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Problema

• Kasmet Lietuvos ūkiai išaugina ir rinkai pateikia daugiau kaip 1,2 mln. t bulvių ir

daržovių. Plauta produkcija Lietuvoje sudaro apie 70 procentų per prekybos

centrus realizuojamos daržininkystės produkcijos.

• Nemažai daržovių plovimo ir fasavimo linijų yra neefektyvios – plovimui

sunaudojami dideli kiekiai vandens (priklausomai nuo technologinio proceso 1 t

daržovių apdoroti sunaudojama nuo 1,5 iki 11 m3 vandens).

• Nuotekos nepakankamai išvalomos, kad atitiktų aplinkosauginius reikalavimus,

absoliuti dauguma ūkių susiduria su plovimo nuotekų utilizavimo problemomis.



Principinė plovimo nuotekų valymo schema

Principinė šakniavaisių apdorojimo schema



Sausas dirvožemio pašalinimas



Morkų ir burokėlių  plovimas



Tyrimo objektas, eiga

Tyrimo objektas - rinkai ruošiamų bulvių ir daržovių 

plovimo metu susidarančios  nuotekos,  jų užterštumas ir  

šių  nuotekų  daugkartinis  panaudojimas apytakinėse 

plovimo sistemose. 

Etapai:                                                                         

• Plovimo  metu susidarančių  nuotekų ir dumblo  kiekių,  

jų cheminio ir mikrobiologinio užterštumo analizė.     

• Plovimo  nuotekų  valymo technologinių  schemų su

pakartotinu vandens panaudojimu parengimas.

• Sanitarinių reikalavimų apytakinėms daržovių plovimo  

sistemoms parengimas.



Plovimo nuotekų kiekiai ir užterštumas

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Susidarančių  

nuotekų  kiekis

m
3
/t

Skendinčiosios 

dalelės

(dumblas),

kg/t

Užterštumas

BDS5, gO2/l

1. Bulvės 1,0-3,0 12,6 26,0

2. Morkos 1,5-4,5 7,8 14,5

3. Burokėliai 0,8-3,0 9,6 28,1

4. Šakninės-

lapinės 

daržovės 

1,3 -3,5 11,1 20,7

5. Lapinės 

daržovės 

0,3 -1,5 4,8 6,9



Daržininkystės ūkių daržovių plovimo schemos

B

C
A



Tyrimų rezultatai

• Tirti rodikliai: SM, BDS
7
,  ChDS, Nb, Pb, žarnyno lazdelių 

(E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičius. 

• Nustatytas nuotekų užterštumas po plovimo: 

SM – 470-3400 mg/l; BDS7 – 439-2718 mgO2/l; 

ChDS – 540-3229 mg/l; Nb – 5-42 mg/l; Pb – 2-7 mg/l.

Plovimui tiekiamų nuotekų užterštumas  pagal

BDS7   - 215 – 335 mgO2/l;

• Ribinės bendrojo bakterijų skaičiaus vertės  buvo viršytos 

daugiau kaip 3 kartus.

• E.coli bakterijų skaičius viršijo 100-1000 kartų,

• Žarninių enterokokų skaičius  viršijo 30-100 kartų,

• Koliforminių bakterijų skaičius viršijo >1000 kartų.  



Šakniavaisių plovimo nuotekų sėsdintuvas



Šakniavaisių plovimo nuotekų sėsdinimo 

tvenkiniai



Morkų ir burokų plovimo vandens valymo efektyvumas 

sėsdinimo tvenkiniuose ir sėsdintuve
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IŠVADOS

1. Morkų plovimo vanduo ir nuotekos labiau užteršiamos

nei burokėlių, ypač skendinčiomis ir organinėmis

medžiagomis dėl poliravimo ir, ypač, dėl perdirbimo

procesų. Tai lemia didesnę mikrobiologinės taršos riziką.

2. Paskutinio daržovių nuplovimo vanduo iš sėsdinimo

rezervuarų, panaudojus papildomas sėsdinimo

technologijas ir dezinfkavimo priemones, gali būti

naudojamas apytakinėse sistemose tik pirminiam dažovių

plovimui.



D

Daržininkystės ūkio daržovių plovimo ir 

nuotekų valymo schema 



Morkų plovimo vandens valymo efektyvumas 

gamtinėje sistemoje

54,9

72,8

20,5

56,2

45,2

68,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

First pond Constructed wetland Second pond

E
 %

SS

CODCr



IŠVADOS

1. Šakniavaisinių daržovių plovimo nuotekos pakankamai

efektyviai išvalomos natūraliais metodais grandininėje

nuotekų valymo natūralaus sėsdinimo ir biologinio valymo

tvenkinių sistemoje.

2. Norint pasiekti norminius išvalytų nuotekų rodiklius, kad

jas būtų galima išleisti į gamtinius vandens telkinius,

būtina gerinti skendinčių medžiagų sulaikymo grandį ir

didinti šių medžiagų išvalymo efektyvumą.



Schemos daržovių plovimo nuotekų 

valymui                    

Schema  su gamtiniais valymo įrenginiais mažai 

užterštoms nuotekoms valyti (BDS7 < 400 mgO2/l)



Schemos labai užterštoms 

nuotekoms valyti (BDS7 > 400 mgO2/l)

Pirmas tvenkinys  - dirbtinai aeruojamas 



Rekomendacijos  daržovių plovimo nuotekų

valymo technologijoms parinkti 

• Daržovių  nuvalymui maksimaliai naudoti sausus metodus, 

(vibracija ar oro srautai), leidžiančius  iki  35% sumažinti 

nuotekų kiekį ir iki 25 %  teršalų koncentraciją.

• Plovimo nuotekų valymui   kaimo teritorijoje  naudoti  

gamtinius  valymo įrenginius, leidžiančius  sumažinti  

nuotekų valymo kaštus. 

• Išvalytas nuotekas naudoti tik pirminiam bulvių ir daržovių 

plovimui.

• Minimizuoti vandens naudojimą  įrenginių ir patalpų plovimui.



Sanitariniai reikalavimai apytakinėms 

daržovių plovimo sistemoms naudoti 

1. Įvadas

2. Bendrieji reikalavimai

3. Plovimo vandens kokybės ir saugos reikalavimai

4. Nuotekų kokybės ir saugos reikalavimai

5. Literatūra

PRIEDAI

1 priedas. Geriamojo ir žalio vandens kokybės rodiklių ribinės

vertės.

2 priedas. Rekomenduojami plovimo vandens dezinfekavimo

metodai.

3 priedas. Nuotekų ir dumblo saugos rodikliai.



Sanitariniai reikalavimai apytakinėms 

daržovių plovimo sistemoms naudoti

Rekomenduojama plovimo vandens 

dezinfekavimo schema apytakinėse 

sistemose 

Plovimo vanduo

- Plovimo vanduo turi būti tokios 

kokybės, kad neužterštų rinkai 

ruošiamos produkcijos. 

- Naudojant vandenį apytakinėse

sistemose būtina užtikrinti ir kontroliuoti 

jo saugą ir kokybę tiek prieš plovimą, 

tiek ir po jo. 

- Išvalytos nuotekos gali būti

naudojamos tik pirminiam bulvių ir

daržovių plovimui.



APIBENDRINIMAS

• Plovimo nuotekų analizė parodė, kad poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai gali

sukelti apytakinių sistemų nuotekų organinė tarša, skendinčiųjų dalelių kiekis,

koliforminių bakterijų ir E.coli skaičius, biogeninės medžiagos, pesticidų likučiai ir

metalai Zn, Cu, Cr, As, Hg (patenkantys su pesticidais ir trąšomis).

• Daržovių plovimo dumblas nėra labai užterštas, jame dominuoja dirvožemio

likučiai ir organinės medžiagos, o sunkiųjų metalų koncentracijos – žemiau

nustatytos ribos. Todėl jį galima naudoti laukų tręšimui, neviršijant tręšimo normų:

170 kgN/ha azoto ir 40 kgP/ha.

• Remiantis užsienio ir Lietuvos nuotekų valymo praktika ir daržininkystės

ūkiuose atliktais nuotekų valymo efektyvumo tyrimais parengtos plovimo

nuotekų valymo schemos ir metodika nuotekų valymo įrenginiams

parinkti ir jų parametrams nustatyti.

• Atlikus plovimo nuotekų cheminius ir mikrobiologinius tyrimus, ištyrus realias

daržovių plovimio ir perdirbimo daržininkystės ūkiuose sąlygas parengti

Sanitariniai reikalavimai apytakinėms daržovių plovimo sistemoms naudoti.
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