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organinių medžiagų kiekis: 60-90%

organinės anglies kiekis (Corg) 42-53%

huminių ir fulvo rūgščių kiekiai 20-35%

maitinančių medžiagų: N- 3-5 %;                 
P-0,05-0,09 %;     K - 0,2-0,5 %

amino rūgščių kiekis 4-6 %

kitos biologiškai aktyvios medžiagos: 
karbohidratai, lipidai, vitaminai ir kt. 2-4%.

makro ir mikroelementai: Ca, Mn, Fe, S, Zn, 
Cu, B ir kt.

Sausosios medžiagos:

Vienas sapro vidury didelis

Sonuose istrinti

Sausosios medžiagos apie 5%:

Vandenilinis rodiklis (pH) 5,2-6

Vidutinė mišraus tipo sapropelio 
apibendrinta cheminė sudėtis: 

I. SAPROPELIS – GĖLO VANDENS EŽERŲ ORGANINĖS - MINERALINĖS

NUOSĖDOS

Vanduo: apie 95%



Sapropelio resursai geologiškai formuojasi paskutinio ledynmečio zonose
jau 10 000 metų

I. SAPROPELIS – GĖLO VANDENS EŽERŲ ORGANINĖS - MINERALINĖS

NUOSĖDOS



Rusija

Baltarusija
Virš 4 mlrd. m3

Latvija
1,5 mlrd. m3

Lietuva
1,5 - 2 mlrd. m3

(didžiausi ištekliai ES)

Estija
1,2 mlrd. m3

I. SAPROPELIS – GĖLO VANDENS EŽERŲ ORGANINĖS - MINERALINĖS

NUOSĖDOS

Turimų duomenų pagrindu prognozuojami sapropelio ištekliai:

Virš

100 mlrd.  m3

Sapropelio ištekliai yra lėtai 
atsinaujinantys: po 2 – 3 mm 
per metus



I. SAPROPELIS – GĖLO VANDENS EŽERŲ ORGANINĖS - MINERALINĖS

NUOSĖDOS

2014 m. balandžio 08 d. ES Komisija įtraukė į Reglamento (EB) Nr. 
889/2008 1 priedą  sapropelį, kaip medžiagą, galimą naudoti ekologinėje 

žemdirbystėje



Jau nuo XVIII šimtmečio dirbtinio juodžemio laukeliai iš sapropelio yra sėkmingai

formuojami individualiuose ūkiuose Rusijos Pskovo, Naugardo ir kitose

gubernijose. Šiame šimtmetyje Rusijoje sapropelis įsisavinamas pramoniniu būdu.

Nuo 1984 m. sapropelio poveikio dirvožemio agronominėms savybėms stebėsena

vykdoma Lietuvos agrarinių ir miško mokslų centro Vokės filiale.

Fiksuojamas poveikis dirvos derlingumui išlieka iki 10-14 metų.

Senųjų Egipto ir Tigro-Eufrato tarpupio civilizacijų žemdirbystės pagrindu buvo

potvynių metu atnešamos organinės gėlo vandens nuosėdos – sapropelis.

II. TRUMPA SAPROPELIO PANAUDOJIMO ISTORINĖ APŽVALGA

1989-2004 m. (su pertraukomis) Baltarusijos Nacionalinės mokslų akademijos

mokslininkai vykdė sapropelio įterpimo į smėlingą dirvožemį lauko bandymus

Viduriniųjų Rytų aridinėse zonose. Buvo gauti derliai artimi derliams Nilo deltoje.



Lietuva  Latvija  Baltarusija

II. TRUMPA SAPROPELIO PANAUDOJIMO ISTORINĖ APŽVALGA

Pirma  tarptautinė mokslinė konferencija Vilniuje 
2012 m. „Sapropelio įsisavinimo aktualijos“



II. TRUMPA SAPROPELIO PANAUDOJIMO ISTORINĖ APŽVALGA

Tarptautinė mokslinė konferencija Rygoje 2013 
„Sapropelis: gavyba, perdirbimas, panaudojimas“



II. TRUMPA SAPROPELIO PANAUDOJIMO ISTORINĖ APŽVALGA

Antra tarptautinė mokslinė konferencija Vilniuje 2014 
„Sapropelis išgavimas, perdirbimas, panaudojimas“



LVPA priemonė „Intelektas. 

Bendri mokslo-verslo 

projektai“

ŽŪM finansuojamas  MTTV

projektas

LVPA priemonė „Intelektas. 

Bendri mokslo-verslo 

projektai“

2014 m.

„Trąšų iš sapropelio 

gamybos inovatyvios 

technologijos 

sukūrimas“

2017-2018 m.

„Vandens šalinimo iš

sapropelio, sušaldymo į

sniego kristalus būdu,

technologinės įrangos

pramoninio prototipo

sukūrimas“

2019-2021 m.

„Scarabaeus žemės 

ūkio mašinos 

moksliniai tyrimai ir 

eksperimentinė 

plėtra“

Sapropelio įsisavinimo projektai:

II. TRUMPA SAPROPELIO PANAUDOJIMO ISTORINĖ APŽVALGA

Patentuotos 3 sapropelio

įsisavinimo technologijos



Atkurti derlingo dirvožemio agronomines 

savybes  degradavusiame dirvožemyje.

Sukurti derlingo dirvožemio agronomines 

savybes smėlingame dykumų grunte.

Meliorantas iš sapropelio yra tinkamas:

Meliorantas iš sapropelio yra tinkamas:

Mokslininkų padaryta išvada:

II. TRUMPA SAPROPELIO PANAUDOJIMO ISTORINĖ APŽVALGA



vanduo
95%

sausosios medžiagos
5%

1. Sapropelį sudaro apie 95% vandens

III.PAGRINDINĖS SAPROPELIO PANAUDOJIMO ŽEMDIRBYSTĖJE PROBLEMOS:

x1000



x20

2.Įterpimui į dirvožemį reikalingas apie 55-60% 
drėgnumo birios struktūros produktas

III.PAGRINDINĖS SAPROPELIO PANAUDOJIMO ŽEMDIRBYSTĖJE 

PROBLEMOS:



3. Nesuardžius sapropelio koloidinės struktūros, džiūdamas sapropelis 
virsta į keramiką, kurios nei  dirvožemio mikroorganizmai, nei augalai  

negali įsisavinti

III.PAGRINDINĖS SAPROPELIO PANAUDOJIMO ŽEMDIRBYSTĖJE PROBLEMOS:



Vertinant dabartines rinkos tendencijas,

1t melioranto iš sapropelio mažmeninėje

Šiaurės Afrikos ar Viduriniųjų Rytų rinkoje

gali kainuoti apie 600 €.

Investicija į 1 ha – 36 000 €.

Sukuriama  nauja pridėtinė vertė 

investicijos atžvilgiu yra per žema.

MAŽINTI ĮTERPIMO NORMĄ DIDINANT 

PANAUDOJIMO EFEKTYVUMĄ.

SIEKIAMYBĖ:

-5x

4.Melioranto iš sapropelio įterpimo norma - 60 t/ ha - per brangu

Lauko bandymais nustatyta melioranto iš

sapropelio įterpimo tradiciniu būdu norma

efektyviam poveikiui smėlingame dykumų

dirvožemyje pasiekti sudaro 60 t/ha.

III.PAGRINDINĖS SAPROPELIO PANAUDOJIMO ŽEMDIRBYSTĖJE PROBLEMOS:



5.Didelės transportavimo išlaidos

1t transportavimo

kaina ~ 100 €

III.PAGRINDINĖS SAPROPELIO PANAUDOJIMO ŽEMDIRBYSTĖJE PROBLEMOS:



1989-1990 m.  Lauko 

bandymai Jungtiniuose 

Arabų Emyratuose.

1994-1996 m. Lauko 

bandymai Egipte.

2002-2004 m. Lauko 

bandymai Bahreino 

karalystėje.

Dykumų smėlinguose gruntuose, panaudojus

meliorantą iš sapropelio derlingo dirvožemio

agronominių savybių sukūrimui, esant įterpimo normai

60 t/ha, dirbtinai sukurtuose dirvožemiuose buvo gauti

derliai, prilyginami derliams, gaunamiems Nilo deltos

derlinguose dirvožemiuose.

PASIEKIMAS:

1.Baltarusijos mokslininkų tarptautiniai tyrimai:

IV. PROBLEMŲ SPRENDIMAS: MOKSLO-TECHNOLOGIJŲ PASIEKIMAI



Sukurtas ir pagamintas technologinės įrangos

pramoninis prototipas sapropeliui sušaldyti į sniego

kristalus, įgalinantis pašalinti perteklinį vandenį nuo

95%. iki 55%.

Pagaminta bandomoji partija melioranto iš sapropelio.

PASIEKIMAS:

2.Sapropelio sušaldymo į sniegą technologija

IV. PROBLEMŲ SPRENDIMAS: MOKSLO-TECHNOLOGIJŲ PASIEKIMAI

Projektas Nr. J05-LVPA-K-01-0153 

2017-2018 m.

„Vandens šalinimo iš sapropelio, 

sušaldymo į sniego kristalus būdu, 

technologinės įrangos pramoninio 

prototipo sukūrimas“

Vykdytojas UAB „Iksados“ GTC. 

Techninis partneris Italijos 

kompanija „Technoalpin“ S.p.A..

Sniegas iš 

sapropelio

Sniego 

patranka



3. Žemės ūkio mašina Scarabaeus lokaliam sapropelio įterpimui

IV. PROBLEMŲ SPRENDIMAS: MOKSLO-TECHNOLOGIJŲ PASIEKIMAI

Projektas Nr. J05—LVPA-K-04-0095 

2019-2021 m.

„Scarabaeus žemės ūkio mašinos 

moksliniai tyrimai ir 

eksperimentinė plėtra“

Vykdytojas UAB „GJ Magma“. 

Moksliniai konsultantai iš VDU 

Žemės ūkio akademijos,

Latvijos žemės ūkio universiteto ir 

Baltarusijos Nacionalinės mokslo 

akademijos.

Sukurto Scarabaeus pilotinio modelio veikimas yra

išbandytas lauko bandymuose Serapiniškių žvyro

karjero smėlyje, kurio savybės yra artimos dykumų

gruntų savybėms. Baigiamas kurti pramoninis

prototipas.



Investicijos 1 ha sumažėja apie 5 kartus.

Melioranto ar organinių trąšų įterpimo norma sumažinama apie 5 

kartus.

Smėlyje, kurio savybės artimos dykumų gruntams, vietoj tradiciniu būdu

įterpiamo melioranto iš sapropelio nustatytos normos 60 t/ha, įterpus

lokaliai tiksliai į augalų šaknų zoną tik apie 11-12 t/ha, galima gauti

tokius pat derlius, kaip įterpus 60 t/ha tradiciniu būdu.

Įterpto melioranto iš sapropelio efektyvus poveikis išlieka 4-5 metus.

PASIEKIMAS:

PASIEKIMAS:

IV. PROBLEMŲ SPRENDIMAS: MOKSLO-TECHNOLOGIJŲ PASIEKIMAI

PASIEKIMAS:

3. Žemės ūkio mašina Scarabaeus lokaliam sapropelio įterpimui



Lokalaus įterpimo technologijos veikimas buvo patikrintas 2019 m. lauko

bandymuose Serapiniškių žvyro karjero smėlio grunte, kuriame, įterpus

meliorantą iš sapropelio, dirbtinai buvo sukurtos derlingo dirvožemio

agronominės savybės. [žiūrėti lentelę Nr. 1. bei pridedamą video

medžiagą „Scarabaeus technologijos lauko bandymai“].

2020 m. lauko bandymai bus kartojami.

IV. PROBLEMŲ SPRENDIMAS: MOKSLO-TECHNOLOGIJŲ PASIEKIMAI

3. Žemės ūkio mašina Scarabaeus lokaliam sapropelio įterpimui

PASIEKIMAS:



IV. PROBLEMŲ SPRENDIMAS: MOKSLO-TECHNOLOGIJŲ PASIEKIMAI

Scarabaeus technologijos lauko bandymai Serapiniškių žvyro karjere.

Nr. Augalai

Derlius t/ha                    (iš trijų kartojimų)

Įterpta 10.6 t/ha 
melioranto

tradiciniu būdu

Įterpta 60 t/ha 
melioranto

tradiciniu būdu

Įterpta 10.6 t/ha 
meliornto lokaliai 

naudojant 
Scarabaeus

1 Burokėliai 7.9 15.1 23.3

2 Kopūstai 70.0 77.0 96.0

3 Morkos 34.8 40.0 42.8

4 Salierai 7.9 12.0 14.4

5 Porai 13.7 26.0 26.8

6 Pupelės 3.2 6.1 8.2

7 Pupos 1.7 6.7 4.9

8 Salotos 4.5 8.0 7.0

9 Bulvės 18 36 30

10 Ridikėliai 7.5 16 10.5

Lentelė Nr.1

3. Žemės ūkio mašina Scarabaeus lokaliam sapropelio įterpimui



V. SAPROPELIO PANAUDOJIMO PERSPEKTYVOS KOVOJE SU KLIMATO 

KAITOS PASEKMĖMIS DIRVOŽEMIUI

Vienas 20 000 t/metus našumo sapropelio perdirbimo

cechas Lietuvoje, kuriame dirbtų 20 darbuotojų, galėtų

sukurti ir pastoviai išlaikyti derlingu 8000 ha ploto

dirvožemio smėlingame dykumų grunte. Melioranto

įterpimas kas 4 metai.

8000 ha derlingo dirvožemio Afrikoje galėtų išmaitinti

apie 100 000 žmonių.

Lietuvoje teoriškai galėtų būti sukurta iki 50 - 100 tokių

sapropelio perdirbimo cechų.

Sukurti derlingą dirvožemį smėlėtose dykumų žemėse.

Įterpimas lokaliai į dirvos apatinį sluoksnį ar podirvį

augalų šaknų zonoje– apie 12 t/ha. Gali būti sutaupoma

laistymo vandens iki 50% nuo optimalios laistymo normos

konkrečiam augalui.

Gaunamas derlius prilyginamas gaunamam derliui

derlingoje Nilo deltoje.

Panaudojimas

Gamykla 

20 darbuotojų

Maisto = 100 000 žmonių

Sapropelio

20 000 t/m.

..................

8000 ha dirbtinio 

dirvožemio



Atkurti degradavusio ir prarasto dirvožemio derlingumą.

Įterpimas lokaliai į dirvos apatinį sluoksnį ar podirvį augalų šaknų zonoje – apie 12 t/ha.

Vienas įterpimas – 4 - 5 metams.

Gaunamas derlius tolygus derliams, gaunamiems derlingiausiuose tos vietovės dirvožemiuose.

Panaudojimas

V. SAPROPELIO PANAUDOJIMO PERSPEKTYVOS KOVOJE SU KLIMATO 

KAITOS PASEKMĖMIS DIRVOŽEMIUI



pvz. Vokietijoje:

Galvijų mėšlo, termiškai apdoroto ir granuliuoto, 1 t. mažmeninė kaina – nuo 1000 

Eur.

Analogišką 1 t mėšlo trąšingumą duoda 1,42 t. trąšų iš sapropelio.

Tokio kiekio (1,42 t) trąšų iš sapropelio  gamintojo didmeninė kaina su 

transportavimo kaštais Vokietijoje galėtų būti – apie 500 Eur.

Kainų skirtumas – apie  500 Eur.                                                                  

Papildomas pliusas sapropeliui: mėšlo intensyvus  poveikis dirvožemiui – iki 2 m., o 

sapropelio – iki 5-7 m. Mėšlo šaltinis gyvuliai  klimato taršos šaltinis.

Gerinti ir tvariai užtikrinti derlingo dirvožemio agronomines savybes

ekologinėje (organinėje) žemdirbystėje, taip išsprendžiant esamą organinių trąšų

deficitą.

Įterpimas lokaliai į šaknų zoną – apie 12 t/ha, arba pagal nustatytą normą 1 m3

grunto.

Vienas įterpimas – 5-7 metams (pastaba: šiltnamiuose pagal nustatytą technologiją).

Gaunamas derlius didesnis 30-60%.

Panaudojimas

1133 € / t

 1356 € / t

 1356 € / t

V. SAPROPELIO PANAUDOJIMO PERSPEKTYVOS KOVOJE SU KLIMATO 

KAITOS PASEKMĖMIS DIRVOŽEMIUI



Gerinti ir tvariai užtikrinti derlingo dirvožemio agronomines 

savybes:

• miškų sodinime,

• vaismedžių, vaiskrūmių  sodinime,

• šiltnamių ūkiuose,

• miesto mini daržuose,

• dekoratyvinių medžių ir gėlių auginime konteineriuose,

• dirbtinai apželdintų dangų, stogų, vertikalių paviršių  ir t.t.  Įrengimui.

Įterpimas lokaliai į šaknų zoną – apie 12 t/ha, arba pagal 

nustatytą normą    1 m3 grunto;

Vienas įterpimas – 5-7 metams (pastaba: šiltnamiuose 

pagal nustatytą technologiją); Gaunamas derlius didesnis 

30-60%.

Panaudojimas

V. SAPROPELIO PANAUDOJIMO PERSPEKTYVOS KOVOJE SU KLIMATO 

KAITOS PASEKMĖMIS DIRVOŽEMIUI



Yra sukurtos inovatyvios technologijos melioranto iš sapropelio efektyviam

lokaliam įterpimui tiksliosios žemdirbystės principu, kurios gali sukurti

didelę pridėtinę vertę, vystant žemės ūkį žemdirbystei nepalankiuose

dirvožemiuose.

Yra sukurtos  inovatyvios technologijos sapropelio perdirbimui į organines 

trąšas ir meliorantą. 

Yra apskaičiuoti natūralaus sapropelio ištekliai Lietuvoje apie                  

1,5- 2 milijardo m3.

Yra atlikta:

Inovatyvios technologijos yra sukurtos pramoninių prototipų lygmenyje, 

atlikti lauko bandymai žemdirbystei nepalankiame dirvožemyje Lietuvoje.

Yra atlikta:

Yra atlikta:

Yra atlikta:

VI. Reziume:



Reikia teikti informaciją apie vykdomus projektus, sudaryti sąlygas susipažinti su rezultatais natūroje ir

rasti galimybę pradėti bendradarbiauti su verslo korporacijomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis

organizacijomis, veikiančiomis kovoje su klimato kaitos pasekmėmis.

Reikia, vykdomų lauko tyrimų pagrindu, sukurti patikimą informaciją apie sapropelio panaudojimo 

žemdirbystei netinkamame dirvožemyje rezultatus ir perspektyvas pasaulyje pripažintų tarptautinių 

ekspertų lygmeniu. 

Reikia atlikti sukurto melioranto iš sapropelio ir žemės ūkio mašinos Scarabaeus pramoninio prototipo lauko 

bandymus dykumos ir degradavusiame dirvožemiuose aridinėmis sąlygomis Viduriniųjų Rytų ir pietų Europos 

šalyse.

Reikia atlikti:

Reikia atlikti:

Reikia atlikti:

VI. Reziume:



Reikia veikiantiems sapropelio įsisavinimo  proceso dalyviams išeiti iš provincialumo lygmens.

Reikia tarptautiniu mąstu kurti tvarias ekonomines ir teisines  sąlygas sapropelio įsisavinimui.

Reikia atlikti:

Reikia atlikti:

Reikia sukurti vystomojo bendradarbiavimo platformą su organizacijomis ir vyriausybėmis, tvarkančioms 

milijardines lėšas, skirtas kovai su klimto kaitos pasekmėmis Afrikoje.

Reikia atlikti:

VI. Reziume:

REIKALINGI PROVERŽIAI: INFORMACINIS, MOKSLINIS-EKSPERTINIS, TEISINIS, MARKETINGINIS. 



AUTORIAI:

• Prof. habil. dr. Robert Mokrik, LR Mokslų akademijos

tikrasis narys, VU Chemijos ir geomokslų fakultetas.

• Dr. Ginutis Juozapavičius, ilgametis sapropelio telkinių

tyrėjas, LR Mokslų akademijos Geoaplinkos problemų

komisijos narys.

• Dr. Arūnas Svitojus, Lietuvos Žemės ūkio rūmų pirmininkas.

• Prof. habil. dr. Egidijus Šarauskis, , LR Mokslų akademijos

tikrasis narys, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio

akademijos Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto

vadovas.

• Dr. Eugenija Bakšienė, LAMMC Vokės filialo vyriausioji

mokslinė darbuotoja, ilgametė sapropelio tyrėja.

• Prof. dr. Ina Alsina, Latvijos Žemės Ūkio Universiteto

Dirvotyros ir augalininkystės Institutas.

• Petras Steponavičius, sapropelio perdirbimo ir pritaikymo

patentuotų technologijų autorius, LR Mokslų akademijos

Geoaplinkos problemų komisijos narys.

• Mokslinis konsultantas Baltarusijos Nacionalinės akademijos

tikrasis narys prof. habil. dr. Nikolaj Bambalov.

• Nuotraukos ir dizainas Artūro Steponavičiaus.

PANAUDOTA MEDŽIAGA:

• Bendro su LVPA projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0153 mokslinio

tyrimo medžiaga.

• Bendro su LVPA projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0095 mokslinio

tyrimo medžiaga.

• Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos

ataskaita projekte Nr. J05-LVPA-K-04-0095.

• Latvijos žemės ūkio universiteto ataskaita projekte

Nr. J05-LVPA-K-04-0095.

• Baltarusijos Respublikos Nacionalinės mokslų akademijos

Gamtos išteklių naudojimo instituto Analitinis raštas

“Sapropelio gavybos ir panaudojimo Baltarusijoje patirtis“.

PATENTAI: 

• LT 6043, 2014-06-25;

• LT 6247, 2016-02-10;

• LT 6496, 2018-02-12.



Ačiū už dėmesį

KOMUNIKAVIMUI:

Projektų vadovas Petras Steponavičius

UAB „GJ Magma“

Tel. +370 699 76719

El.p.: petras@gjmagma.lt


