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Bevezetés
A mai modern szennyvíztisztítás elképzelhetetlen környezetileg fenntartható

szennyvíziszap kezelés nélkül. A szennyvíztisztítás folyamata során keletkezett
szennyvíziszap ahhoz, hogy további célokra felhasználható vagy biztonságosan elhelyezhető
legyen kezelni szükséges. A kezelés módja annak függvénye, milyen módon kívánják az
iszapot hasznosítani, illetve elhelyezni, valamint milyen a szennyvíz és az abból keletkezett
iszap összetétele. Hasznosítható összetevői mellett számos komponense lehet, ami
hasznosításának és elhelyezésének lehetőségeit korlátozza vagy megakadályozza, ilyenek
például a nehézfémek vagy a nem megfelelő makro-, illetve mikroelem-tartalom.

A vermikomposztálás olyan szerves hulladékgazdálkodást jelent, mely során a
gyűrűsférgek közé tartozó gilisztaféléket használnak fel a szerves anyag átalakítására. A
víztelenített és rothasztott szennyvíziszapban lévő szerves anyag átalakítása többek között az
Eisenia foetida tárgygilisztával lehetséges. A giliszták anyagcseréjüknek köszönhetően
eltávolítják az elöregedő baktérium populációkat az iszapból, így teret engedve az újabb
baktériumcsoportok megtelepedésének, amelyek hozzájárulhatnak a komposztálás
folyamatának felgyorsulásához. A vermikomposztálás eredményeképpen javul a kezelt iszap
nitrogén-, foszfor- és kálium-tartalma, valamint csökken a patogének száma pl.: a Salmonella
enteritidis száma.  Ezen paraméterek a további, mezőgazdasági felhasználás szempontjából
meghatározó jelentőségűek. A gilisztatenyészet fenntartása viszonylag egyszerűen
megoldható. Az elkészült glisztakomposztból az élő egyedek könnyen elválaszthatók,
amelyek a továbbiakban takarmányozási célokra is felhasználhatóak.

A konvencionális komposztálás legmegfelelőbb, azzal megegyező ráfordítást igénylő,
agronómiai értékében azonban magasabb színvonalú terméket előállító alternatívája a
vermikomposztálás. A vermikomposztálás és a vermikomposzt (gilisztahumusz) következő
tulajdonságokkal jellemezhető:

- a szerves anyagok és tápelemek újrahasznosításának egyik leghatékonyabb módja, a
konvencionális komposztálás időigényének mindössze 50%-a alatt produkál
készterméket (Visvanathan et al., 2005),

- szemcseméret-eloszlása, szerkezetessége kedvezőbb a hagyományos komposztnál az
gilisztaürülék mérettartományának köszönhetően, ugyanis 3-3,5 mm-es méretű
szemcséi a bél-exudátumoknak (ragasztó hatású nyálka) köszönhetően jelentősen
javítják a talajrészecskék aggregátum-stabilitását (Dominguez et al., 1997),

- a tápanyagokat (N, P, K és Ca, Mg) növények számára könnyebben felvehető
formában tartalmazza (Atiyeh et al. 2000, Ndegwa és Thompson, 2001),

- nem feltétlenül szükséges szárazanyag tartalom növelő adalékanyagok alkalmazása,
akár 91%-os nedvességtartalmú szennyvíziszap vermikomposztálása is kivitelezhető,
így részben kiválthatja a víztelenítést végző szalagszűrő prések működését (Loehr et
al., 1985),

- gazdagabb mikroflórájú, nagyobb mikrobiális aktivitású termék a vermikomposzt,



- a vermikomposzt a hagyományos komposzthoz viszonyítva jelentősen nagyobb
metabolikus enzimaktivitásokkal bír (Hong et al., 2011);

- a vermikomposztnak növényi növekedés-serkentő (PGA, Plant Growth Activators)
hatása van PGR (Plant Growth Regulators, növényi növekedési hormonhatású
anyagok) tartalma miatt, melyeket a giliszták bélcsatornájában élő és az ürüléket
gazdagító specifikus mikroflóra szintetizálja (Tomati et al., 1988; Grapelli et al., 1985;
Galli et al., 1990). Ilyen hatással a konvencionális komposzt gyakorlatilag nem
rendelkezik,

- a vermikomposzt huminsav és humuszanyag tartalma nagyobb a konvencionális
komposzténál (Arancon et al., 2006). A huminsav, és a humátok is növényi
növekedést serkentő hatású anyagok (Tichy és Phuong, 1975, David et al. 1994).

- a vermikomposztálás során a komposztokhoz képest jelentősebb mértékben csökken a
patogén mikroorganizmusok száma (Eastman et al. 2001; Yadav et al., 2010).
A vermikomposztálás tehát adott esetben előkezelés és adalékanyag nélkül

alkalmazható szennyvíziszap stabilizálására és ártalmatlanítására. Ugyanakkor rugalmasan
ötvözhető, illetve integrálható a konvencionális komposztálási technológiával (prizmás
technológia vagy más, innovatív eljárások), a vermikomposzt ugyanis adalékanyagként
alkalmazható gyenge beltartalmi tulajdonságokkal bíró szennyvíziszapok komposztálásához
(Ndegwa és Thompson, 2001, Hait és Tare, 2011a,b;).

A vermikomposztálás további előnye a hagyományos komposztáláshoz képest, hogy
míg az utóbbi folyamán a toxikus elemtartalom egyértelműen nagyobb a komposztban, mint a
nyersanyagokban, addig a vermikomposzban - megfelelő törzsek alkalmazása esetén - ez épp
fordítva alakul (Liu et al., 2005; Malley et al., 2006; Wang et al., 2013).

Korábbi 15 hetes laboratóriumi, majd több hónapos félüzemi szintű kísérletsorozataink
eredményeire alapozva ipari szintű kísérleteket végeztünk különböző környezeti feltételek
között. Az ipari kísérletsorozatunkban nyitott (a mindenkori időjárási viszonyoknak kitett
körülmények között) vizsgáltuk a komposztálás folyamatait, de három eltérő technológiai
kialakítás mellett. A három technológiai kialakítás a következő volt: fedetlen, geotextíliával
fedett, illetve szalmával fedett.

A komposztálás kezdetén, félidejekor és végén mintát vettünk, meghatároztuk a
legfontosabb fizikai és kémiai jellemzőket. Ezek a következőek: pH(H2O), száraz anyag
tartalom, szerves anyag tartalom, összes sótartalom, összes nitrogén tartalom, foszfor tartalom
(P2O5), kálium tartalom (K2O), kalcium tartalom, magnézium tartalom, humusz tartalom
(H%), humuszminőség, valamint a bakteriális sejtek össze aktivitását jellemző dehidrogenáz
enzimaktivitás. Hetente kétszer ellenőriztük a komposzthalmok hőmérsékletét és az
oxidációs-redukciós folyamatokat jellemző redoxipotenciál értékeket is. A vizsgálandó
paraméterek körének kialakításakor és a mintázás körülményeinek megállapításakor
figyelembe vettük a 40/2008. kormányrendeletet, a 36/2006. FVM rendeletet.

Jelen cikkünkben az üzemi szintű kommunális szennyvíziszap vermikomposztálási
kísérleteink eredményeiről számolunk be.

Anyag és módszer
Az üzemi szintű vermikomposztálási technológiai kísérleteinket továbbra is a Sóskúti

telephelyen kialakított területeken végeztük nyitott körülmények között, három eltérő
technológiai kialakítás mellett. Az első technológiai kivitelezés során nem takartuk le a
kommunális szennyvíziszap-komposzthalmokat, ezek mindvégig fedetlenek voltak
(továbbiakban fedetlen halmok, jelölésük: F), a második technológiai kialakítás során minden
halmot geotextíliával fedtünk le (továbbiakban geotextíliás, jelölése: G), míg a harmadik
technológiai kialakítás során szalmával fedtük le a komposzthalmokat, (továbbiakban
szalmás, jelölése: Sz). Minden technológiai kialakítás során három-három gilisztát tartalmazó



komposzthalmot és egy, gilisztát nem tartalmazó (vak minta) komposztprizmát alakítottunk
ki. A telep kialakítását az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra: A kialakított üzemi szintű komposztprizmák vázlata

A kísérleteket 3 hónapig végeztük, összesen 12 komposzt-prizmát vizsgálva. A
kísérletsorozat kezdetén minden komposzthalomból átlagmintát vettünk, amelyek
laboratóriumi vizsgálatait elvégeztük. A következő mintavételezés a kísérlet sorozat közepén
(középső állapot), majd az utolsó mintavételezésre a kísérlet zárásakor került sor (végső
állapot).

A kísérleti periódus alatt heti két gyakorisággal mért paraméterek a következők voltak:
a hőmérséklet (talajhőmérővel) és a redoxpotenciál (hordozható ORP-mérővel). További
vizsgált paraméterek, amelyeket a laboratóriumban vizsgáltunk: a komposzt külleme, színe,
szaga, a vizes kémhatás [pH (H2O)], a szárazanyag tartalom, a szerves anyag tartalom, az EC
(fajlagos elektromos vezetőképesség), amiből az összes sótartalom számolható, az összes
nitrogén tartalom, a foszfor tartalom (P2O5), a kálium tartalom (K2O), a kalcium tartalom, a
magnézium tartalom, a humusz tartalom (H%), a Hargitai-féle humuszminőség
meghatározása.

A kísérlethez 15-20%-os szárazanyag tartalmú érdi kommunális szennyvíziszapot
használtunk. Szárazanyag tartalmának kb. 50 %-a a szerves anyag tartalom. Az 50/2001 (IV.
3.) kormányrendelet alapján az érdi szennyvíziszap összes toxikus elemtartalma az előzetes
vizsgálatok alapján nem haladja meg a szennyvíziszapban megengedett mérgező elemek és
káros anyagok határértékeit mezőgazdasági felhasználás esetén. A kiindulási iszap alapadatait
az 1. táblázat tartalmazza.

Kísérletbe bevont giliszta: Eisenie Foetide, ami az Eisenie nembe, a Lumbricidae
családba, Haplotaxida rendbe, Nyergesképzők osztályába, Gyűrűsférgek törzsébe tartozik. A



kísérleti periódusban egy, előzetesen szennyvíziszapra adaptált, érdi gilisztaállományt
használunk.

A vizsgálati paraméterek mérésének alapjai
A kémhatás [pH (H2O)] meghatározása 1:2,5 arányú komposzt: desztillált vizes

kivonatból történik 12 órás várakozás után kombinált üvegelektróddal, digitális pH-mérővel.
A szárazanyag tartalom mérésének alapja, hogy előzetesen lemért komposztot

tömegállandóságig 105C-on szárítószekrényben kiszárítjuk, majd a tömegvisszamérésből a
minta szárazanyag tartalma kiszámítható.

A szerves anyag tartalom a tömegállandóságig szárított minta 900ºC-on történő
izzítási veszteségének meghatározása. Az előzetesen megmért minta tömegvisszaméréseinek
adataiból a minta szerves anyag tartalma kiszámítható.

A fajlagos elektromos vezetőképesség (EC) mérés alapja, hogy különböző
közegekben, így a szennyvíziszapban lévő sók vizes oldatai elektrolitok, melyeknek egyik
alapvető tulajdonsága, hogy jól vezetik az áramot, ezért az összes sótartalom
meghatározásánál a talaj-, illetve komposztkivonatok fajlagos elektromos vezetőképessége
mérhető, melyből kiszámítható a sótartalom. A talajkivonatot 1:5 arányú komposzt: desztillált
vizes oldatból készítjük, majd szűrés után a szűrlet fajlagos elektromos vezetőképességét
platinaelektróddal meghatározzuk. A fajlagos elektromos vezetőképesség az oldat elektromos
ellenállásának reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm2 felületű platina elektród közti
oldatra vonatkoztatnak, 1 cm elektródtávolság mellett 20°C-on. A fajlagos elektromos
vezetőképesség egysége az 1 cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (mS/cm vagy μS/cm).
A fajlagos elektromos vezetőképesség értékéből a komposztkivonat összes sótartalma
kiszámítható.

A foszfor tartalom (P2O5) meghatározás alapja, hogy a foszfátionok savas közegben
molibdenátionnal (MoO4

2-) sárga színű foszfor-molibdenát-komplexet képeznek, amelyet
redukálva jellegzetes kék színű vegyület, a (MoO)2(MoO4)3.6H2O képletű molibdénkék
keletkezik. A foszfátion a molibdenátionnal a H3P(Mo3O10)4 összetételű heteropolisavat
képezi, amely megfelelő körülmények között könnyebben redukálható foszfor-
molibdénkékké, mint a szabad molibdenátion. Redukálószerként leggyakrabban aszkorbinsav-
oldatot, illetve aszkorbinsavas ón-klorid-oldatot használnak. A foszfortartalmat foszfor-
pentaoxidban (P2O5) mg/kg mértékegységben adjuk meg.

A kálium tartalom (K2O) meghatározásának alapja az alkáli- és alkálifémionok
lángfestése. A mérést reagens nélkül, közvetlenül határozzuk meg az ammónium-laktátos
kivonatból lángfotométer segítségével. A káliumtartalmat kálium-oxidban (K2O) mg/kg
mértékegységben adjuk meg.

A kalcium és magnézium tartalom meghatározása vizes kivonatból történik. A
kalcium- és magnéziumionakat EDTA-oldattal (etilén-diamin-tetraecetsav nátriumsója)
történő komplexometeriás titrálással határozhatjuk meg.

A humuszmennyiség meghatározásának alapja a szerves vegyületek könnyű
oxidálhatósága, a kénsavas közegben fogyott oxidálószer (kálium-dikromát, K2Cr2O7)
mennyiségéből a humusz mennyisége meghatározható (térfogatos elemzéses módszer) (MSz-
08-0012-6:1987).

A humuszminőség mérésének alapja a kioldott humuszanyagok fényelnyelésének
spektrofotometriás mérése 4 különböző hullámhosszon (400 nm, 480 nm, 540 nm, 670 nm).
A módszer (Hargitai 1988) két oldószert alkalmaz a humusz anyagok kioldásához: a 0,5%-os
nátrium-hidroxid-oldatot (NaOH), amelyben a savasabb karakterű, gyengébb minőségű,
kisebb moláris tömegű humuszkomponensek oldódnak jobban, míg a másik kivonószerben,
az 1%-os nátrium-fluorid-oldatban (NaF) az értékesebb, nagyobb moláris tömegű
humuszanyagok oldódnak jobban. A két kivonat fényelnyelésének (abszorbanciájának)



hányadosa a humusz stabilitási szám, amelyet Q betűvel jelölünk. A humusz stabilitási szám
az alábbi képlettel számolható ki, amely értéke minél nagyobb, annál több az értékes, azaz a
nagyobb polimerizáltságú humuszanyagok mennyisége a vizsgált mintában: Q=ANaF/ANaOH.

Eredmények
Az 1. táblázatban az eredeti kommunális szennyvíziszap alapadatait közöljük, amely

mind a 12 komposztprizma kiindulási alapjául szolgált.

1. táblázat: A kommunális szennyvíziszap alapadatai

A telepen mért adatok áttekintése
A telepen mért adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a komposztálás feltételei

megfelelőek voltak, a komposztálás beindult és megfelelően zajlott mind a három
technológiai kialakítás esetében. A környezeti feltételek közül a levegő biztosítva volt (aerob
rendszer), mert egyetlen mérési esetben sem fordult elő negatív redoxpotenciál adat. A
hőmérséklet esetében a mindenkori (változó) környezeti hőmérséklet meghatározta a
komposzthalmok hőmérsékletét. A nedvesség tartalom mindhárom kísérleti telep esetében
megfelelő volt.

A mérési adatok statisztikai átlagát, szórását a 2., a 3. és a 4. táblázatban az
alkalmazott technológiára (F, G, Sz) vonatkozóan  külön-külön közöljük. Az átlagokat
bemutató táblázatokban szereplő statisztikai adatok a redoxpotenciál (mV) és a hőmérséklet
(ºC) paraméterek esetében a minta komposzthalmok összesen 90 elemszámának, a gilisztát
nem tartalmazó (vak) komposztprizmák összesen 30 elemszámának átlagai és szórásai. A
nedvesség-tartalom (%) paraméter esetében az átlagok és a szórások a minta
komposztprizmák 45 adatából, míg a vak komposztprizmák 15 adatából számoltak.

2. táblázat: A telepi körülmények között mért paraméterek változása a fedetlen (F)
komposztprizmák esetében

Minta Vak
Redoxpotenciál (mV): 220,78±38,62 201,70±38,77
Komposzthőmérséklet (ºC): 17,9±5,8 16,9±5,62
Nedvességtartalom (%): 68,19±7,21 72,13±4,96

Paraméterek: Mért értékek:
Nedvesség tartalom (%) 62,9
Szerves anyag tartalom (%) 50,7
pH(H2O) 7,01
Fajlagos vezetőképesség (mS/cm) 4,72
Sótartalom (csó) (mg/dm3) 11800
Humuszmennyiség (H%) 36,0
Humuszminőség (Q):
        400 nm-en 1,810
        480 nm-en 2,365
        540 nm-en 3,481
        670 nm-en 5,673
P2O5 (mg/kg) 1517
K2O (mg/kg) 2951



3. táblázat: A telepi körülmények között mért paraméterek változása a geotextiliával fedett
(G) komposztprizmák esetében

Minta Vak
Redoxpotenciál (mV): 215,50±35,19 201,30±35,97
Komposzthőmérséklet (ºC): 17,2±5,6 17,1±5,2
Nedvességtartalom (%): 71,81±4,89 76,47±3,44

4. táblázat: A telepi körülmények között mért paraméterek változása a szalmával fedett (Sz)
komposztprizmák esetében

Minta Vak
Redoxpotenciál (mV): 230,07±33,78 214,63±41,80
Komposzthőmérséklet (ºC): 16,1±4,5 15,3±4,4
Nedvességtartalom (%): 73,72±3,98 78,31±4,51

Az adatokból megállapítható, hogy a legnagyobb nedvességtartalmat a szalmás technológia
esetében tapasztaltuk (73,28±3,98%), ezen technológia esetében volt a legkisebb szórás is,
amely alátámasztja a helyszíni szemrevételezéseink tapasztalatait, hogy a szalmás rendszer
tartja meg legjobban a nedvességet, így tartósan biztosítja a szükséges vízmennyiséget a
mikroorganizmusok és giliszták számára. A kis szórás a nedvességtartalom állandóságát,
stabilitását mutatja.

A laboratóriumi mérések értékelése
A komposzthalmokból három időpontban vettünk mintát, a mintavételi időpontokat az

5. táblázatban foglaltuk össze. A mérési eredményeket a vizsgált technológiai kialakítások
függvényében közöljük a 6., 7. és a 8. táblázatokban.

5. táblázat: A mintavételi időpontok
Zárt környezet:

Kiindulási állapot: 2015. március 17.
Köztes állapot: 2015. április 30.
Végső állapot: 2015. június 18.

6. táblázat: A fedetlen komposzthalmok mérési eredményei

Komposzthalom sorszáma: F1 F2 F3 Átlag Szórás Vak (F4)
kiind. áll. 65,42 61,55 67,73 64,90 3,12 74,34

középső áll. 63,06 73,25 68,87 68,39 5,11 72,01
Nedvesség
tartalom (%)

végső áll. 61,54 70,57 72,41 68,17 5,82 71,75
változás (%) -5,93 14,65 6,91 5,04 -3,48

kiind. áll. 39,68 50,71 47,05 45,81 5,62 46,71
középső áll. 39,49 47,94 51,7 46,38 6,25 46,44Szerves anyag

tartalom (%)
végső áll. 51,93 17,94 47,46 39,11 18,47 22,11

változás (%) 30,87 -64,62 0,87 -14,63 -52,67
kiind. áll. 7,89 7,88 8,07 7,95 0,11 8,20

középső áll. 8,11 7,97 7,93 8,00 0,09 7,75pH (vizes)
végső áll. 7,68 7,42 8,22 7,77 0,41 7,86

változás (%) -2,66 -5,84 1,86 -2,18 -4,15



kiind. áll. 5,68 6,38 5,06 5,71 0,66 5,54
középső áll. 7,75 7,31 6,84 7,30 0,46 6,12EC (mS/cm)
végső áll. 5,73 6,55 5,47 5,92 0,56 6,97

változás (%) 0,88 2,66 8,10 3,68 25,81
kiind. áll. 14200 15900 12600 14233,33 1650,25 13850

középső áll. 19300 18150 17000 18150,00 1150,00 15250
Összes

sótartalom
(mg/kg) végső áll. 14500 16500 13750 14916,67 1421,56 17450

változás (%) 2,11 3,77 9,13 4,80 25,99
kiind. áll. 648,8 594,8 637,1 626,91 28,42 728,1

középső áll. 7012 6807 7409 7075,60 306,20 71,01P2O5 (mg/kg)
végső áll. 4872 4628 4564 4687,87 162,30 4871

változás (%) 650,82 678,08 616,39 647,78 569,04
kiind. áll. 1389 2080 2196 1888,44 436,17 1504

középső áll. 1274 1389 1274 1312,40 66,52 1158K2O (mg/kg)
végső áll. 1389 1504 1504 1465,67 66,40 1389

változás (%) -0,02 -27,71 -31,50 -22,39 -7,67
kiind. áll. 9,97 27,34 25,07 20,79 9,44 23,19

középső áll. 17,27 24,77 16,68 19,57 4,51 29,31H (%)
végső áll. 43,87 23,59 26,45 31,30 10,98 33,16

változás (%) 340,02 -13,72 5,50 50,55 42,99
Humusz

minőség (Q):
400 nm: 0,741 1,216 1,364 1,11 0,33 1,625
480 nm: 0,861 1,592 1,857 1,44 0,52 2,412
540 nm: 0,965 2,395 2,836 2,07 0,98 5,277

kiindulási
állapot:

670 nm: 0,833 3,888 6,25 3,66 2,72 7,909
400 nm: 0,933 1,211 1,205 1,12 0,16 1,309
480 nm: 0,992 1,156 1,145 1,10 0,09 1,04
540 nm: 0,911 1,187 1,397 1,17 0,24 1,084

köztes állapot:

670 nm: 0,971 1,194 1,223 1,13 0,14 1,457
400 nm: 0,916 1,056 1,135 1,04 0,11 1,173
480 nm: 0,976 1,029 1,206 1,07 0,12 1,127
540 nm: 0,964 1,243 1,144 1,12 0,14 1,27

végső állapot:

670 nm: 0,963 1,287 1,551 1,27 0,29 1,336

A fedetlen komposzthalmok vizsgálati eredményei alapján a másik két technológiával
összehasonlítva megállapítható, hogy csak egyetlen paraméterben volt első ez a technológia,
ez a paraméter a foszfortartalom volt. A kiindulási állapothoz képest a foszfortartalom az
átlagos 626,91±28,42 mg P2O5 / kg-ról 4687,87 mg P2O5 / kg-ra változott, ez 647,78%-os
növekedésnek felel meg. Az összes többi vizsgált paraméter esetében a fedetlen
komposztálási technológia alulmaradt a másik két technológiával szemben. A fedetlen
komposztprizmák eredményeit a 6. táblázat mutatja be.

A geotextíliával fedett komposzthalmok átlagos vizsgálati eredményei is csak egyetlen
paraméter esetében emelkedtek ki a többi közül, ez a humuszminőség volt. A geotextilíás
eredményeket a 7. táblázat foglalja össze.

A szalmával fedett komposzthalmok eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a
szerves anyag tartalom a kezdeti átlagos 37,8023,40%-ról 52,360,79%-ra nőtt, ez 38,52%-
kos növekedést jelent. A szerves anyag tartalmon belül a humusztartalom változása is
kedvező volt, a kezdeti átlagos 18,593,89%-ról 35,032,00%-ra nőtt, ez 88,42%-os
növekedés. A tápanyag tartalom tekintetében is növekedést tapasztaltunk. A foszfor tartalom
esetében a szalmás technológia ugyan második helyen szerepelt a másik két komposztálási
technológiához képest, de ez a növekedés is jelentős (515,95%), a kálium tartalom is



növekedett (9,82%) a kiindulási állapothoz képest. A korábbi laboratóriumi és félüzemi
tapasztalatokat megerősítik a fajlagos vezetőképesség mérései és a sótartalom vizsgálatok
eredményei. A fajlagos vezetőképesség értékek és így a sótartalom is jelentősen csökkent
üzemi szintű vermikomposztálás során, a fajlagos vezető képesség értéke a kezdeti átlagos
6,690,12 mS/cm-ről 4,701,11 mS/cm értékre, míg a sótartalom értéke a kezdeti átlagos
16733333 mg/kg értékről 117282811 mg/kg értékre csökkent. Ez a fajlagos vezetőképesség
esetén 29,75%-os, míg a sótartalom esetében 29,91%-os csökkenésnek felel meg. A
sótartalom csökkenés a további mezőgazdasági felhasználás egyik meghatározó pontja. A
szalmával fedett komposztprizmák vizsgálati eredményei a 8. táblázat találhatók.

7. táblázat: A geotextilíával fedett komposztprizmák vizsgálati eredményei

Komposzthalom sorszáma: G1 G2 G3 Átlag Szórás Vak (G4)
kiind. áll. 66,67 69,65 74,8 70,37 4,11 77,9

középső áll. 70,86 76,31 73,70 73,62 2,73 79,48Nedvesség
tartalom (%)

végső áll. 71,88 71,63 74,48 72,66 1,58 77,14
változás (%) 7,81 2,84 -0,43 3,25 -0,98

kiind. áll. 52,00 52,99 51,94 52,31 0,59 56,03
középső áll. 43,74 35,47 39,61 5,85 34,08

Szerves anyag
tartalom (%)

végső áll. 42,08 52,68 52,31 49,02 6,02 53,37
változás (%) -19,08 -0,59 0,71 -6,28 -4,75

kiind. áll. 8,10 8,34 8,13 8,19 0,13 8,61
középső áll. 7,88 7,73 7,87 7,827 0,08 8,50pH (vizes)
végső áll. 7,68 7,7 7,96 7,78 0,16 8,67

változás (%) -5,19 -7,67 -2,09 -5,01 0,70
kiind. áll. 6,22 6,19 6,13 6,18 0,05 6,19

középső áll. 6,31 7,01 7,13 6,817 0,44 4,94EC (mS/cm)
végső áll. 5,67 5,66 6,2 5,843 0,31 3,01

változás (%) -8,84 -8,56 1,14 -5,45 -51,37
kiind. áll. 15500 15450 15300 15417 104,08 15400

középső áll. 15750 17450 17850 17017 1115,05 12350
Összes

sótartalom
(mg/kg) végső áll. 14250 14200 15550 14667 765,40 7425

változás (%) -8,06 -8,09 1,63 -4,86 -51,79
kiind. áll. 1513 838,5 623,2 991,4 463,95 666,8

középső áll. 5910 4513 5794 5406 775,25 6435P2O5 (mg/kg)
végső áll. 4602 4230 4538 4457 198,89 4961

változás (%) 204,26 404,48 628,17 349,53 644,02
kiind. áll. 1620 1159 1159 1312 266,06 813,2

középső áll. 1159 1044 1152 1118 64,66 1044K2O (mg/kg)
végső áll. 1389 1274 1389 1351 66,40 1274

változás (%) -14,24 9,94 19,87 2,91 56,67
kiind. áll. 17,37 21,81 28,13 22,44 5,41 27,93

középső áll. 29,77 23,59 13,42 22,26 8,26 16,97H (%)
végső áll. 42,79 24,08 44,86 37,24 11,45 40,71

változás (%) 146,34 10,41 59,47 65,99 45,76
Humusz

minőség (Q):
400 nm: 1,588 1,6 1,288 1,492 0,177 1,497
480 nm: 2,113 2,787 1,771 2,224 0,517 2,313
540 nm: 3,127 6,062 2,75 3,98 1,813 4,015

kiindulási
állapot:

670 nm: 9,142 19,64 6,75 11,84 6,854 12,4



400 nm: 1,098 1,322 1,335 1,252 0,133 1,083
480 nm: 1,072 1,509 1,493 1,358 0,248 1,624
540 nm: 1,133 2,083 1,912 1,709 0,506 2,32

köztes állapot:

670 nm: 1,394 2,679 2,651 2,241 0,734 3,47
400 nm: 1,112 1,341 1,417 1,29 0,159 1,135
480 nm: 1,134 1,62 1,486 1,413 0,251 1,566
540 nm: 1,269 1,515 2,273 1,686 0,523 2,56

végső állapot:

670 nm: 1,293 1,619 2,292 1,735 0,509 2,613

8. táblázat: A szalmával fedett komposzthalmok eredményei

Komposzthalom sorszáma: Sz1 Sz2 Sz3 Átlag Szórás
vak

(Sz4)
kiind. áll. 71,02 75,35 66,86 71,08 4,25 78,71

középső áll. 73,85 74,71 71,19 73,25 1,84 73,92Nedvesség
tartalom (%)

végső áll. 71,5 77,55 68,13 72,39 4,77 80,6
változás (%) 0,68 2,92 1,90 1,85 2,40

kiind. áll. 50,18 52,41 10,80 37,80 23,41 83,20
középső áll. 36,21 39,36 44,47 40,01 4,17 45,04

Szerves anyag
tartalom (%)

végső áll. 53,24 51,71 52,12 52,36 0,79 52,97
változás (%) 6,10 -1,34 382,59 38,52 -36,33

kiind. áll. 8,07 8,60 8,07 8,25 0,31 8,35
középső áll. 8,11 7,98 7,54 7,88 0,30 7,63pH (vizes)
végső áll. 7,68 7,88 7,85 7,80 0,11 8,65

változás (%) -4,83 -8,37 -2,73 -5,38 3,59
kiind. áll. 6,77 6,75 6,55 6,69 0,12 6,75

középső áll. 6,71 7,89 5,34 6,65 1,28 7,4EC (mS/cm)
végső áll. 5,59 3,45 5,06 4,70 1,11 3,06

változás (%) -17,43 -48,89 -22,75 -29,75 -54,67
kiind. áll. 16950 16900 16350 16733 332,92 16900

középső áll. 16750 19750 13400 16633 3176,61 18500
Összes

sótartalom
(mg/kg) végső áll. 14000 8585 12600 11728 2810,77 7680

változás (%) -17,40 -49,20 -22,94 -29,91 -54,56
kiind. áll. 707,8 856,4 700,1 754,77 88,12 654

középső áll. 5730 4974 5537,9 5414,05 392,94 5679P2O5 (mg/kg)
végső áll. 4717 4705 4525 4649,00 107,55 5050

változás (%) 566,44 449,37 546,34 515,95 672,21
kiind. áll. 1274 1152 1158,8 1194,93 68,56 813,2

középső áll. 1044 1159 1158,8 1120,40 66,52 1152K2O (mg/kg)
végső áll. 1389 1274 1274 1312,33 66,40 1850

változás (%) 9,03 10,59 9,94 9,82 127,50
kiind. áll. 15,27 22,87 17,64 18,59 3,89 29,21

középső áll. 21,32 26,19 26,97 24,83 3,06 19,44H (%)
végső áll. 36,98 35,14 32,98 35,03 2,00 20,38

változás (%) 142,17 53,65 86,96 88,42 -30,23
Humusz

minőség (Q):
400 nm: 1,938 2,692 1,903 2,1777 0,446 1,107
480 nm: 2,532 4,394 2,730 3,2187 1,023 1,582
540 nm: 4,234 4,338 4,264 4,2787 0,054 3,000

kiindulási
állapot:

670 nm: 14,000 13,63 10,200 12,608 2,094 5,187



400 nm: 0,975 1,093 1,152 1,0733 0,090 1,030
480 nm: 0,948 1,120 1,120 1,0627 0,099 1,016
540 nm: 0,897 1,307 1,251 1,1517 0,222 1,100

köztes állapot:

670 nm: 1,013 1,150 1,596 1,253 0,305 1,371
400 nm: 1,055 1,063 1,068 1,062 0,007 1,013
480 nm: 1,018 1,356 1,096 1,1567 0,177 1,137
540 nm: 0,937 1,770 1,602 1,4363 0,441 1,185

végső állapot:

670 nm: 1,225 2,375 1,354 1,6513 0,630 1,050

Összefoglalás
A kísérleti adatok birtokában megállapítható, hogy üzemi szintű vermikomposztálási

technológiai kísérleteink sikeresen beindultak, a komposztálás folyamata a vizsgált 15 hetes
periódusban rendben zajlott, ezt az alapvető fizikai és kémiai paraméterek változásai is
igazolták.

A kísérleti munkánk alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg:
1. az üzemi szintű kísérleti periódusban mind a három technológiai változat esetében a
komposztálás megfelelően zajlott. A gilisztát nem tartalmazó, vak mintákhoz képest
összességében eredményesebb volt a gilisztákkal történő vermikomposztálás technológiája.
2. a sótartalom csökkent a komposztálás hatására, amely a későbbi mezőgazdasági
felhasználás szempontjából kedvező. A sótartalom csökkenés a szalmával fedett technológia
esetében volt a legnagyobb mértékű.
3. a foszfortartalom jelentősen, egy nagyságrendet növekedett a kísérleti periódus alatt. Ez
összhangban áll a félüzemi kísérleti tapasztalatainkkal is. A növekedés a fedetlen technológia
esetébe volt nagyobb, de azt közvetlenül követte a szalmával fedett technológia.
4. a kálium tartalom növekedését tapasztaltuk a kiindulási iszaphoz képest, ezen növekedés
összhangban áll a laboratóriumi és félüzemi kísérleti eredményeinkkel. A legnagyobb
növekedést a szalmával fedett technológia kialakításnál tapasztaltuk.
5. az összes szerves anyagtartalom növekedése is a szalma borítású komposzthalmok estében
volt a legnagyobb,
6. a humusztartalom növekedett mindhárom technológiai kialakítás mellett.  A
humuszstabilitási számok alapján megállapítható. hogy a geotextilíával fedett komposztálási
technológia esetében volt jelentősebb a humuszképződés.
7. A fentiek alapján kijelenthető, hogy a szalmával fedett technológia alkalmazása volt a
legeredményesebb.

Kutatómunkánk PIAC13-1-2013-0143 projekt (Szigépszerk Kft.) azonosítójú projekt
támogatta.
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