
  

 

8. BIOSKAIDŽIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMAS  IR  PERDIRBIMAS 
 

 
 

Biologiškai skaidžios (biodegraduojančios) atliekos apibūdinamos kaip bet 

kokios organinės atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu (dalyvaujant 

deguoniui) ar anaerobiniu (bedeguoniu) būdu. Buitinių-komunalinių atliekų sraute jas 

sudaro sodo atliekos, užterštas ar netinkamai perdirbtas popierius ir kartonas, skystos ir 

kietos maisto produktų atliekos. 

Kaip atskiras bioskaidžių atliekų srautas išskiriamos žaliosios atliekos - tai 

biologiškai skaidžios sodų, parkų, kapinių ir kitų apželdintų teritorijų bei žemės ūkio 

naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekos. Tai – medžių ir krūmų genėjimo atliekos, 

nupjauta žolė, augalų liekanos, pjuvenos, drožlės, lapai ir kt. Žaliosios atliekos privalo 

būti atskirtos iš bendro komunalinių atliekų srauto ir tvarkomos atskirai. 

 

Jei organinės biologiškai skaidžios atliekos neišskiriamos iš bendro atliekų 

srauto ir neutilizuojamos, tai patekusios į sąvartyną jos: 

 užima daug vietos, didina sąvartyno tūrį; 

 kelia gaisrų pavojų, nes lengvai degios (ypač sausrų metu); 

 biodegraduoja, išsiskiriant biodujoms  (globalinis šiltnamio efektas, gaisrų ir 

sprogimų pavojus, nemalonūs kvapai, aplinkos tarša); 

 didele dalimi prisideda prie filtrato susidarymo (nemalonūs kvapai, vandens 

ir dirvožemio tarša); 

 sudaro sąlygas daugintis patogeniniams mikroorganizmams; 

 pritraukia padarus, kurie gali platinti infekcijas; 

 nulemia neprognozuojamą sąvartyno paviršiaus sėdimą; 

 nulemia ilgai trunkantį sąvartyno neigiamą poveikį aplinkai po jo uždarymo. 
 

Tuo tarpu atskyrus organinę atliekų frakciją ir ją perdirbus, galima gauti 

naudingus produktus bei žaliavas: biodujas, biokurą, trąšas, kompostą, pašarus, klijus, 

muilą, įvairias organines chemines medžiagas (metanolį, etanolį, acto rūgštį, acetoną, 

glicerolį ir kt.), biopolimerus. Šių atliekų perdirbimas ir kuo mažesnis patekimas į 



  

sąvartyną skatinamas visame pasaulyje, nes iš organinių atliekų galima išgauti ne tik 

medžiagas, bet ir jose sukauptą energiją. 

 

Dėl didelės įtakos klimato kaitai biologiškai skaidžios atliekos pagal ES 

Sąvartynų direktyvos reikalavimus išskiriamos į specifinį atskirai tvarkytinų atliekų 

srautą. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytos valstybinės 

atliekų tvarkymo užduotys. Vienas iš strateginio atliekų tvarkymo plano tikslų ir yra 

sumažinti biodegraduojamųjų atliekų, patenkančių į sąvartynus, kiekį, kuris turi būti 

įgyvendinamas palaipsniui, remiantis pateiktomis į sąvartyną patenkančių atliekų 

mažinimo užduotimis.  

Pagal ES Atliekų Sąvartynų direktyvos ir LR Valstybinio strateginio atliekų 

tvarkymo plano konkrečias mažinimo užduotis reikia užtikrinti, kad sąvartynuose 

šalinamos komunalinės biodegraduojamosios atliekos sudarytų: 

 iki 2010 metų – ne daugiau kaip 75 procentus 2000 metų kiekio; 

 iki 2013 metų – ne daugiau kaip 50 procentų 2000 metų kiekio; 

 iki 2020 metų – ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metų kiekio. 

 

Vienas iš pirmųjų būtinų veiksmų užtikrinant nustatytas užduotis be abejo yra 

biologiškai skaidžių atliekų atskiras surinkimas, bet nereikia pamiršti ir tolimesnių 

tvarkymo būdų (kompostavimo, biodujų gamybos, atliekų deginimo išgaunant energiją 

ar kt.) skatinimo ir plėtojimo.  

 

Pagrindinės šiuo metu taikomos organinių bioirių atliekų deponavimo sąvartyne 

alternatyvos: 
 

1. Bioskaidžių atliekų įterpimas į dirvą be apdorojimo.  

2. Biodegraduojančių atliekų naudojimas pašarams. 

3. Kompostų, trąšų, dirvos gerintojų gamyba (pagrinde aerobinis perdirbimas). 

4. Buitinių-komunalinių atliekų ar atliekinio kuro deginimas (energijos 

gamyba). 

5. Cheminis-biocheminis atliekų perdirbimas į biokurą ir kitus produktus – 

anaerobiniai, transesterifikacijos, pirolizės, fermentacijos ir kiti procesai 

(biodujų, biodyzelino, biometanolio, bioetanolio ir kt. produktų gamyba). 

 

Organinių (tame tarpe ir biodegraduojančių) atliekų deginimo ir cheminio-

biocheminio perdirbimo į biokurą technologijos aptartos 7 Skyriuje. 

 

Kai kurių organinių bioskaidžių atliekų srautų tvarkymą reguliuoja atskiri teisės 

aktai. Gyvūninės kilmės atliekos vienas iš specifinių atliekų srautų, kurio tvarkymą 

reglamentuojama atskiras įstatymas – LR Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymas 

(Nr. IX-1071, 2002 09 12). Teisiniais dokumentais apribojamas ir vandenvalos nuotekų 

dumblo, mėšlo bei srutų šalinimas ir panaudojimas. Atskirai, pagal ypač griežtus 

reikalavimus turi būti tvarkomos infekuotos (medicinos ir veterinarijos klinikų) 

organinės kilmės  atliekos. 



  

 

8.1. ORGANINIŲ ATLIEKŲ TIESIOGINIS PANAUDOJIMAS 

 

Kai kurios organinės atliekos gali būti naudojamos žemės ūkyje, įterpiant jas į 

dirvožemį, be sudėtingesnio jų perdirbimo. Iš tokių atliekų pirmiausiai reikėtų paminėti 

žemės ūkyje susidarančias žaliąsias atliekas (augalų liekanas), kurios gali būti 

apariamos ir paliekamos dirvoje. Kai kuriais atvejais, tiesiogiai kaip organines trąšas ar 

dirvožemio savybes gerinančius priedus, galima naudoti ūkiuose susidarančias srutas, 

mėšlą, vandenvalos įrenginiuose susidarantį nuotekų dumblą, ar įvairių maisto 

perdirbimo ar lengvosios pramonės šakų nepavojingas organines bioskaidžias atliekas 

(pvz.: aliejaus ar pieno produktų gamybos atliekas; popieriaus ir celiuliozės gamybos 

įmonių organines atliekas). Daugelį organinių atliekų tiesiogiai (ar perdirbus) galima 

naudoti ir kaip gyvūnų pašarus. 

Dažnai tokį organinių atliekų įterpimą į dirvą ar naudojimą pašarams 

reglamentuoja aplinkosauginiai teisiniai dokumentai ar įvairios taisyklės. 

 

 Mėšlo ir srutų panaudojimą Lietuvoje reguliuoja Aplinkosaugos 

reikalavimai mėšlui tvarkyti. Nr. D1-367/3D-342, 2005-07-14. 

 Vandenvalos nuotekų dumblo panaudojimą reglamentuoja aplinkosauginis 

norminis dokumentas LAND 20-2005. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui 

bei rekultivavimui reikalavimai. 

 Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymą reglamentuoja LR Gyvūninės kilmės 

atliekų tvarkymo įstatymas (Nr. IX-1071, 2002 09 12).  

 Perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų panaudojimą, kaip organinės trąšos 

ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos bei pašarai, taip pat reguliuoja 

šie teisiniai dokumentai: 

o LR SAM 2002-12-24 Įs. Nr.678 ,,Gyvūninių atliekų tvarkymo 

taisyklės”. 

o LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005-03-23 Įs. 

Nr.B1-89 ,,Dėl šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo maisto 

tvarkymo subjektuose reikalavimų patvirtinimo”.  

o LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005-03-23 Įs. 

Nr.B1-190 ,,Dėl šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių 

gyvūninių produktų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų 

patvirtinimo”. 

o LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos taisyklės 2006-06-

28, Įs. Nr. 72-2734 „Taisyklės dėl šalutinių gyvūninių produktų ir 

perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų, skirtų pašarų gamybai ir 

gyvūnų šėrimui, gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo“. 

 

Bioskaidžių atliekų tiesioginio įterpimo į dirvą (ar paskleidimo paviršiuje) 

draudimai ir apribojimai dažniausiai susiję su potencialiu infekcijų pavojumi ar galimu 

kenksmingų medžiagų pasklidimu aplinkoje (pvz., sunkieji metalai, organiniai 

mikroteršalai, augalų apsaugos priemonių likučiai). Taip pat turi būti reguliuojamas į 

aplinką per dirvą patenkančių tokių makroelementų, kaip azotas ir fosforas, bendras 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260167&p_query=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260167&p_query=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=266956&p_query=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=266956&p_query=


  

kiekis. Nesilaikant reikalavimų visos šios medžiagos gali užteršti dirvožemį,  gruntinius 

ar paviršinius vandenis, sukelti vandens telkinių eutrofikaciją. Reikalavimai gali skirtis, 

priklausomai nuo metų laiko ar augalų vegetacijos laikotarpio, nuo teritorijos jautrumo 

taršai, nuo žemės paskirties (pvz., žemės ūkio ar rekultivuojami karjerai), nuo auginamų 

kultūrų paskirties (pvz., maistinės kultūros ar techniniai augalai) ir kitų faktorių. Kai 

kuriais atvejais skirtingus reikalavimus nulemia ir dirvožemio savybės (granuliometrinė 

sudėtis, rūgštingumas ir kt.), taip pat dirvožemio foninė tarša bei jame esantis maisto 

medžiagų kiekis. Reikalavimuose gali būti nurodomi atliekų paskleidimo ar įterpimo į 

dirvožemį būdai bei tam naudojama įranga. Dažnai tose teritorijose, kur skleidžiamos 

organinės atliekos, turi būti vykdomas aplinkos monitoringas: sekamos dirvožemio 

agrocheminės savybės bei užterštumas, stebima paviršinio bei požeminio vandens 

kokybė. 

 

 Užduotis.  

Išnagrinėję aukščiau paminėtus LR teisinius-normatyvinius dokumentus, glaustai 

suformuluokite, kokie draudimai ir apribojimai taikomi naudojant žemės ūkyje (dirvožemio 

paviršiuje) nuotekų dumblą ir mėšlą. 

 

Gyvūninės kilmės atliekos dažniau apibrėžiamos kaip gyvūninės kilmės 

šalutiniai produktai. Europos reglamente 1774/2002 tokios atliekos apibrėžiamos kaip 

visi gyvūnų kūnai, jų dalys ar gyvūninės kilmės produktai, neskirti vartoti žmonėms, 

įskaitant kiaušinėlius, embrionus ir spermą.  

Teisės aktuose taip pat yra apibrėžiami gyvūniniai produktai - visi produktai ir 

žaliavos, gauti iš žinduolių, paukščių, žuvų, vabzdžių, roplių, vėžiagyvių ir kitų 

hidrobiontų, moliuskų, sraigių, naudojami žmonių maistui, gyvuliams šerti ir 

pramonėje. 

Pagrindinis teisės aktas, šiuo metu taikomas surenkant, vežant, sandėliuojant, 

tvarkant, perdirbant ir naudojant arba šalinant gyvūninės kilmės šalutinius produktus, 

kad jie nekeltų pavojaus žmonių arba gyvūnų sveikatai, yra reglamentas Nr. 1774/2002. 

Šiame reglamente visi gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, gauti gaminant 

žmonėms vartoti skirtus produktus, ir buvę gyvūninės kilmės maisto produktai įskaitant 

pieną ir produktus pieno pagrindu, nebetinkamus vartoti žmonėms, suskirstyti į trijų 

kategorijų medžiagas: 

1 kategorijos medžiagos – tai didžiausią pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai 

keliančios medžiagos, kurioms priskiriama visi gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, 

kildinami iš gyvūnų, užsikrėtusių užkrečiamosiomis spongiforminėmis 

encefalopatijomis, išskyrus tas, kuriomis serga žmonės, arba užsikrėtusių kitomis 

ligomis, kuriomis gali užsikrėsti žmonės ar kiti gyvūnai.  

2 kategorijos medžiagos – tai mažesnį nei pirmos kategorijos pavojų keliantys 

gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, kuriuose yra tam tikrų, reglamento Nr. 

1774/2002 penktame straipsnyje reglamentuojamų medžiagų, kurių tarpe yra, pvz., 

mėšlas ir virškinamojo trakto turinys.  

3 kategorijos medžiagos – tai mažiausiai pavojingi gyvūninės kilmės šalutiniai 

produktai, kurie gali būti plačiausiai pakartotinai perdirbami ir panaudojami. 



  

Kiekvienai šių kategorijų reglamente atskirai apibrėžiamos skirtingos naudojimo 

ir tvarkymo sąlygos, technologijos bei kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis, 

siekiant užtikrinti žmonių bei gyvūnų sveikatos apsaugą.  

 

Pagal ES Reglamentą (1774/2002) 1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų 

(ŠGP) panaudojimas: 

 deginama arba sterilizuojama ir po to deginama; 

 sterilizuojama ir po to pašalinama sąvartyne. 

2 kategorijos ŠGP panaudojimas: 

 deginama arba sterilizuojama ir po to deginama; 

 sterilizuojama ir po to pašalinama sąvartyne; 

 lydyti riebalai toliau perdirbami į darinius, tinkamus tręšimui ar kitiems 

techniniams tikslams; 

 sterilizuojama ir naudojama biologinių dujų gamybai; 

 sterilizuojama ir naudojama komposto gamybai; 

 mėšlas naudojamas biologinių dujų ar komposto gamybai, ar kaip trąša. 

3 kategorijos ŠGP panaudojimas: 

 deginama arba sterilizuojama ir po to deginama; 

 sterilizuojama ir po to pašalinama sąvartyne; 

 perdirbama į mėsos ir kaulų miltus, gyvūninius baltymus; 

 perdirbamos į techninius produktus (odos, plunksnos, pūkai, ragai); 

 ruošiami pašarai kailiniams žvėreliams; 

 gaminamas ėdalas naminiams gyvūnėliams; 

 naudojama kaip žaliava farmacijos pramonei; 

 naudojama biologinių dujų ar komposto įmonėje. 

 

Deginimas gali būti atliekamas tik įrenginiuose, kur proceso metu susidarančios 

dujos valdomu ir homogenišku būdu, net ir esant nepalankiausioms sąlygoms, būtų 

įkaitinamos iki 850 °C temperatūros. 

 

Reglamente taip pat apibrėžiami gyvūninės kilmės šalutinių produktų ir 

perdirbtų produktų naudojimo draudimo atvejai: 

 draudžiama šerti gyvūnus perdirbtais gyvūniniais baltymais, gautais iš tų 

pačių rūšių gyvūnų kūnų ar jų dalių; 

 draudžiama šerti ūkinės paskirties gyvūnus, išskyrus kailinius gyvūnus, 

viešojo maitinimo atliekomis arba pašarinėmis žaliavomis, kuriuose yra iš 

viešojo maitinimo atliekų gautų medžiagų; 

 draudžiama tręšti ganyklas organinėmis trąšomis ir dirvožemio savybes 

gerinančiomis medžiagomis, išskyrus mėšlą. 

 

Tai reiškia, kad visose ES valstybėse narėse bet koks ūkinės paskirties gyvūnų 

šėrimas viešojo maitinimo atliekomis yra draudžiamas ir viešojo maitinimo įstaigos 

privalo imtis kitokių priemonių susidarančių maisto atliekų tvarkymui.  



  

 
8.2. ORGANINIŲ ATLIEKŲ AEROBINIS PERDIRBIMAS 

 

Kontroliuojamas aerobinis biologiškai skaidžių atliekų perdirbimas vykdomas 

kompostavimo metu.  

Kompostavimo esmė – grąžinti į natūralų gamtos ciklą gamybos ar vartojimo 

metu susidariusias organines atliekas ir jose esančius augalų makroelementus (N,P,K). 

Kompostavimas tai vienas iš plačiai taikomų būdų naudingai perdirbti biologiškai 

skaidžias organinės kilmės atliekas. Organinė buitinių-komunalinių atliekų frakcija, kuri 

sudaro nuo 30 iki 60% bendros šių atliekų masės, taip pat puikiai tinkama 

kompostavimui. Individualus kompostavimas namų ūkyje (t.y. toje vietoje, kur atliekos 

susidaro ir kol nesusimaišo), gali būti prilyginamas atliekų susidarymo vengimui, nes 

tokiu būdu kompostuojamos atliekos nebepatenka į bendrą atliekų srautą. 

Kompostavimas – tai daugiau ar mažiau kontroliuojamas organinių medžiagų 

skaidymas, kurį atlieka bakterijos, mikromicetai (pelėsiniai grybai), įvairūs pirmuonys, 

bestuburiai, smulkūs gyvūnai, kurie minta organinėmis medžiagomis ir jas ardo. Jie 

vadinami skaidytojais arba reducentais. 

Kompostas – kompostavimo metu gautas produktas (kai kuriais atvejais gali būti 

vadinamas organinė trąša), gaminamas iš augalinės bei gyvūninės kilmės organinių 

atliekų. Jo savybėms pagerinti gali būti dedama ir mineralinių (neorganinių) priedų. 

Kompostavimo metu susidaręs produktas savo išvaizda ir savybėmis būna panašus į 

tamsią, humusingą žemę. Jis pagerina dirvožemio struktūrą, padidina jo gebėjimą 

absorbuoti orą ir vandenį, mažina eroziją bei sintetinių ar dirbtinių trąšų poreikį. Jis 

ypač naudingas tuo atveju, kai dirvožemis skurdus, jame mažai organinių medžiagų ir 

augalų maisto elementų. Pilnai perdirbtas ir subrandintas kompostas nebeturi 

nemalonaus atliekų kvapo, o kvepia miško žeme. Tai stabilus praktiškai daugiau 

nebeyrantis produktas.  

Norint sėkmingai įgyvendinti ES ir LR atliekų tvarkymo strategijoje numatytas 

užduotis, didelis dėmesys turi būti skiriamas organinių bioirių atliekų atskiram 

surinkimui. Turi būti užtikrinamas atskiras biodegraduojamųjų atliekų, esančių 

komunalinėse atliekose, surinkimas, taip pat atskiras maitinimo įstaigose susidarančių 

maisto ruošimo atliekų ir netinkamų maisto produktų surinkimas, žemės ūkyje 

susidarančių žaliųjų atliekų, maisto perdirbimo įmonių atliekų atskiras surinkimas ir 

kompostavimas, naudojant modernias technologijas, užtikrinančias griežtus 

aplinkosaugos ir higienos reikalavimus.  

Iš buitinių-komunalinių atliekų pagamintas kompostas gali būti žemesnės 

kokybės, todėl tikslingas šių atliekų atskiras kompostavimas pramoniniu būdu, taikant 

naujas biotechnologijas, gaminant techninį kompostą, kurį vėliau galima panaudoti 

užterštoms ar nuniokotoms teritorijoms rekultivuoti, miškui tręšti, techninių kultūrų 

auginimui.  

2004 m. duomenimis Europos Sąjungos šalyse veikė beveik 3 tūkst. didesnių ar 

mažesnių  kompostavimo įmonių, kurių metiniai pajėgumai siekė 16 mln. tonų. 

 



  

 

8.2.1. KOMPOSTUOJAMOS ORGANINĖS ATLIEKOS 

 

Galima kompostuoti labai įvairias organines atliekas. Pagrindinė sąlyga – jos 

turi būti lengvai biodegraduojančios. Biologiniam aerobiniam skaidymui visiškai 

netinkamos sintetinių polimerinių medžiagų (plastikų) atliekos, kurių daugelis ypač 

atsparios mikroorganizmų poveikiui. Netinkamos kompostuoti ir kenksmingomis 

medžiagomis užterštos atliekos, nors remediacijos tikslais būtent aerobinis skaidymas 

gali būti naudojamas organinių teršalų suardymui (pvz., mazuto, įvairių kitų naftos 

produktų nukenksminimui). 

 

Kompostavimui tinkamos atliekos gali būti suskirstytos į tokias grupes: 

 

Augalinės kilmės atliekos: 

 šiaudai, durpės, siloso atliekos, daržininkystės atliekos;  

 nupjauta žolė, velėna, piktžolės, krūmų lapai, šakelės, šaknys;  

 daržovių-vaisių atliekos (lupenos, lukštai, kevalai, sėklos, sugedusi 

produkcija iš sandėliavimo, perdirbimo, prekybos vietų); 

 medienos apdirbimo atliekos (žievė, drožlės, atraižos, pjuvenos, 

susmulkintos medžių šakos); 

 popierius, kartonas, natūrali tekstilė; 

 maisto perdirbimo pramonės atliekos (cukraus, aliejaus, alaus, sulčių, 

spirito, konditerijos įmonių, kepyklų, atliekos); 

 lengvosios pramonės gamybinės atliekos (popieriaus-celiuliozės, tekstilės, 

medvilnės pramonės įmonių). 

 

Gyvūninės kilmės atliekos (galima kompostuoti, bet galioja įvairūs apribojimai): 

 gyvulininkystės kompleksų atliekos (mėšlas, srutos, skerdyklų atliekos); 

 maisto perdirbimo pramonės atliekos (mėsos, žuvies, pieno perdirbimo 

įmonių atliekos); 

 maisto atliekos iš valgyklų, restoranų, gyvūninės virtuvinės atliekos; 

 kitos gamybinės atliekos (odos-kailių, klijų, muilo gamyba); 

 vandenvalos įmonių nuotekų dumblas. 

 

Mineralinės kilmės medžiagos ir atliekos: 

 fosforo trąšų gamybos atliekos, taip pat apatitai, fosforitmilčiai (praturtina 

kompostą fosforu); 

 medienos, šiaudų, durpių deginimo atliekos (pelenai), taip pat potašas, kalio 

chloridas (praturtina kompostą kaliu); 

 cemento gamybos atliekos, taip pat kalkės, dolomitmilčiai, kreida, klintys 

(praturtina kompostą kalciu, magniu) ir šarminės kilmės medžiagos dėl 

aukštos pH 10-12 nukenksmina patogeninius mikroorganizmus. 

 



  

Draudžiama kompostuoti: 

 medicinines (ligoninių) atliekas, veterinarines atliekas, kritusių gyvūnų 

lavonus, kitas potencialiai infekuotas atliekas; 

 organines atliekas, apdorotas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ar 

preparatais (želdiniai, beicuotos sėklos, techniniai augalai, pvz., linai); 

 ligotas ir kenkėjų pažeistas augalinės kilmės atliekas; 

 organines atliekas kitaip užterštas toksiškomis organinėmis medžiagomis, 

sunkiaisiais metalais, patogenais,  radioaktyviomis medžiagomis.  

 

Kompostuojamų atliekų parinkimas ir sumaišymas labai svarbi kompostavimo 

stadija. Nuo jos priklauso ne tik galutinio produkto (komposto) kokybė ir jo 

pagaminimo savikaina, bet ir kompostavimo proceso trukmė bei potencialūs pavojai: 

nemalonūs kvapai, filtrato susidarymas, dulkės, musės, graužikai ir kt. Dėl šių 

priežasčių nepageidautinas gyvūninės kilmės atliekų kompostavimas (pritraukia 

vabzdžius, graužikus, skiriasi nemalonus kvapas) ar sunkiai yrančių atliekų 

kompostavimas, jų nesumaišius su lengviau biodegraduojančiomis. 

 

 

8.2.2. KOMPOSTAVIMO PROCESAI 

 

Kompostavimas - tai biocheminis procesas, kurio metu organiniai junginiai, 

veikiant šilumamėgiams mikroorganizmams ir dalyvaujant oro deguoniui, dažniausiai 

transformuojami į mineralines medžiagas ir anglies dioksidą. Iš galutinių mineralinių ir 

tarpinių organinių skaidymo produktų susiformuoja humusinės medžiagos (humusas). 

Humusas – svarbiausias dirvožemio komponentas, kaupiantis makro ir mikroelementus, 

formuojantis struktūrinius agregatus, kurie apsaugo dirvožemio mineralines medžiagas 

nuo išsiplovimo, pagerina vandens ir oro apytaką. Kompostavimo procese 

dalyvaujantys skaidytojai (reducentai) yra heterotrofai – organizmai, kurie minta 

gatavomis organinėmis medžiagomis. Jų maisto šaltinis – atliekose esančios organinės 

medžiagos (angliavandeniliai, angliavandeniai, baltymai, riebalai, organiniai 

stambiamolekuliniai junginiai). Kompostavimo metu vyraujantis procesas - aerobinis 

termofilinis (optimali temperatūra termofilams 50-75
o
C), tačiau esant drėgmės 

pertekliui ir pritrūkus deguonies gali prasidėti ir anaerobiniai procesai. 

 

Organinių atliekų biocheminis skaidymas aerobinėse sąlygose (dalyvaujant 

atmosferos deguoniui ir fermentams) vyksta taip: 

 

 riebalai, polisacharidai, angliavandeniai    CO2 + H2O + Q; 

 

 baltymai    CO2+ H2O+ NH3+ H2S+ Q   azoto nitrifikacija-fiksacija, 

sieros junginių oksidacija; 

 



  

 kiti N, S, P turintys organiniai junginiai aerobinėse sąlygose mineralizuojasi 

iki deguoninių rūgščių anijonų  NO3
-
, SO4

2-
, PO4

3-
, CO3

2-
, kurie su 

įvairiais katijonais (K
+
,  Mg

2+
,  Ca

2+
,  Na

+
 ,  NH4

+
 ir kt.) sudaro neorganines 

druskas, yra humuso sudėtįyje ar jungiasi su nehumusinėmis dirvožemio 

medžiagomis; 

 

 celiuliozė (žaliųjų atliekų masėje sudaro 20-40%), ligninas, pektinai, taninai 

  CO2 + H2O + Q +  taip pat susidaro sudėtingos struktūros organiniai 

junginiai, kurie yra humuso sudėtyje. 

 

Kaip tarpiniai produktai, aerobinio organinių atliekų irimo metu susidaro 

daugiau ar mažiau vandenyje tirpūs mažos molekulinės masės organiniai junginiai – 

organinės rūgštys, aldehidai, ketonai, alkoholiai, aminai ir kt. Kompostavimo metu dalis 

azoto prarandama į atmosferą amoniako pavidalu, tačiau anglies atžvilgiu azoto kiekis 

komposte dažniausiai padidėja (t.y. C:N santykis sumažėja), dėl dar didesnio anglies 

praradimo anglies dioksido pavidalu. 

 

Anaerobiniai procesai kompostavimo metu nepageidautini, nes biomasės irimas 

vyksta lėtai, jų metu prarandamas azotas, susidaro globalinį šiltnamio efektą 

sukeliančios metano dujos, įvairūs nemalonaus kvapo lakūs junginiai. Organinių atliekų 

biocheminis irimas anaerobinėse sąlygose (puvimas) vyksta taip: 

 

 organinės atliekos  riebiosios rūgštys, aldehidai, alkoholiai  CH4 + CO2 

+ H2 + NH3 + H2S + merkaptanai (nemalonaus kvapo dujinės medžiagos)  

N2 + N2O (prarandamas azotas dėl vykstančios denitrifikacijos). 

 

Šio proceso metu dauginasi anaerobiniai mikroorganizmai, dažniausiai 

psihrofilinės (tinkamiausia temperatūra 0-20
o
C šilumos) ir mezofilinės bakterijos 

(optimali temperatūra 20-40
o
C). 

 

 

8.2.3. AEROBINIO KOMPOSTAVIMO SĄLYGOS  

 

Tam, kad kompostavimo metu sėkmingai vyktų aerobinis procesas, būtinos 

atitinkamos sąlygos. Pagrindiniai faktoriai, nulemiantys kompostavimo eigą – tai 

drėgmės ir deguonies kiekis atliekose, temperatūra, pH, maisto medžiagų kiekis. Toliau 

kiekvienas faktorius aptariamas atskirai. 

 

Organinių atliekų drėgnumas:  

 optimalus kompostuojamų organinių atliekų drėgnumas - 50-60; 

 apatinis ribinis drėgnumas - 30, jei drėgmė mažesnė nei 40 - 

mikroorganizmų aktyvumas pradeda mažėti, o kai drėgnumas 20 - 

organinių atliekų  biodegradacija praktiškai sustoja; 



  

 viršutinis ribinis drėgnumas - 70, jei drėgnumas 70 - vanduo užpildo 

tuštumas tarp organinių atliekų dalelių, atliekose nebelieka O2 ir prasideda 

anaerobinis procesas; 

 jei atliekos nepakankamai drėgnos, jos turi būti drėkinamos ir atvirkščiai – 

per daug drėgnos maišomos su sausomis atliekomis. 

 

Temperatūra ir trukmė – kompostavimas egzoterminis procesas: 

 pradinės mezofilinės stadijos metu temperatūra pakyla iki 35
o
C; 

 termofilinės stadijos metu temperatūra pakyla iki 50-70
o
C ir laikosi kelias 

savaites, šios stadijos metu vyksta biomasės pasterizacija – žūva patogenai; 

 maksimali temperatūra - 75
o
C, nes aukštesnėje temperatūroje žūva ir 

organiką ardantys aerobiniai termofiliniai mikroorganizmai; 

 maksimalus mikroorganizmų aktyvumas stebimas 30-35
o
C ribose; 

 aplinkos temperatūra turi didelę įtaką kompostavimo eigai – šiltu metų laiku 

organinių atliekų skaidymas vyksta daug intensyviau ir trumpiau nei vėsiu; 

 kompostuojant atvirose aikštelėse žiemos metu dėl per žemos temperatūros 

biocheminiai skaidymo procesai praktiškai sustoja. 

 

Deguonies kiekis: 

 optimalus O2  kiekis - 15-20 organinių atliekų tūrio; 

 jei  deguonies kiekis  10, kompostavimas pradeda lėtėti, nes prasideda 

anaerobiniai procesai (puvimas); 

 dėl tos priežasties būtina aktyvi kompostuojamų atliekų aeracija. 

 

pH (rūgštingumas): 

 optimalus pradinis organinių atliekų pH 6-8; 

 pradinėje (mezofilinėje) stadijoje biomasės pH sumažėja iki 5 (nes susidaro 

organinės rūgštys); 

 termofilinės stadijos metu pH vėl pakyla iki pradinio, nes rūgštys 

suskaidomos; 

 tuo tarpu anaerobiniam procesui vykti palankiausia rūgšti pH  4,5; 

 pH galima sureguliuoti atliekas maišant tarpusavyje, taip pat pridedant 

įvairių mineralinių priedų. 

 

Anglies-azoto santykis (C ir N - tai mikroorganizmų, skaidančių atliekas, 

pagrindinės maisto medžiagos): 

 kompostuojant pradinis C:N santykis – 15:1-30:1 (optimalus - 25);  

 būtinas, norint palaikyti ardančių organiką mikroorganizmų aktyvumą; jei 

C:N santykis didėja - kompostavimo procesas lėtėja;  

 žemas C:N santykis nulemia didesnius azoto nuostolius; 

 prieš kompostuojant atliekas, jos turi būti sumaišomos, atsižvelgiant į jose 

esančio azoto kiekį (žr. 8.1 Lentelę). 

 



  

Kitos mikroorganizmų mitybinės medžiagos: 

 be paminėtų anglies ir azoto, mikroorganizmams reikalingi ir kiti 

makroelementai: Mg, Ca, Na, K, S, P; 

 taip pat mikroelementai: Mn, Fe, Cu, Zn ir kt. 

 aktyvaus kompostavimo atveju šių elementų gali būti papildomai pridedama 

į biomasę neorganinių druskų pavidalu. 

 

8.1 Lentelė. Įvairių augalinės ir gyvūninės kilmės atliekų C:N santykis 

 

Atliekos rūšis C:N santykis 

Srutos 2 

Mėšlas 20 

Žolė (nupjauta) 12 

Durpės 40 

Medžių lapai 50 

Pjuvenos 500 

Miesto buitinės organ. atliekos 30-40 

Obuolių išspaudos 13 

Mėsos perdirbimo atliekos 3 

Maisto atliekos 15 

Popierius 150 

Nuotekų dumblas 10 

Šiaudai 100 

 

Svarbūs ir kiti kompostavimą įtakojantys faktoriai: 

 

 atliekų dalelių paviršiaus plotas – sumažinus atliekų dalelių dydį jas 

pjaustant, malant, kapojant ar kitaip smulkinant, labai padidėja jų paviršiaus 

plotas, todėl jose esančios maisto medžiagos tampa lengviau prieinamos 

organinių medžiagų skaidytojams. Tačiau atliekas susmulkinus, tarp 

dalelyčių sumažės oro tarpeliai, jos taps tankesnės, kas gali nulemti 

anaerobinių sąlygų formavimąsį; 

 

 atliekų krūvos dydis – krūva turi būti pakankamai didelė, kad joje išsilaikytų 

biocheminių procesų metu išsiskyrusi šiluma, bet negali būti per didelė, kad 

stabdytų deguonies pritekėjimą. Svarbus aukštis, kuris neturėtų viršyti 1,5-

2m, nes nuo savo svorio, padidėjus atliekų tankiui, jose nebelieka oro 

tarpelių ir vėlgi susidaro anaerobinės sąlygos. Taip pat krūvos aukštis 

priklausys nuo organinių atliekų prigimties, jų drėgnumo, susmulkinimo 

laipsnio, pradinio tankio. 

 

 



  

8.2.4. KOMPOSTAVIMO TECHNOLOGIJOS 

 

Kompostas – gana brangi trąša. Jai pagaminti reikalinga technika, specialiai 

įrengtos aikštelės ar net specialūs technologiniai įrengimai (bioreaktoriai, 

biofermentatoriai), o pats procesas užima daug laiko. 

Tačiau komposto gamyba iš organinių atliekų pasiteisina net ir dideliuose 

miestuose. Pagaminama ne tik trąša, bet taip pat atsikratoma organinių atliekų, kurių 

deponavimas ar deginimas brangus. Net ir ne itin kokybišką, techninį kompostą galima 

panaudoti: 

 tvarkant miesto aplinką, sodinant želdinius, gėlynus, pieveles; 

 apsauginėse zonose ir teritorijose, kur negalima tręšti skystomis 

organinėmis trąšomis, panaudojamas kompostas; 

 

Vykdant kontroliuojamą kompostavimą pagaminamas kokybiškas komercinis 

kompostas, tinkamas realizacijai. Gaminant komercinį kompostą didelėje 

kompostavimo įmonėje, bus reikalingos daugelis iš šių stadijų (technologinių procesų): 

 atliekų surinkimas, pristatymas, laikinas sandėliavimas; 

 galimas pradinis rūšiavimas; 

 atliekų smulkinimas (iki 1-10cm dydžio dalelių); 

 atliekų parinkimas, sumaišymas ir homogenizavimas: 

 struktūrinės medžiagos įvedimas;  

 maišymas sureguliuojant atliekų tankį, drėgmę, pH, C:N santykį; 

 aktyvus kompostavimas ir atliekų stabilizacija: 

 drėkinimas; 

 aeracija (mechaninis maišymas arba pneumatinė aeracija); 

 temperatūros palaikymas  

 komposto brandinimas; 

 papildomas džiovinimas (jei reikalinga); 

 komposto sijojimas; 

 gauto produkto maišymas su įvairiais priedais; 

 pakavimas (jei realizuojamas smulkiems vartotojams). 

 

Pradinio rūšiavimo metu atskirtos netinkamos kompostuoti atliekos, taip pat 

dalis sijojimo proceso atliekų keliauja į sąvartynus ar antrinio perdirbimo įmones 

(stiklas, metalas, plastikai). 

 

Kompostavimo metodus sąlyginai galima suskirstyti i tokias grupes: 

 pasyvusis kompostavimas lauko sąlygomis (aerobinėse-anaerobinėse 

sąlygose); 

 aktyvusis kompostavimas lauko sąlygomis (aerobinėse sąlygose); 

 vermikompostavimas 

 kompostavimas specialiuose įrenginiuose (talpose) – bioreaktoriuose; 

 anaerobinis kompostavimas (skystų, pusiau skystų atliekų pūdimas). 



  

 

Pasyvusis kompostavimas taikomas gaminant nedidelius komposto kiekius 

krūvose ar paprastos konstrukcijos talpose. Kompostas permaišomas kas 1-3 mėn. 

įprastine technika (8.1 Pav.) ar kastuvais. Dažniausiai vyksta aerobinis procesas, tačiau 

dėl nepakankamos priežiūros susidarius anaerobinėm sąlygom prasideda atliekų 

anaerobinis puvimas. Komposto brendimo laikotarpis ilgas – trunka nuo 6 mėn iki kelių 

metų. Tačiau šiuo atveju nereikia nuolatinės priežiūros ar sudėtingos aeravimo 

technikos. Tam pačiam kiekiui komposto pagaminti reikės daug daugiau vietos, nes 

kompostas ilgiau brandinamas, taip pat galimi nekontroliuojami kvapai. 

Dėl tų pačių priežasčių (reikalingo didelio ploto, nemalonių kvapų ir kt.), bus 

didesnės transportavimo išlaidos, nes tokia įmonė kaip taisyklė įsikurs atokesnėje, toliau 

nuo atliekų susidarymo centro (pvz., miesto) nutolusioje vietoje. Taip pat galima 

žemesnė komposto kokybė, didesnė dalis stambios nepilnai perdirbtos frakcijos. 
 

 

                   
 

 

8.1. Pav. Komposto krūvų suformavimui iš atliekų bei jų vartymui (aeravimui) 

gali būti naudojama įprastinė (universali) technika, pvz., kaušinis autokrautuvas 
 

 

Pasyviu būdu kompostą galima gaminti ir namų ūkiuose individualiai. Toks 

atliekų panaudojimas gali būti prilyginamas jų vengimui, nes atliekos į bendrą srautą 

nebepatenka ir rūpintis jų šalinimu ar perdirbimu nebereikia. Kompostuojant 

individualioje valdoje, vieta parenkama nuošalesnėje sklypo vietoje, geriau nedideliame 

šešėlyje, kad atliekos sausu periodu greitai neišdžiūtų. 

 

Kompostuoti rekomenduojama:  

 ant žemės paruoštoje vietoje,  

 arba specialiuose konteineriuose.  

 

Kompostuojant ant žemės, rekomenduojama lygioje vietoje paruošti aikštelę, 

kurioje tilptų 3 krūvos (kiekviena 1,5x1,5m). Pirmais metais ruošiama viena krūva, 

antrais - antra, trečiais - trečia. Ruošiant trečią, pirmoji jau tinkama naudoti. 

Kompostuojant ant žemės, kompostas ilgiau bręsta (1-2 metus), sunkiau 

palaikyti tvarką. 

Kompostuoti specialiuose konteineriuose (8.2 Pav.)   yra patogiau, nes užimama 

mažiau vietos, greičiau pakyla kompostuojamoms medžiagoms irti reikalinga 



  

temperatūra, geriau išsilaiko drėgmė ir kompostas greičiau subręsta ( iki 1 metų ). Be to, 

tokius konteinerius lengviau prižiūrėti ir palaikyti tvarką. 

 
 

 

 
 

 

              
 

 

8.2 Pav. Įvairios konstrukcijos individualiam kompostavimui skirtos talpos 
 

 

 

Aktyvusis kompostavimas.  Šis procesas vykdomas stambiose komposto 

gamybos įmonėse. Dažniausiai atliekos perdirbamos-brandinamos ilgose kūgio formos 

krūvose (apie 2m aukščio, 3-4 pločio ir iki 50m ilgio). Komposto gamybos metu 

organinės atliekos aktyviai maišomos-aeruojamos. Tam naudojama speciali mobili 

permaišymo technika (8.3 Pav.)  arba pneumatinės aeravimo sistemos. Reikalui esant 

atliekos gali būti drėkinamos. Organinės atliekos perdirbamos aerobinėse sąlygose. 

Vyksta intensyvi organinių medžiagų mineralizacija. Procesas trunka nuo kelių savaičių 

iki kelių mėnesių. Reikalinga nuolatinė priežiūra, speciali technika ar įranga, bet 

kompostavimo zona užima mažiau vietos, dėl greitesnio atliekų perdirbimo. 
 

 



  

 

 

 

 
 

 
 

 
 



  

 

8.3 Pav. Naudojant specialią komposto vartymo techniką tarpai tarp krūvų gali 

būti minimalūs, o vartymo procesas pagreitėja iki 10 kartų lyginant su įprastine technika 
 

 

Tiek pasyvaus tiek aktyvaus kompostavimo atveju, dažniausiai kompostuojama 

specialiai tam įrengtose aikštelėse įvairaus dydžio krūvose (kaupuose). Didesnėse 

kompostavimo įmonėse įrengiamos 5 zonos: 

1. Atliekų priėmimo-kaupimo zona (dažnai numatomas rezervuaras ir skystoms 

organinėms atliekoms). 

2. Organinių atliekų rūšiavimo-smulkinimo-sumaišymo zona. 

3. Aktyvaus kompostavimo zona. 

4. Komposto brandinimo zona. 

5. Pagaminto komposto džiovinimo-sijojimo-pakavimo zona.  

6. Pagaminto komposto sandėliavimo zona. 

 

Atliekų sandėliavimo-maišymo zonos, taip pat ir kompostavimo aikštelių dugnas 

turi būti nepralaidus vandeniui (asfaltuotas, betonuotas). Kompostavimo įmonėse 

privaloma komposto skysčių (filtrato) surinkimo sistema – aikštelės įrengiamos su 

nuolydžiu į filtrato surinkimo kanalą. Tai aktualu lietingu laikotarpiu arba kai 

kompostuojamos daug drėgmės turinčios organinės atliekos. Dėl tos priežasties dažnai 

kompostavimo aikštelės (aktyvaus kompostavimo ir komposto brandinimo zonos) 

įrengiamos po stogu ar net uždaroje patalpoje. Taip gaminamas kompostas ne tik 

nepermirksta lyjant (nesusidaro anaerobinės sąlygos, nesiskiria perteklinis vanduo), bet jo 

taip neišdžiovina tiesioginiai saulės spinduliai sauso ir karšto periodo metu, kaip 

kompostuojant atviroje vietoje. Susidaręs filtratas turi būti valomas biofiltruose vietoje 

arba atiduodamas valyti į miesto valymo įrenginius.  

Šiuo metu vyrauja tendencijos didinti kompostuojamų vienoje vietoje atliekų 

kiekius, siekiant sumažinti vienos tonos perdirbimo kainas. Kaip priklauso 

kompostavimo įmonės dydis nuo pagaminamo komposto kiekio, parodyta 8.2 Lentelėje. 

 

 

8.2 Lentelė. Kompostavimo įmonės užimamas plotas priklausomai nuo jos 

pajėgumų 

 

Aikštelių dydis, ha 
Metinis pagaminamo komposto kiekis, 

tūkst. m
3
/metus 

0,75 1,5 

0,9 3,0 

1,35 5,4 



  

1,8 6,0 

3,0 10 

4,5 15 

13,5 45 

36,0 120 

 

 

Jei organinių atliekų drėgmė didesnė nei 70 reikia pridėti balastinių, drėgmę 

sugeriančių medžiagų. Tai gali būti mažai drėgmės turinčios tiek organinės, tiek 

neorganinės kilmės atliekos: šiaudai, drožlės, pjuvenos, popierius, sausas kompostas, 

kalkės, pelenai. Krūvos pagrindas (10-15 cm) gali būti sudaromas iš purių organinių 

medžiagų (durpių, šiaudų, pjuvenų ar kompostinės žemės) tam, kad būtų palankesnės 

sąlygos aeracijai. Krūvos skerspjūvis - trapecijos formos, aukštis ne didesnis kaip 2 m, 

plotis apačioje iki 3-4m, viršuje apie 1m; ilgis gali būti per visą brandinimo zonos 

aikštelę. Tarpas tarp krūvų 0,5-5 m, priklausomai nuo permaišymui naudojamos 

technikos. Kompostuojamų atliekų paviršių rekomenduojama padengti durpių ar plonu 

kompostinės žemės sluoksniu, kad nesklistų nemalonūs kvapai, nesidaugintų musės, 

nesusidarytų orui nepralaidi pluta. 

 Komposto aeracija vykdoma priklausomai nuo temperatūros, drėgnumo – 

perkasant įprastine ar specialia technika (8.1, 8.3 Pav.). Kaip alternatyva gali būti 

naudojama pneumatinė sistema, paduodant kompresoriais suspaustą orą į komposto 

krūvos apačioje išvedžiotus perforuotus vamzdžius. Ta pačia vamzdynų sistema  galima 

kontroliuoti drėgmę, nes pučiamas oras kompostą džiovina, arba priešingu atveju, paduoti 

vandens garais prisotintą orą. Iš vidaus paduodamas oras taip pat tolygiau paskirsto 

šilumą krūvos viduje – šiek tiek atvėsindamas vidinius sluoksnius bei pakeldamas 

temperatūrą išoriniuose. Dar pažangesnė sistema - kai oras ne pučiamas iš krūvos 

apačios, bet priešingai – traukiamas į krūvos vidų iš aplinkos. Surinktą orą išvalius 

biologiniuose filtruose, galima visiškai išvengti kvapų problemos. Kai kompostas 

aeruojamas suspaustu oru – toks biomasės skaidymas vadinamas kompostavimu statinėse 

(nevartomose) krūvose, kurios savo forma beveik niekuo nesiskiria nuo vartomųjų, tik 

gali būti kiek didesnių išmatavimų. 

Jei kompostas per sausas, jis turi būti drėkinamas, nes kitaip vėlgi lėtėja ar visai 

sustoja fermentacijos procesai. Drėkinimui gali būti naudojamos ir skystos atliekos 

(srutos, pieno perdirbimo įmonių nuotekos, surinktas filtratas). Drėkinama išlaistant 

nestipria srove, kad nebūtų suardoma komposto struktūra 

Kompostavimo metu vykstanti organinių medžiagų fermentacija - egzoterminis 

procesas. Aerobinio atliekų perdirbimo metu išsiskiria daug šilumos - temperatūra pakyla 

iki 50-70
o
C. Energijos panaudojimas kompostavimo metu dalinai atpirktų kompostavimo 

išlaidas, tačiau tai taikoma retai, nes tokios sistemos įrengimas techniškai sudėtingas. 



  

Po aktyvaus aukštatemperatūrinio kompostavimo stadijos (ypač jei ji trumpa), 

reikalingas komposto brandinimo procesas. Nesubrandintas kompostas turi fitotoksinių 

medžiagų ir gali būti naudojamas tik tais atvejais, kai atstatomas nualintas dirvožemis, 

sudaromas naujo dirvožemio sluoksnis, o augalai auginami vėliau. Po kelių mėnesių 

fitotoksinės medžiagos suyra ir pavojaus augalams nebelieka. Komposto brandinimo 

stadija būtina, jei iš karto po panaudojimo jame auginami augalai. 

Subrendęs kompostas turi būti sijojamas. Sijojamas per retą tinklą (angos 1-2,5 

cm.), kad atsiskirtų šakelės, akmenys, plastiko, metalo, stiklo gabalėliai ir kitos 

priemaišos. Visos atsijotos bioirios priemaišos gali būti vėl panaudotos kitam kompostui 

ruošti. 

Priklausomai nuo jo paskirties pagamintas kompostas gali būti maišomas su 

įvairiomis kitomis medžiagomis, kurios suteikia norimas specifines savybes (pvz.: kad 

būtų tinkamas vazoninėms gėlėms). Kaip priedai gali būti naudojamos durpės, lapuočių 

pelenai, kuriuose be fosforo ir kalio yra visi augalams reikalingi mikroelementai, smėlis, 

molio miltai.  

 

Vermikompostavimas. Kompostavimas, kai organines atliekas į kompostą didele 

dalimi perdirba lietaus sliekai. Be abejo, greta savo veiklą vykdo bakterijos, grybai ir kiti 

mikroorganizmai. Dažniausiai naudojami Kalifornijos raudonieji sliekai. 

Vermikompostavimas, kaip ir paprastas kompostavimas, labiau paplitęs šiltuose 

kraštuose - Italijoje, Vengrijoje, JAV. Dažniausiai vykdomas uždarose talpose. 

Vermikompostuojant galima perdirbti įvairias organines atliekas: buitinių-komunalinių 

atliekų organinę frakciją, vandenvalos dumblą, maisto perdirbimo įmonių atliekas,  

celiuliozės,  popieriaus, medvilnės pramonės šalutinius produktus. Prieš 

vermikompostuojant kai kurias atliekas patartina trumpai palaikyti, nes sliekai gali žūti 

nuo per aukštos fermentacijos temperatūros (60-70
o
C) ar besiskiriančių kenksmingų 

dujinių medžiagų didelės koncentracijos. Kompostuojant rekomenduojama, kad ne 

mažiau kaip 30 sudarytų celiuliozės turinčios atliekos (šiaudai, pjuvenos, makulatūra), 

taip pat pravartu įmaišyti nedidelį kiekį mineralinio dirvožemio. 

Vermikompostuojant daug greičiau pranyksta nemalonus atliekų kvapas, o 

atliekos mineralizuojamos kelis kartus sparčiau, nei įprastiniu būdu. Atliekų tūris per 

kelis mėnesius sumažėja pusiau, o sliekų biomasė padidėja 3 ir daugiau kartų. Sliekai iš 

subrendusio komposto gali būti pašalinami: 

 mechaniškai (pvz., sijojant vibraciniais sietais); 

 naudojant jų reakciją į šviesą ar šilumą; 

 chemiškai (pvz., naudojant formaliną); 

 biologiškai (sliekai palaikomi alkani, po to užpilama šviežių organinių 

atliekų). 

 



  

Kompostavimas talpose. Gali būti naudojamos įvairios konstrukcijos ir įvairios 

talpos aerobinio atliekų perdirbimo talpos: 

 

1. Maži kompostavimo reaktoriai (buityje - sukamos statinės su dangčiu, 8.2 

Pav.). 

2. Besisukantys būgniniai biofermentatoriai (dažniausiai pailgos formos, 

horizontalios, besisukančios didelės talpos, 8.4 Pav.). 

3. Dėžės tipo stacionarios kompostavimo talpos (sandarios, pilnai 

kontroliuojamas kompostavimo procesas bei emisijos). 

4. Kompostavimo bokštai  (didelės vertikalios, nejudančios talpos). 

5. Kompostavimas patalpose (specialiuose pastatuose). 

 

Besisukantis biofermentatorius -  plieninis tuščiaviduris, ilgas, lėtai aplink savo 

ašį besisukantis vamzdis. Jo ilgis gali siekti 60m, diametras - 4m, sienelių storis net keli 

centimetrai. Viename gale organinės atliekos pakraunamos, pastoviai maišomos, 

aeruojamos, lėtai slenka pirmyn. Savo konstrukcija besisukantis biofermentatorius labai 

panašus į cemento rotacinę krosnį. Netgi gamintojai dažnai būna tie patys. 

Biofermentatoriuose automatiškai reguliuojama temperatūra, atliekų judėjimo greitis, 

aeracija, drėkinimas, procesams suaktyvinti taip pat gali būti naudojami inokuliantai, 

mineraliniai priedai. Dažnai automatizuota būna ir pradinė atliekų paruošimo 

kompostavimui (rūšiavimo, smulkinimo, maišymo, drėgmės sureguliavimo) stadija. 

Kadangi naudojama uždara sistema, nesunkiai išsprendžiama kvapų ir filtrato problema - 

išsiskiriančios dujos renkamos ir valomos biofiltruose.  

 

 
 



  

 
 

8.4 Pav. Rotacinis organinių atliekų biofermentatorius – atliekų padavimas iš 

atliekų smulkinimo-maišymo zonos 
 

 

Tokiomis sąlygomis atliekos suskaidomos per 1-5 dienas. Jokių kvapų, užima 

mažai vietos. Tačiau po aktyvaus perdirbimo dažniausiai reikalinga ilgesnė komposto 

brandinimo stadija. Atliekos paduodamos į talpas ir pagamintas kompostas šalinamas iš 

jų konvejerių ar kitos technologinės įrangos pagalba. Dažniausiai tokia įranga yra 

nepertraukiamo veikimo. 

Panašūs principai taikomi ir stacionarių talpų, kompostavimo bokštų atveju – 

skiriasi tik jų konstrukcija, kitaip sprendžiamos atliekų padavimo-maišymo technologijos 

(pvz.: atliekos maišomos besisukančiomis mentėmis). 

 

Anaerobinis kompostavimas. Taikomas kai kompostuojamos skystos arba labai 

drėgnos organinės atliekos. Organinės atliekos (pvz., fermų atliekos, mėšlas, srutos) 

kraunamos (pilamos) į betonuotą duobę. Toks kompostavimas labai paplitęs Rytų šalyse 

(pvz., Kinijoje). 

Šis metodas turi daug trūkumų – organinės atliekos yra labai lėtai, temperatūra 

pakyla mažai, todėl gali likti patogeninių mikroorganizmų, skiriasi nemalonaus kvapo ir 

aplinkai kenksmingos dujos, o dėl denitrifikacijos netenkama daug azoto. 

Šiuo metu vis populiaresnis darosi bioatliekų anaerobinis perdirbimas biodujų 

reaktoriuose (plačiau 7.3.2. Skyrelyje), kuris daugeliu atžvilgių priimtinesnis ir 

efektyvesnis už kompostavimą. Tai tas pats anaerobinis kompostavimas, tik vykdomas 

pilnai kontroliuojamose sąlygose, šiuolaikinėje technologinėje įrangoje, išgaunant 

atliekose esančią energiją, su minimaliu neigiamu poveikiu aplinkai. 



  

 

 

8.2.5. KOMPOSTAVIMO METU GAUTO PRODUKTO SAVYBĖS IR 

KOKYBINIAI REIKALAVIMAI 

 

 

Kompostas laikomas 

pilnai subrandintas, kai 

kompostuojamą biomasę 

permaišius temperatūra 

nebekyla – jinai išlieka tokia 

kaip aplinkos. Gautas 

produktas savo išvaizda ir 

savybėmis turi būti panašus į 

tamsią, humusingą žemę, 

turėti malonų miško 

dirvožemio kvapą. 

 

Komposto savybės, sudėtis, kokybinės charakteristikos skirsis priklausomai nuo 

jo gamybai naudotų atliekų bei technologijos. Kokybiniai reikalavimai kompostui taip pat 

gali būti skirtingi, priklausomai nuo panaudojimo srities, paskirties. Daugelyje šalių 

biomasės aerobinio perdirbimo produktai skirstomi į kategorijas, kokybės klases. 

Pagal trąšoms keliamus reikalavimus kompostas negali būti laikomas trąša (jei 

nepraturtintas maisto elementų turinčiais mineraliniais priedais), tačiau puikiausiai gali 

būti naudojamas, kaip augalams skirtas substratas (kompostinė žemė) ar dirvos 

agrocheminių savybių gerintojas. Komposte esančios mineralinės medžiagos ir humusas 

teigiamai veikia dirvos fizines ir chemines savybes, pagerina maisto medžiagų santykį, 

praturtina dirvos biologinį aktyvumą. 

 

Lietuvoje nustatyti aplinkai nepavojingo gaminio ženklo kokybiniai reikalavimai 

iš organinių atliekų pagamintiems dirvos gerintojams. Pagal šiuos reikalavimus 

kompostavimo produktas turi būti: 

 

 beveik juodos spalvos, birus, netepti rankų, sausas; 

 neskleisti nemalonių kvapų nei įterpiant į dirvą, nei po įterpimo; 

 nekenkti augalams, dirvos florai, faunai, aplinkai ar žmogui; 

 būti be piktžolių ir kitų augalų sėklų ar vegetuojančių augalų dalių; 

 neužkrėstas parazitiniais mikroorganizmais (sterilus - patogenų 0/25g) ; 

 neturėti stiklo, metalo, plastiko, vielos ar panašių atliekų likučių; 



  

 nurodomos ribos šių elementų: bendras N, P (P2O5), K (K2O) – 1:1:1 (1,5-

2,5); 

 sunkiųjų metalų ribinės vertės: Zn300ppm; Cu75ppm; Cd1,5ppm. 

 

Pagal ES Biologinio bioatliekų apdorojimo direktyvos (2001) reikalavimus 

perdirbtos atliekos skirstomos į 3 grupes (8.3 Lentelė). Kiekvienai grupei taikomi 

skirtingi kokybiniai reikalavimai – ribojamas sunkiųjų metalų kiekis, organiniai teršalai, 

kitos priemaišos. 

 

8.3 Lentelė. Kompostavimo ir stabilizuotų atliekų kokybinės klasės bei joms 

taikomi kokybiniai rodikliai 
 

 

 

Rodiklis 
Kompostas 

 

Stabilizuotos 

Palyginimui 

Nuotekų dumblo 

 1 Klasė 2 Klasė bioatliekos Direktyva (86/278/EEC) 

Cd, mg/kg sm 0.7 1.5 5 20-40 

Cr, mg/kg sm 100 150 600  

Cu, mg/kg sm 100 150 600 1000-1750 

Hg, mg/kg sm 0.5 1 5 16-25 

Ni, mg/kg sm 50 75 150 300-400 

Pb, mg/kg sm 100 150 500 750-1200 

Zn, mg/kg sm 200 400 1500 2500-4000 

PCBs , mg/kg sm    0.4  

PAHs, mg/kg sm   3  

Priemaišos  2 mm  0,5 %  0,5 %  3 %  

Žvyras, akmenukai 

 5 mm 

 5 %  5 % -  

 

 
 

 Užduotis.  

Buitinių-komunalinių atliekų deginimas taip pat yra priimtinas komunalinių atliekų 

tvarkymo būdas, bet tokia įmonė regione tampa pagrindiniu trukdžiu plėtojant atskirą 

biodegraduojamųjų atliekų surinkimą ir jų perdirbimą. Susipažinę su organinių atliekų deginimo, 

kompostavimo bei kitomis perdirbimo technologijomis, taip pat atsižvelgdami į vietos klimatines 

sąlygas, pabandykite padiskutuoti ar Lietuvai reikalinga buitinių-komunalinių atliekų deginimo 

įmonė.  

 


