2012 m. „Baltijos organinių trąšų tvarkymo“
apdovanojimas
Ieškoma: inovatyvių organinių trąšų tvarkymo technologijų
Mėšlas yra didžiulio potencialo energijos ir augalų maisto medžiagų šaltinis. Projektas „Baltijos organinės
trąšos“ skelbia simbolinį 2012 m. „Baltijos organinių trąšų tvarkymo“ apdovanojimą, kurio esmė –
paskatinti naujų technologijų, gerinančių mėšlo tvarkymo ir naudojimo darnumą bei tvarumą Baltijos
jūros regione.
Apdovanojimo tikslas – pripažinti technologijų kūrėjų nuopelnus ir taip paskatinti perspektyvių naujų
technologijų plėtrą. Pretenduoti į apdovanojimą gali diegimui parengta naujovė, pritaikoma organinių trąšų
gamybos technologinėje grandinėje nuo tvarto iki lauko, bei galinti:
•
•

•

sumažinti taršą (iš dirvos išplaunama mažiau maisto medžiagų, išgarinama mažiau amoniako, į
aplinką išmetama mažiau kenksmingų medžiagų ir t. t.);
padidinti organinėse trąšose esančių naudingų maisto medžiagų pasiekiamumą augalams arba
kitaip prisidėti prie darnaus trąšų naudojimo (separuojant, džiovinant, granuliuojant ar taikant
kitokią pradinio apdorojimo technologiją, kaupiant arba tręšiant ir t. t.);
padidinti organinių trąšų efektyvumą, jas panaudojant energijai (biodujoms, deginimui, dujofikacijai
ir t. t.).

Praėjusiais metais šį apdovanojimą pelnė Švedijos kompanijos „Biotain“ sukurta „Splitbox-Agri“ mėšlo
tvarkymo sistema.
Lietuvoje yra talentingų mokslininkų, inžinierių ir verslininkų, kurie pajėgūs reikšmingai prisidėti prie
inovatyvių mėšlo tvarkymo technologijų kūrimo ar tobulinimo. Kviečiame atskirus kūrėjus ar įmones
įsijungti į aktyvią veiklą sprendžiant Lietuvai labai svarbias, su mėšlo kaupimu, tvarkymu ir naudojimu
susijusias, problemas ir mažinant Baltijos jūros taršą. Taip pat siūlome atkreipti dėmesį į šį apdovanojimą, ar
netgi pateikti paraišką.
„Baltijos organinės trąšos“ yra Suomijos tyrimų centro „MTT AgriFood Research“ vadovaujamas „ES
Interreg“ Baltijos jūros programos projektas, kurio bendras biudžetas siekia 3,7 mln eurų. Projekto partneris
Lietuvoje – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Daugiau apie projektą galima sužinoti apsilankius
projekto interneto svetainėje www.balticmanure.eu .
Paraiškos priimamos iki 2012 m. spalio 1 d. Paraiškos formą galima rasti interneto svetainėje

www.balticmanure.eu. Užpildytą paraišką adresuokite Mrs. Anne-Luise Skov Jensen ir siųskite
elektroninio pašto adresu alsj@agropark.dk.
Apdovanojimo laimėtojas bus paskelbtas 2012 lapkričio mėnesį Danijoje vyksiančios tarptautinės žemės
ūkio parodos „Agromek Agricultural Fair“ metu.
Nuotraukoje – 2011 metų „Baltijos organinių trąšų tvarkymo“ apdovanojimo laimėtojas „Splitbox Agri“.
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