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Sisältö
• Biotestit: taustaa ja kokemuksia soveltamisesta
• Biovirta (Biokaasuprosessin materiaalivirtojen
tuotteistaminen) -tutkimushankkeen tuloksia
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Biotestit
• Voidaan tutkia yhdisteen todellista vaikutusta suoraan
eliöstöön
• Soveltuvat usean eri haitta-aineen yhteisvaikutuksen
arviointiin  voidaan käyttää tuotteen turvallisuuden
arvioinnissa
Määrityksissä huomioitava mm.
• Biosaatavuus, herkkyys, yhteisvaikutukset
• Näytteen muut ominaisuudet (johtokyky, pH, orgaaniset
hapot, ravinteet, mikrobiaktiivisuus)
• Näytteen säilytys ja esikäsittely
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Orgaanisille lannoitevalmisteille soveltuvia
biotestejä
• Stabiilisuustestit (aerobinen biologinen
aktiivisuus)
– hiilidioksidintuotto (IR/
titraus/Solvita)
– hapentuotto (OUR)
– lämmöntuotto (Rottegrad/Dewar)
• (fyto)toksisuustestit
– itävyys/juurenpituus
– taimettuminen
– valobakteeri (Flash)

• epäpuhtaudet
– rikkakasvinsiemenet
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Itävyystesti
• Yleisin kompostin kypsyystesti
• Testikasvit: vihanneskrassi, keltasinappi,
retiisi

• Näyte uutteena (vesiliukoiset yhdisteet)
tai kiinteänä petrimaljalle (n. 100 ml)
• Idätys 28 h 72 h, RT, pimeässä

• Tulokset
– Itävyys%
– Biomassa (juuret ja/tai taimet)
– Juurenpituus
 tuloksia verrataan kontrolliin (turve, suodatinpaperi)
• Juurenpituusindeksillä on kansallinen raja-arvo maanparannusaineille
(kypsyyskriteerit)
• Testin soveltuvuutta kokeiltu myös biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksille
• Standardoitu: SFS-EN 16086-2. (Determination of plant response. Part 2:
petri dish test using cress)

Kasvatuskoe
• Testikasvit ohra, kiinankaali, retiisi,
salaatti, kaura (kasvatusoloihin
sopivat)
• Kasvatusolosuhteet:
lämpötila (päivä/yö), valot, kosteus,
tilat, toistettavuus!
• Rinnakkaisia 3-5 kpl
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Kasvatuskoe
• Tulokset (5 vrk  8 viikkoa)
– Itävyys%
– Tuore/kuivapaino (juuret, verso)
– Lehtien väri
– Versojen ja juurten kunto
– Juurten pituus
– Kasvuvaihe
 Tuloksia verrataan kontrolliin (turve,
standardimaa, referenssimaa)
Standardoitu, mm. ISO 22030 (Soil quality — Biological methods, chronic
toxicity in higher plants, ISO 11269-1,2 (Method for the measurement of
inhibition of root growth, Effects of chemicals on the emergence and growth of
higher plants)
SFS-EN 16086-1 (Soil improvers and growing media. Determination of plant
response. Part 1: Pot growth test with Chinese cabbage)

Stabiilisuustestit
Aerobisen biologisen aktiivisuuden määrittäminen
1) CO2-tuotto, suljettu pullotesti kompostin
kypsyyden määrittämiseen
• Perustuu mikrobitoiminnan seurauksena
muodostuneen hiilidioksidin ja kulutetun hapen
mittaukseen
• Näytteitä inkuboidaan 37oC:ssa 24/48 h,
mittaukset infrapuna-laitteella
 tulos mg CO2-C/g VS/vrk
• Stabiilisuudella on kansalliset raja-arvot
maanparannusaineille (kypsyyskriteerit)

• Testin soveltuvuutta kokeiltu myös biokaasulaitoksen
käsittelyjäännöksille
2) Hapenkulutus. Standardoitu EN 16087-1. Soil improvers
and growing media- Determination of the aerobic biological
activity-Part 1: Oxygen uptake rate (OUR)

•

Kineettinen Vibrio fischeri bakteerin bioluminesenssiin
perustuva akuutti toksisuustesti.
Valontuotto laskee myrkyllisyyden
kasvaessa

•

Tulos ilmoitetaan inhibitio- eli esto%:na tai EC50-arvona halutun
altistusajan jälkeen

•

Standardoitu : SFS-ISO 21338.
Water quality - Kinetic luminescent
bacteria test Vibrio fischeri
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Valobakteeritesti (Flash) –akuutti toksisuus
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COMPOSTING PROCESS
Qualitative
evaluation

IS COMPOST STABLE ?
1) CO2 evolution test
• adjust the water content
2) NO3/NH4 -nitrogen ratio
The sample has to pass both tests

no

yes

IS COMPOST TOXIC TO PLANTS
AND/OR TO SOIL ORGANISMS ?
• Cress germination test
 Plant growth tests
 Flash -test
The sample has to pass all tests

Continue
composting

yes

no

Are natural metabolites reason for toxicity ?
• Analyze pH, NH3, conductivity, volatile fatty acids

no

yes

READY-TO-USE AND NON-TOXIC
COMPOST
Chemical analyses

 Add bulking agent
 More aeration
 Continue composting !

REJECT

* Itävaara M., Vikman M., Maunuksela L., Vuorinen, A. (2010). Maturity
tests for composts - verification of a test scheme for assessing maturity.
Compost Sci. Util. 18, 174 – 183.

Biotestituloksiin vaikuttavia tekijöitä
• Näytteen ominaisuudet, fytotoksisuuden aiheuttajat, mm.:
ammonium, ravinteet, suolat, haitta-aineet, orgaaniset hapot
• Näytteen esikäsittely, homogeenisuus, lämpötila, pullon
koko, kostutus/kastelu, säilytys (tapa, lämpötila ja aika)
Laboratorion pätevyyskoe (Proftest
Evira, SYKE): CO2-tuotto (tai OUR),
kasvivaste (krassin itävyys ja
juurenpituus), kosteus, orgaaninen aines
Esikoe (Evira): 2 kompostinäytettä, 5
osanäytettä, esikäsittely/seulonta 10 mm
ja 5 mm

 Pätevyyskoe viikolla 47, n. 10 laboratoriota osallistuu

Kypsyystestituloksiin vaikuttavia tekijöitähomogeenisuus

Osanäytteissä idätettyjen krassin
siementen juurenpituus (72 h), 3
rinnakkaista, hajonta eri
esikäsittelyssä

Kypsyystestituloksiin vaikuttavia tekijöitähomogeenisuus
CO -tuotto (48 h), 3 rinnakkaista,
2

hajonta eri esikäsittelyssä

Kosteus: 3% tavoitehajonnalla
Orgaaninen aines: 4.5 %
tavoitehajonnalla
 Näytteet ovat riittävän homogeenisia
ja analyysin toistettavuus hyvä

Kypsyystestituloksiin vaikuttavia tekijöitä

Näytteen johtokyvyn (EC mS/m) vaikutus krassin juurenpituuteen sekä itävyyteen

Krassin itävyyskokeessa fytotoksisiksi todetut näytteet
voivat edistää esim. retiisin juurten kasvua kasvin
kasvatuskokeessa. Vaikuttaa esim. toksisten yhdisteiden
huuhtoutuminen tai kiinnittyminen kiinteään aineeseen sekä
erot kasvilajeissa.

Kypsyystestituloksiin vaikuttavia tekijöitä

Inkubointiajan vaikutus krassin
itävyyteen ja juurenpituuteen
(tulos suhteessa kontrolliin)

BIOVIRTA: Biokaasuprosessin
materiaalivirtojen tuotteistaminen (MTT,
VTT, Evira, JY, yritykset)
Kehitetään ja sovelletaan
• biotestejä biokaasulaitosten käsittelyjäännösten laadun
arviointiin
Arvioidaan
• eri käsittelyjäännösten mahdollista fytotoksisuutta
• tuotteisiin liittyviä mahdollisia haitta-aine- ja hygieniariskejä
Annetaan
• suositukset käytettäville testimenetelmille
• käyttösuositukset lopputuotteille
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Käsittelyjäännöksen hyödyntämisen etuja
• Käsittelyjäännös sisältää kasveille käyttökelpoisia ravinteita esim.
– typpi kasveille käyttökelpoisena ammoniumtyppenä
– kiintoaineessa fosforia
• Käsiteltävän materiaalin metaaniksi hajoamaton hiili voidaan palauttaa
ravinnekiertoon – hidastaa maaperän köyhtymistä
• Epäorgaanisten lannoitteiden käyttö vähenee
• Käsittelyllä voidaan vähentää hajuhaittoja esim. lannan käsittely
• Käsittelyjäännös stabiilimpaa ja hygieenistä esim. lantaan verrattuna

• Tavoitteena: Tasalaatuiset, turvalliset, käyttötarkoitukseensa
soveltuvat tuotteet

Liisa Maunuksela
15.11.2012

Tuotteen laatuun vaikuttavat tekijät
Taudinaiheuttajat (ihmis-, eläin- tai kasviperäiset)
Orgaaniset haitta-aineet, lääkeaineet ja hormonit
• Peräisin raaka-aineista esim.
jätevedenpuhdistamolietteistä, lannasta
– LAS, PAH, PCB, PCDD
– Lääkeaineet (antibiootit) ja hormonit päätyvät ulosteen
ja virtsan mukana puhdistamolietteisiin ja
tuotantotilalla lantaan/lietelantaan
Haitalliset metallit

• Peräisin raaka-aineista esim. teollisuuden lietteistä
– Arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, lyijy,
nikkeli ja sinkki
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Testattavat näytteet
• Kolme biokaasulaitosta, näytteenotto kolme kertaa v. 2011
aikana
• Näytteet:
– mädätysjäännös sellaisenaan (reaktorista)(MJ)
– kuivajae (KJ)
– rejektivesi (RV)
– pelletti/rae
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Näytteet ja niiden esikäsittely
• Referenssinäytteet:
– sian lietelanta
– epäorgaaninen lannoite NPK
• Näytteitä tutkittiin simuloiden normaalia
peltokäyttöä, lannoitustaso säädetty
typen (NH4-N) perusteella 90 kg/ha
• Näytteet seostettu turpeeseen (~260 g/l)
ja standardimaahan (~630 g/l)
tilavuuspainot huomioiden
• Muokkauskerroksen paksuus 10 cm
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Menetelmät - Biovirta
Analyysi

Kuvaus

Näyte

CO2-tuottotesti

Stabiilisuustesti;
näytteen aerobinen, mikrobiologinen
aktiivisuus, tuotteen hajoamisaste

Sellaisenaan ja seostettuna

Kasvatuskoe

Itävyys/taimettuminen, tuorepaino,
väri, yleiskunto
•Ohra ja kiinankaali

Seostettuna

Itävyys

Fytotoksisuustesti;
krassin siementen itävyys ja
juurenpituus (72 h)

Seostettuna

Flash-testi

Akuutti toksisuustesti; kineettinen
bioluminesenssiin perustuva mittaus
•Vibrio fischeri bakteeri

Sellaisenaan ja seostettuna

Lisäksi (Evira, VTT):

• kuiva-aine, orgaaninen aines (näytteistä ja seoksista)
• tilavuuspaino, pH, johtokyky (seoksista)
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Tuloksia – krassin itävyys ja juurenpituus
• Itävyys kaikissa näytteissä hyvä ≥ 90 %
• Turpeeseen seostetuissa näytteissä juurten kasvu hieman
parempi kuin standardimaahaan seostetuissa näytteissä

Standardimaahan ja turpeeseen seostettujen biokaasulaitoksen lopputuotteiden itävyys ja
juurenpituus kolmen näytteenoton tulosten keskiarvona.
AGR (average germination rate) = keskimääräinen itävyysprosentti
RI (root length index) = juurenpituusindeksi (juurenpituudet suhteessa kontrolliin)

Tuloksia - Juurenpituusindeksi (MLV %)
• Huomioi itävyyden ja
juurenpituuden
• Ei merkittävää
myrkyllisyyttä
peltokäyttöä vastaavissa
pitoisuuksissa,
kasvunestoa eniten
kiinteillä jakeilla (KJ, MJ)
• Lantaan verrattuna
tulokset hyviä

Juurenpituusindeksi kolmen näytteenoton tulosten keskiarvona turpeeseen,
kaupalliseen kasvualustaan (ylhäällä) tai standardimaahan (alhaalla) sekoitetuissa
näytteissä

Tuloksia - Kasvatuskoe
• Testikasveissa eroa: Kiinankaali ohraa herkempi
• Ohralla kasvunestoa ei esiintynyt, poikkeuksena laitoksen 2 rejektivesi
ja laitoksen 3 rae
• Kiinankaali kasvoi heikosti testatuissa näytteissä, ainoastaan laitoksen
3 kuivajakeella hyvät tulokset
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Kasvun estyminen kiinankaalilla ja ohralla kolmen näytteenoton tulosten
keskiarvona standardimaahan sekoitetuissa näytteissä

Tuloksia – Ohran juuriston kasvu ja kunto
• Eroja kasvualustojen välillä (standardimaa, turve)
• Ainoastaan kaksi biokaasulaitoksen lopputuotetta esti juuren
kasvua selvästi
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Turve

Laitos 1,
rejektivesi

Laitos 3,
kuivajae

Tuloksia - Stabiilisuus (CO2)
• Näytteet olivat standardimaahan seostettuna stabiilimpia kuin lietelanta
• Näytteenottokertojen välillä jonkin verran hajontaa

Standardimaahan seostettujen biokaasulaitoksen lopputuotteiden sekä
referenssinäytteiden (sian lietelanta ja NPK) hiilidioksidintuotto (VTT,
Kapanen/Vikman)

Tuloksia – toksisuus (Flash-valobakteeri)
• Suurin riski myrkylliseen vasteeseen kiinteissä jakeissa: MJ-S ja KJ-S (10
g/L), vähäistä valontuoton estoa
• Korkeissa pitoisuuksissa inhiboivat valontuottoa
• Ammoniumtyppi ei ollut tutkituissa näytteissä pääasiallinen
myrkyllisyyden aiheuttaja
• Etikkahapon vaikutus saatuun vasteeseen sen sijaan voi olla suurempi
• Tulosten korrelaatio näytteiden haitta-aine pitoisuuksiin?
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Tilastoanalyysit-krassitesti
• Haihtuvien
rasvahappojen (VFA)
pitoisuuden vaikutus
krassin juurten
itävyyteen ja pituuteen
• Eroja laitosten (A, B, C)
välillä
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Tilastoanalyysit-kasvatuskoe

• VFA:n vaikutus kiinankaalin ja ohran kasvuun eri näytteissä
• Testattiin myös NH4 ja P ei selkeitä eroja
kasvuvaihtelut johtuvat jostain muusta tekijästä?

Yhteenveto
Epävarmuustekijät ja huomioitavaa
Seostaminen
• näytteet seostettiin ennen stabiilisuuden ja toksisuuden
testausta  seos vastasi todellista käyttötarkoitusta
• näytteiden seostaminen tasalaatuiseksi haastavaa 
hajontaa tulosten välillä
• seosaineen koostumus vaikuttaa: turve- toksinen vaste
(Flash), standardimaa: valmistus suhteellisen työlästä
Kasvatusolosuhteet
• kasvatushuoneen lämpötila, valo ja kosteus
• siementen laatu
• tasainen kastelu
Näytteen muut ominaisuudet
• Mm. ammoniumtyppi, etikkahappo, haihtuvat rasvahapot
(VFA
Tulosten tulkinta
• esim. Flash-valobakteeritestitulosten tulkinta on
haasteellista, koska monet tekijät voivat vaikuttaa toksiseen
vasteeseen

Yhteenveto
• Kasvitestit soveltuvat muiden toksisuustestien tueksi
käsittelyjäännösten laadun selvittämisessä
 biotesteistä juurenpituusindeksi (MLV) osoittautui
käyttökelpoisimmaksi menetelmäksi kaikilla näytteillä ja seoksilla
• Hiilidioksidintuottotesti soveltui tuotteille, mutta onko stabiilisuuden
määrittäminen lannoitteenomaisesti käytettäville tuotteille
tarpeellista?
• Tuotteet olivat standardimaahan seostettuna stabiilimpia ja
vähemmän fytotoksisia kuin lietelanta
• Tulosten mukaan ei todettu merkittävää myrkyllisyyttä peltokäyttöä
vastaavassa pitoisuudessa  kiinteillä jakeilla tosin havaittiin
vähäistä myrkyllisyyttä osassa biotestejä
• Näytteenottokertojen ja laitosten välillä tuotteissa eroja
prosessiteknistä syistä
 yhtenäisten käyttösuositusten antaminen vaikeaa
 osa tuotteista näyttäisi soveltuvan laajempaan käyttöön kuin
voimassa oleva lainsäädäntö sallii
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