1 008-1 020 TWh of energy [2] (Annex 1). 

During anaerobic fermentation, when biogas is produced, waste biomass (hereinafter – the 

digestate) is also formed, which is a valuable biofertilizer in its properties. In 2010, 56 million 

tonnes of digestate were generated in Europe [3]. With the increase in biogas plants, the amount 

of digestate produced in Europe is expected to increase significantly in the future. 

Digestate biomass can be further processed, concentrated, separated or otherwise prepared for 

incorporation into soil as a biofertilizer and soil improver. Digestate incorporation is regulated 

within the scope of the EU Nitrates Directive, the main regulatory instrument being the nitrogen 

content per unit area. To control the use of this type of fertilizer, the European Union (EU) has 

developed legislation, resulting in the EU Nitrates Directive [4], which limits the use of organic 

fertilizers to a maximum fertilization rate of 170 kg N ha-1 per year. 

The digestate is often an underestimated source of income for biogas power plant. In the 

production of biogas, biogas operators usually pay attention to the potential of biogas feedstocks, 

the price and the pretreatment required for their preparation for anaerobic fermentation. The 
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composition of the digestate is monitored only prophylactically in order to avoid microbiological 

and / or chemical contamination, but does not aim to form a digestate of the desired quality (i.e., 

maximum value). 

The EP emphasizes the deterioration of agricultural land in the EU [41], proposing solutions 

to it, including research into improving soil sustainability and managing the factors associated 

with soil degradation. Soil compaction, the quantitative and qualitative deterioration of organic 

matter, nutrient imbalances, acidification, the loss of biodiversity due to the intensive use of agro-

ecosystem resources are all problems today. The EU also emphasizes the application of the 

principles of the circular economy in all technological processes. In addition, the EU seeks to 

ensure that renewable energy, sustainability and a responsible production philosophy complement 

each other in new concepts. This EU approach creates not only new opportunities but also new 

challenges. Their solution requires the linking and evaluation of new knowledge, competencies, 

new research and archival information from long-term experiments in soils of different genesis in 

different fields and fields of science. 

Soil erosion, characterized by the degree of soil erosion, has a significant negative impact on 

crop productivity. According to Mažvila et al., 2011 [19], the yield of eroded soil is 1.5–2.0 times 

lower compared to fertile soil not affected by erosion, therefore, the reduced productivity of 

eroded soils reduces their functionality [20, 21]. The rate of soil cover formation (0.058–

0.086 mm per year) is much lower than that of soil erosion (0.95 mm according to [22]). In order 

to maintain or increase soil fertility, it is necessary to find ways to reduce the damage caused by 

erosion. Under hilly terrain conditions, taking into account the amount of underground phytomass 

determined by the studies and the regularities of soil organic carbon accumulation, it is 

recommended to grow long-lasting grasslands in erosion-prone areas to maintain ecosystem 

stability [23]. 

There is a strong link between agronomic productivity (yield) and SOC, especially in 

agricultural production on infertile soils. According to Lal 2020 [27], optimal SOC concentration 

in soil is an important factor in soil quality, positively affecting soil structure and aggregation, 

water and plant nutrient retention, and biotic activity. Quantitative depletion and qualitative 

deterioration of soil organic carbon (SOC) is one of the signs of soil affected by erosion. One of 

the measures to increase the amount of organic carbon (OC) in the soil is vegetation. By 

assimilating atmospheric CO2 during photosynthesis, plants accumulate large amounts of OC in 

aboveground and underground biomass. Trees and perennial herbaceous plants with an abundant 

root system have this property. Long-term C sequestration is achieved when OC is transferred 

from terrestrial biomass to the roots and “locked” in the same place, preventing its easy 
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degradation [24, 25]. Of course, the accumulation of OC depends on the type of grassland, its use 

and fertilization. As the grassland yield increases, what is achieved by fertilization increases the 

C sequestration proportionally. Perennial grasslands not only produce agricultural products, 

contribute to carbon sequestration, but also protect biodiversity (habitats). Grassland biomass not 

used for fodder production can be processed into biogas and residues in the form of digestate are 

returned to the soil. 

There are three areas in the territory of Lithuania where problematic, eroding soils 

predominate: the areas of the Samogitian Highlands, the Baltic Highlands and the Old Highlands 

[43]. The soil of the country, which is prone to erosion, eroded and degraded, has problematic 

agrochemical properties. Moraine loam soils are widespread in the territory of Lithuania and due 

to their properties are favourable for agriculture - therefore the area of agricultural land in 

Lithuania is about 60% of the country's territory. Lithuania is dominated by hilly and undulating 

terrain of glacial origin, and even about 57.5% of agricultural land is subject to more or less 

erosion - about 19% of all arable land is affected by erosion. According to the Lithuanian Soil 

Database (2018) [26], low-erosion soils in Lithuania account for 36.9% and severely degraded 

soils for 2% of all eroded soils according to their erosion rate. 

Biogas production using organic biomass is often mentioned the perfect example of the 

circular economy. However, it is important to mention that it is the incorporation of 

digestate from biogas production into the soil that forms and completes the full cycle.  

Soil with its potential (in this case agro-ecological potential) is the beginning and also the 

end of the whole cycle of the production process (which includes not only agriculture, but 

more recently, urban, industrial, social, economic, energy processes). Therefore, in order 

for the cycle to work in sustainable manner, in particular, the socio-economic-ecological 

chain would form a closed cycle, biomaterials generated in the production process, unused 

or recycled (those that are harmless) could return to the soil, thus closing the cycle and 

enabling the concept of the circular economy. 

The concept of this doctoral dissertation is the fertilization of eroded and infertile soils 

with digestate. This potential biofertilizer could be used to increase the potential of eroded 

soils, as well as problematic, infertile soils due to their sandy composition. Increasing organic 

carbon (SOC) content by adding organic carbon-rich materials could be an alternative way 

to increase soil fertility. Fluvisol is not affected by erosion, but due to its sandy composition 

it is often a problematic soil. Fluvisol soils are low in humus and therefore less fertile. The 

use of digestate not only in highland soils affected by water and tillage erosion, but also in 
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low-yielding sandy soils, could address the problems in the context of this type of soil use 

problem. 

Relevance and novelty of the doctoral thesis 

Until now, feedstocks that are suitable for biogas production have only been investigated 

in order to optimize the biogas process (to extract the maximum amount of gas), rarely including 

the study of waste biomass composition as a potential biofertilizer or soil improver. The 

qualitative indicators of digestate with different properties formed in different biogas power plants 

of the country, considering its chemical composition, and its dependence on the digestate 

preparation technology used in biogas power plants have not been studied nor compared. 

Field experiments are performed in infertile soils (Fluvisol) and eroded soils (Retisol) to 

assess changes in their properties using different rates and types of digestate. Until now, research 

in the country has been conducted only in humus, nitrogenous and non-eroded soils, so the 

research conducted may have filled this scientific gap. 

It is also important to mention that this concept of doctoral studies was interdisciplinary, 

integrating argonomy, soil science, chemical engineering and economics research and approach 

perspectives in the context of laboratory and industrial research. The course of the project was 

carried out in active cooperation with the business group managing 11 biogas power plants in 

Lithuania, when part of the experiments were performed in the biogas power plant, samples of 

biomass and digestates are obtained continuously. Successful cooperation with representatives of 

the biogas business was discussed, the aim is to integrate effective research and new scientific 

knowledge into the company's strategy. Therefore, this work has both scientific significance and 

practical value, as it demonstrates that a sustainable digestate production and use system can 

generate additional revenue for biogas plants, potentially leading to the development of global 

biogas production. 

Research thesis objective 

To research the influence of the digestate on the changes of soil organic carbon, nitrogen and other 

chemical properties and the cultivated grassland biomass yield as well as evaluate the chemical 

composition of different types of digestate and to determine the digestates` economic value. 

Research thesis hypothesis 

It is likely that digestate application improves the properties of eroded or infertile soils and 

increases plant (grassland) productivity, while the regulation of the biogas production process 
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without significantly reducing the amount of biogas produced allows to increase the concentration 

of nitrogen compounds in the digestate therefore increasing its economic value.  

Research thesis tasks 

1. Determine the influence of solid and liquid digestate fertilization rates on the chemical 

properties of the infertile, eroded soils. 

 

2. Study and compare the chemical properties of the different solid and liquid digestate phases 

fertilization effect on the grassland biomass yield. 

 

3. Evaluate the change of digestate chemical composition by applying different parameters of 

anaerobic digestion process and changing the type of the loaded feedstock. 

 

4. Evaluate the economic value of the different types of digestate obtained in Lithuania and the 

potential of digestate use for the grassland cultivation as the feedstock for the biogas 

production. 

Defensive statements 

I. After the fertilization with the digestate, the change in the properties of the degraded 

Retisol soil and the sandy Fluvisol formed in the sand depended on the fraction, chemical 

composition and fertilization rate of the digestate applied. (I Publication, II Publication) 

 

II. The use of the digestate as the fertilizer in eroded Retisoil significantly increases the 

grassland biomass yield, which is a suitable feedstock for the biogas production. (III 

Publication) 

 

III. If the feedstock chemical composition are managed and the adjusted parameters of the 

anaerobic digestion process (temperature, storage time, organic load) are applied it is 

possible to avoid the inhibition of anaerobic digestion process while forming the digestate 

biomass with improved chemical properties. (IV Publication) 

 

IV. The digestate is a valuable biofertilizer that can generate the income of biogas power 

plants, and the digestate use for growing grassland biomass in eroded soil is a potential 

strategy to ensure sustainable feedstock supply for the biogas production. (V Publication) 

The research results and conclusions 

The research results related to the present doctoral thesis are presented and detaily discussed 

in publications I–V (publications are listed in page 9), therefore only conclusions are added to the 

english summary of the thesis document.  
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1. The digestate application at the higher fertilization rates tend to improve the properties of 

soils in terms of the nitrogen, organic carbon and mobile humic acids concentrations in the soil. 

In the eroded Retisoil, the concentration mobile humic acids significantly increased from 

0.225 ± 0.018% (control) to 0.301 ± 0.030% (+ 34%) and to 0.311 ± 0.037% (+ 38%) in the top 

soil 0-10 cm layer when fertilizing 85 kg ha-1 N and 170 kg ha-1 N solid digestate fertilization rate. 

The trend of Nmin concentration increase was observed when fertilization with higher fertilization 

rates of both types of digestates was applied. The Nmin content in the 0–10 cm layer of soil 

increased significantly from 10.32 ± 0.99 mg kg-1 (control) to 29.98 ± 7.97 mg kg-1 (x1.9) when 

liquid digestate applied and to 26.02 ± 6.23 mg kg-1 (x1.5) with solid digestate fertilization. 

In the Fluvisoil, the solid and the liquid digestate showed different effects due to differences 

in their chemical properties. Concentration of organic carbon (OC) increased in 0–10 cm layer 

during solid digestate fertilization, and OC increase was observed in deeper layers during liquid 

digestate fertilization. Total nitrogen accumulated in the upper 0–20 cm soil layers during 

fertilization with both types of the digestate. After 8 weeks of fertilization with digestate fractions, 

the concentration of water-extractable organic carbon (WEOC) in the fertilized saline soil 

decreased by 24–30% and equaled with the control fertilization variant. 

2. The digestate fertilization approach increases the grasslands’ biomass  yield. Fertilization 

with a higher fertilization rate with solid and liquid digestate increased the biomass yield of 

14.9 t ha-1 and 12.6 t ha-1, respectively. Digestate fertilization also increased the biogas potential 

of the grassland biomass and the energetic value of the gas. The biogas potential of the grassland 

biomass grown in the soil fertilized with liquid digestate is 685 m3 CH4 ha-1, 725 m3 CH4 ha-1 

fertilized with solid digestate. 

3. The adjustment of the anaerobic fermentation process parameters, results in the changes of 

the chemical properties and the nitrogen concentration in the digestate. By lowering the process 

temperature and increasing the inlet feedstocks’ nitrogen concentration, the anaerobic 

fermentation process adapts, resulting in the nitrogen concentration in the obtained digestate 

increase from 6.5 g L-1 to 10.1 g L-1, while maintaining 90.02% biogas production efficiency. 

4. Digestate is the potential source of income for biogas power plants, as it would generate 

941–2095 Eur d-1 income for average biogas power plants operating in Lithuania. As the 

concentration of organic carbon and nitrogen increases, so does the economic value of digestate, 

so higher concentrations of nitrogen and organic carbon in the digestate should be a priority for 

biogas plant operators in order to make digestate a significant source of income. If digestate was 
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used for biogas power plant feedstock production, an average 1MW biogas plant could generate 

56% of its electricity from the grassland biomass grown in digestate-fertilized soils. 

Closing remarks 

Biogas production using organic biomass is often referred to as part of the concept of the circular 

economy, and it is the incorporation of digestate from biogas production into the soil that forms 

and completes the full cycle of the circular economy. Until now, raw materials suitable for biogas 

production have been further investigated in order to optimize the biogas process and extract 

maximum gas, rarely including the study of waste biomass. Meanwhile, due to its chemical 

properties, digestate is a potential biofertilizer and a potential source of additional income for 

many biogas power plants in our country and the world. However, its positive effects on soil 

properties and biomass yield are still untapped. 

The obtained research results provide new knowledge about the qualitative indicators of digestate 

of different fractions formed in different biogas power plants of the country, assessing their 

chemical composition, and its dependence on the technology of digestate preparation for 

incorporation into soil. Studies reveal that waste biomass from biogas production used for 

fertilization in infertile soils (Fluvisol) and eroded soils (Retisol) has a positive effect on the 

fertility of these soils and the productivity of agricultural crops (grasslands) grown in them. The 

greatest effect of digestates was found on soil organic carbon and total nitrogen concentrations, 

their dynamics during the season, humification. 

What is new is that research has been conducted on infertile (Fluvisol) and eroded (Retisol) soils 

to evaluate the use of digestate using its different rates and types. Until now, similar research in 

the country has been conducted only in humus-rich, nitrogenous soils, so the results obtained in 

the work have filled this empty niche in terms of research. 

The research is interdisciplinary, as the results are obtained by integrating knowledge of 

argonomy, soil science, chemistry, engineering and economics. The research was multifaceted, 

carried out in a field experiment, under laboratory and production conditions. Successful 

cooperation with the biogas business was aimed at integrating production practices and new 

scientific knowledge into the biogas production strategy. Therefore, this research has both 

scientific and practical value, as it is proven that a sustainable digestate production and use system 

can generate additional revenue for biogas power plants, which is likely to lead to the global 

development of biogas production. 
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The chemical properties of digestate can be regulated by changing the parameters of the biogas 

production process, as well as the raw materials used for biogas production. The 217-day 

experiment was performed in a biogas power plant where chicken manure was used to produce 

biogas to demonstrate that it takes time to adapt to the anaerobic digestion process. This adaptation 

may be related to the ammonium concentration in the digestate, which causes a partial inhibition 

of biogas production, which is reflected in the resulting biogas volume and the decrease in CH4 

concentration in the biogas. The obtained study data show that by increasing the nitrogen 

concentration in the digestate, the efficiency of biogas production is > 90%, when the temperature 

of the anaerobic fermentation process is reduced. 

Fertilisation with digestate increases the yield of grassland biomass, which can be used as a 

raw material for biogas production. Examining the data of eight biogas power plants in 

Lithuania, the results show that in one biogas power plant an average of 55,008 tons of liquid 

and 24,301 tons of dry digestate fractions are formed. The incorporation of these digestates at a 

rate of 170 kg N ha-1 requires a soil area of 1,933 ha for the biogas power plant. Growing 

grassland biomass in this area and fermenting it in a biogas power plant could generate 

2,201,084 m3 of biogas based on the results of the semi-natural grassland biomass biogas 

potential. Combustion of this biogas in a cogeneration unit to produce electricity and heat 

could generate 4,592 MWh of electricity. This means that a biogas power plant could generate 

56% of its electricity from a balanced natural grassland biomass. Alternatively, a biogas plant 

may include digestate as a biofertilizer on the market, at the price of mineral fertilizers, 

resulting in an increase of EUR 941-2095 d-1. 

Additional research to gain new knowledge about innovative digestate production 

processes, biofertilizer application technologies, application time and logistics optimization 

would provide more methods on the application of circular economy principles in biogas 

production for soil improvement, efficient process, and sustainability. 
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PRIEDAI 

1 priedas. Biodujų sektoriaus plėtros ir augimo prognozė 2019–2050 metais / 

Annex 1. Forecast of development and growth of the biogas sector in 2019–2050 

 

CE Delft – nepriklausoma tyrimų ir konsultavimo organizacija, kuri specializuojasi kurdama 

naujoviškus aplinkos problemų sprendimus; 

Eurogas – asociacija, atstovaujanti Europos dujų didmeninės, mažmeninės prekybos ir 

paskirstymo sektoriams ES institucijose; 

Gas for Climate – buvo pradėtos 2017 m., siekiant išanalizuoti atsinaujinančių ir mažai anglies 

dioksido į aplinką išskiriančių dujų vaidmenį būsimoje energetikos sistemoje ir visapusiškai 

laikantis Paryžiaus susitarimo tikslo riboti pasaulinės temperatūros kilimą iki gerokai mažesnio 

nei 2 oC; 

IEA – International Energy Agency, tarptautinė energetikos asiociacija; 

Cerre – Centre of regulation in Europe. 

 

 

 

18 bcm / 193 TWh

gamyba 2019

44 bcm / 467 TWh

CE Delft (2030)

95 bcm / 1 020 

TWh

Gas for Climate 

(2050)

125 / 1 326 TWh

IEA (2040)

35 bcm / 375 TWh

Eurogas (2030)

35 bcm / 370 TWh

Gas for Climate (2030)

95 bcm / 1 008 TWh

Eurogas (2050)

124 bcm  / 1 316 

TWh

Cerre (data 

nenruodyta)
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2 priedas. Tręšimo skirtingomis digestato normomis ir frakcijomis poveikis 

dirvožemiui 0–40 cm gylyje po 2 mėnesių laikotarpio lyginant su kontroliniu variantu / 

Annex 2. Effect of fertilization with different digestate rates and fractions on the soil at 

a depth of 0–40 cm after a period of 2 months compared to the control treatment 

 

Paveikslas (figure) 13. Tręšimo skirtingomis digestato normomis ir frakcijomis poveikis dirvožemiui 0–40 cm gylyje 

po 2 mėnesių laikotarpio. Poveikis Nmin koncentracijai ir MHA/MFA santykiui dirvožemyje lyginant su kontrolės 

variantu / The effects of fertilization with different digestate rates and fractions on soil at the depth of 0–40 cm after 

the period of 2 months comparison with control (blank) experimental field. 

 

Paveikslas (figure) 14. Tręšimo skirtingomis digestato normomis ir frakcijomis poveikio įvertinimas dirvožemiui 0–

40 cm gylyje po 2 mėnesių laikotarpio. Poveikis nurodomas TKN, P2O5, K2O, MHA koncentracijoms dirvožemyje 

lyginant su kontrolės variantu / The effects of fertilization with different digestate rates and fractions on soil at the 

depth of 0–40 cm after the period of 2 months comparison with control (blank) experimental field. 
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3 priedas. Žolyno biomasės derlius palyginimas su kontroliniu tręšimo variantu / 

Annex 3. Comparison of grassland biomass yield with control fertilization 

 

Paveikslas (figure) 15. Tręšimo digestatu poveikis auginamos natūralaus žolyno biomasės derliui / Semi-natural 

grassland biomass yield for different digestate fertilisation rates. 
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4 priedas. Lauko eksperimentų dirvožemio profilio aprašymai / 

Annex 4. Soil profile descriptions for field experiments 

Stipriai nuardytas balkšvažemis (Retisol): 

Ąžuolinė (Elekstrėnų sav.) – Baltiškųjų aukštumų 

pakraštiniai moreniniai dariniai  

Koordinatės: 54°47'19.15"Š 24°45'11.78"R 

Sistematinis vienetas: 

pagal LTDK-99: paprastasis karbonatingasis 

pradžiažemis (smarkiai eroduotas dirvožemis) 

(Hapli-Calcaric Regosol (severly eroded soil)) 

pagal WRB2014: Eutric Pantocalcaric Regosol 

(Loamic) 

Pagal pirminę prigimtį disertacijoje dirvožemis 

įvardijamas stipriai nuardytas balkšvažemis  

Tipiškas balkšvažemio profilis (A-El-ElBt-B-BC-

C) buvo sumažintas iki Ak-AkBC-BC1-BC2-C 

profilio. Dėl užsitęsusios erozijos ir nuolatinio 

intensyvaus arimo A horizontas susimaišė su 

gilesniu karbonatiniu BC horizontu ir sudarė AkBC horizontą su mažu organinės anglies kiekiu 

(iki 1 %). 

Ak (0–12 cm) – akumuliacinis, mažai humusingas karbonatingasis horizontas. Jame humuso yra 

mažiau kaip 1 %. Таi horizontas susidaręs ilgalaikio arimo pasekoje nuerodavus aukščiau 

buvusius horizontus. Kadangi pastaruoju metu šioje vietoje yra daugiametė pieva kurioje vyksta 

renatūralizacija, jame vyksta lėtas organinės medžiagos kaupimasis. 

AkBC (12–20 cm) – pereinamasis akumuliacinis dirvodarinės uolienos horizontas susidaręs dėl 

erozijos arimo metu, o taip pat tuo metu vykusios organinės medžiagos įterpimo į gilesnius 

horizontus. Šio horizonto formavimasis yra ilgalaikio arimo, kurio metu yra nuardomas viršutinis 

derlingas dirvožemio sluoksnis, pasekmė. 

BC1 (20–40 cm) – pereinamasis iliuvinis karbonatingasis dirvodarinės uolienos horizontas 

kuriame reiškiasi dūlėjimo ir karbonatų išplovimo procesai. Taip pat jame yra matomi buvusios 

sumedėjusios augmenijos šaknyno pėdsakai (pilkšvi intarpai) 



135 

BC2 (40–75 cm) – pereinamasis iliuvinis karbonatingasis dirvodarinės uolienos horizontas 

kuriame reiškiasi dūlėjimo ir karbonatų išplovimo procesai. Jo gylis, dėl ryškaus struktūros 

pasikeitimo būtų galima sieti su žiemos įšalo vidutiniu gyliu. 

Ck1 (75–100 cm) – karbonatingasis dirvodarinės uolienos horizontas su pirmine, dirvodaros 

nepaveikta struktūra bei pakraštinei morenai būdingu akmenuotumu. 

Ck2 (100–120 cm) – karbonatingasis dirvodarinės uolienos horizontas su pirmine, dirvodaros 

nepaveikta struktūra bei pakraštinei morenai būdingu akmenuotumu. 

Ck3 (120–150 cm) – karbonatingasis dirvodarinės uolienos horizontas su pirmine, dirvodaros 

nepaveikta struktūra bei pakraštinei morenai būdingu akmenuotumu. 

Atskirų Ck horizontų išskyrimas yra susietas ne su morfologiniais uolienos skirtumais, o su siekiu 

detaliau ištirti galimus cheminės sudėties skirtumus. 
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Salpžemis (Fluvisol): 

SURVILIŠKIS (Kėdainių r. sav.) – Nevėžio slėnio 

pirma viršsalpinė terasa.  

Koordinatės: 55°26'08.60"Š 24°02'28.28"R 

Sistematinis vienetas: 

pagal LTDK-99: Giliau glėjiškas karbonatingasis 

salpžemis (Endohypogleyi-Calcaric Fluvisol) 

pagal WRB2014: Eutric Pantocalcaric Endogleyic 

Pantofluvic Fluvisol (Arenic/Siltic, Aric, Densic) 

 

Ahp (0–10 cm) – humusingas akumuliacinis 

horizontas kurio humusingumas 2,24 %. Tai seklaus 

arimo horizontas, kuriame humuso medžiagų kiekis 

yra nežymiai sumažėjęs dėl nuolatinio arimo. 

Ah (10–20 cm) – humusingas akumuliacinis 

horizontas kurio humusingumas 2,38 %. Jį nuo pirmojo horizonto skiria šiaudų tarpsluoksnis. Tai 

liudija jog antrasis horizontas yra susiformavęs dėl gilesnio arimo. 

Ahk (20–30 cm) – humusingas akumuliacinis horizontas praturtintas antriniais karbonatais, kurie 

dėka kapiliarinių jėgų pakyla su gruntiniais vandenimis. Šio horizоnto humusingumas taip pat 

gana aukštas ir viršija 2 % (2,29 %). Tai rodo, kad pirminis dirvožemis formavosi drėgnomis 

salygomis o pirminė augalija turėjo būti drėgni lapuočių krūmynai ir pievos. Tikėtina, jog gilus 

arimas nebuvo dažnai naudojamas, kadangi horizonto struktūra nehomogeniška. 

Bk (30–38 cm) – iliuvinis antriniais karbonatais praturtintas horizontas. Dėl dirvodaros bei 

kasmetinio įšalo jo struktūra yra deformuota. 

BCk (38–45 cm) – pereinamasis iliuvinis karbonatingasis horizontas. Jame vyksta geležies 

junginių susikaupimas ir tuo pačiu jis yra išsaugojęs pirminę dirvodarinės uolienos struktūrą. 

Ckg1 (45–85 cm) – karbonatingas glėjiškasis dirvodarinės uolienos horizontas. Tai oksidacinių – 

redukcinių sąlygų sezoninės kaitos horizontas, todėl jame aiškiai matomi trivalentės geležies 

susikaupimai vykstantys oksidaciniu laikotarpiu.  
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Ckg2 (85–110 cm) – karbonatingasis glėjiškasis dirvodarinės uolienos horizontas. Šis horizontas 

yra menkai veikiamas dirvožeminės drėgmės lygio svyravimų, todėl jame daugiausiai vyrauja 

redukuota geležies junginiai ir vyksta jos išplovimas. 

Ckg3 (110–130 cm) – karbonatingasis glėjiškasis dirvodarinės uolienos horizontas. Šis horizontas 

yra menkai veikiamas dirvožeminės drėgmės lygio svyravimų, todėl jame daugiausiai vyrauja 

redukuota geležies junginiai ir vyksta jos išplovimas. Nuo aukščiau aprašyto horizonto skiriasi tik 

savo morfologija (mažiau molingų/dulkiškų tarpsluoksnių) ir nežymiu karbonatų kiekio didėjimu. 

Ckr (130–140 cm) – karbonatingasis redukcinis dirvodarinės uolienos horizontas su pastoviu 

dideliu drėgmės kiekiu. Tai lemia jame didesnį įvairių biogeninių medžiagų susikaupimą. 
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