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INFORMACINIS BIULETENIS
Kompostuokime organines atliekas
Biologiškai skaidžios
atliekos sudaro apie 40%
visų komunalinių atliekų,
jų tvarkymui reikia skirti
ypatingai svarbų dėmesį,
visų pirma skatinant jų
kompostavimą namuose.
Kadangi Alytaus regionas
yra kaimiškas ir daugiau
kaip pusė gyventojų gyvena kaimiškose teritorijose,
o apie du trečdaliai neurbanizuotose teritorijose, todėl
yra geros sąlygos individualiam kompostavimui. Tai
leistų mažinti nerūšiuotų
atliekų kiekius bei tausoti
aplinką ir sveikatą.
Patogiausias
būdas
atsikratyti sodo ir daržo
tvarkymo atliekomis bei
galimybė pasigaminti natūralių trąšų - kompostavimas - natūralus procesas,
kai organinės atliekos paverčiamos dirvožemiui ir
augalams lengvai pasisavinamų maistinių medžiagų
šaltiniu. Kompostuoti galima dalį virtuvės atliekų,
kavos ir arbatos tirščius,
įskaitant filtrus, vaisius,
lapus, smulkias šakas, sodo
ir daržo augmeniją, nupjautą žolę. Kompostuoti negalima skerdienos atliekų,
mėsos ir žuvies gabaliukų,
virtų daržovių, pieno produktų.
Kompostuoti biologiškai skaidžias atliekas mus
įpareigoja teisiniai aktai.
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane

yra numatytos konkrečios
užduotys tvarkant biologiškai skaidžias atliekas –
periodiškai mažinti jų kiekius, šalinamus sąvartynuose. Plane numatyta, kad
sąvartynuose
šalinamos
komunalinės
biologiškai
skaidžios atliekos sudarytų:
iki 2010 metų - ne daugiau
kaip 75 procentus 2000
metų biologiškai skaidžių
komunalinių atliekų; iki
2013 metų - ne daugiau
kaip 50 procentų 2000
metų biologiškai skaidžių
komunalinių atliekų; iki
2020 metų sąvartynuose
šalinamos
komunalinės
biologiškai skaidžios atliekos turi sudaryti ne daugiau kaip 35 procentus
2000 metų biologiškai
skaidžių komunalinių atliekų.
Kompostuoti biologiškai
skaidžias atliekas galima
savo namų valdose, o jei
nėra tam galimybių vežkite
žaliąsias atliekas į stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikšteles arba į organinių atliekų kompostavimo
aikšteles.
Alytaus regione veikia
Druskininkų
organinių
atliekų
kompostavimo
aikštelė ir Alytaus žaliųjų
atliekų
kompostavimo
aikštelė. 2010 metais šiose
aikštelėse apdorota 1742
tonų biologiškai skaidžių
atliekų. Per 2010 metus į
Alytaus žaliųjų atliekų

kompostavimo
aikštelę
priimta
ir
sutvarkyta
1012,1 tonos arba 27,7
procentų mažiau biologiškai skaidžių atliekų, į Druskininkų organinių atliekų
kompostavimo
aikštelę
730,6 tonos arba 26,36
procentų daugiau atliekų
lyginant su 2009 metais.

Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelė

Kadangi ribotas galimybes kompostuoti turi individualių namų gyventojai
mieste (dėl mažų sklypų ir
arti esančių pastatų) 2011
metais planuojama dviem
trečdaliams iš jų nupirkti
pramoninius individualaus
kompostavimo konteinerius ir taip skatinti šį procesą. Kaimų ir gyvenviečių
gyventojai ribojančių veiksnių beveik neturi ir atliekas
gali kompostuoti savos
gamybos įrenginiuose arba
kartu su žemės ūkio ar
gyvulininkystės atliekomis
ir mėšlu.
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