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B priedas. Tyrimuose naudotų bioįkrovų sąrašas 

B.1 lentelė. Tyrimuose naudotų bioįkrovų sąrašas 

Table B.1. List of bioloadings used in the studies 

Bioįkrovos ko-

das 

Bioįkrovos rūšis Organinė 

apkrova, 

g VS/l 

Įrenginys Procesas 

1 2 3 4 5 

1VM100PH4,5 Vištų mėšlo, be bioanglies 

priedo (pradinis pH = 4,5) 

100,0 ± 

6,5 

1 pakopos periodinis 

1VM100PH5,0 Vištų mėšlo, be bioanglies 

priedo (pradinis pH = 5,0) 

100,0 ± 

5,8 

1 pakopos periodinis 

1VM100PH5,5 Vištų mėšlo, be bioanglies 

priedo (pradinis pH = 5,5) 

100,0 ± 

7,9 

1 pakopos periodinis 

1VM100PH6,0 Vištų mėšlo, be bioanglies 

priedo (pradinis pH = 6,0) 

100,0 ± 

4,2 

1 pakopos periodinis 

1VM100PH6,5 Vištų mėšlo, be bioanglies 

priedo (pradinis pH = 6,5) 

100,0 ± 

6,6 

1 pakopos periodinis 

1VM100PH7,0 Vištų mėšlo, be bioanglies 

priedo (pradinis pH = 7,0) 

100,0 ± 

2,9 

1 pakopos periodinis 

1AK100BŽ Augalinių atliekų, su beržo 

žievės bioanglies priedu 

100,0 ± 

5,1 

1 pakopos periodinis 

1AK100BM Augalinių atliekų, su beržo 

medienos bioanglies priedu 

100,0 ± 

4,9 

1 pakopos periodinis 

1AK100K Augalinių atliekų, be 

priedo 

100,0 ± 

5,3 

1 pakopos periodinis 

1VM100BŽ Vištų mėšlo, su beržo 

žievės bioanglies priedu 

100,0 ± 

6,7 

1 pakopos periodinis 

1VM100BM Vištų mėšlo, su beržo me-

dienos bioanglies priedu 

100,0 ± 

7,2 

1 pakopos periodinis 

1VM100K Vištų mėšlo, be priedo 100,0 ± 

6,5 

1 pakopos periodinis 

1ND100BŽ Nuotekų dumblo, su beržo 

žievės bioanglies priedu 

100,0 ± 

4,7 

1 pakopos periodinis 
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B.1 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 

1ND100BM Nuotekų dumblo, su beržo 

medienos bioanglies priedu 

100,0 ± 

5,4 

1 pakopos periodinis 

1ND100K Nuotekų dumblo, be priedo 100,0 ± 

6,6 

1 pakopos periodinis 

1AK150BŽ Augalinių atliekų, su beržo 

žievės bioanglies priedu 

150,0 ± 

8,3 

1 pakopos periodinis 

1AK150BM Augalinių atliekų, su beržo 

medienos bioanglies priedu 

150,0 ± 

7,7 

1 pakopos periodinis 

1AK150K Augalinių atliekų, be 

priedo 

150,0 ± 

9,8 

1 pakopos periodinis 

1VM150BŽ Vištų mėšlo, su beržo 

žievės bioanglies priedu 

150,0 ± 

9,9 

1 pakopos periodinis 

1VM150BM Vištų mėšlo, su beržo me-

dienos bioanglies priedu 

150,0 ± 

4,3 

1 pakopos periodinis 

1VM150K Vištų mėšlo, be priedo 150,0 ± 

7,2 

1 pakopos periodinis 

1ND150BŽ Nuotekų dumblo, su beržo 

žievės bioanglies priedu 

150,0 ± 

10,5 

1 pakopos periodinis 

1ND150BM Nuotekų dumblo, su beržo 

medienos bioanglies priedu 

150,0 ± 

12,4 

1 pakopos periodinis 

1ND150K Nuotekų dumblo, be priedo 150,0 ± 

9,7 

1 pakopos periodinis 

2AK100BM Augalinių atliekų, su beržo 

medienos bioanglies priedu 

100,0 ± 

8,8 

2 pakopų nuolatinis 

2ND100BM Nuotekų dumblo, su beržo 

medienos bioanglies priedu 

100,0 ± 

9,8 

2 pakopų nuolatinis 

2VM100BM Vištų mėšlo, su beržo me-

dienos bioanglies priedu 

100,0 ± 

7,4 

2 pakopų nuolatinis 

3VM100BM(M) Vištų mėšlo, su beržo me-

dienos bioanglies priedu 

(maišant bioįkrovą) 

100,0 ± 

10,0 

3 pakopų nuolatinis 

3VM100BM(N) Vištų mėšlo, su beržo me-

dienos bioanglies priedu  

(nemaišant bioįkrovos) 

100,0 ± 

12,5 

3 pakopų nuolatinis 
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B.1 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 

3ND100BM(M) Nuotekų dumblo, su beržo 

medienos bioanglies priedu, 

(maišant bioįkrovą) 

100,0 

± 9,1 

3 pakopų nuolatinis 

3ND100BM(N) Nuotekų dumblo, su beržo 

medienos bioanglies priedu, 

(nemaišant bioįkrovos) 

100,0 

± 14,6 

3 pakopų nuolatinis 

 


