HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TUOREKASVIKSIA VALMISTAVIIN YRITYKSIIN – TUOPRO2

KASVISSIVUTUOTTEET JA NIIDEN KÄSITTELY
Marja Lehto, Luonnonvarakeskus

KASVISSIVUTUOTTEIDEN LAATU JA MÄÄRÄ
• Kasvissivutuotteiden määrä ja laatu vaihtelevat paljon eri
yrityksissä
- esim. sivutuotetta 150 kg/d -16 t/d
•

Yrityksissä tarvitaan erilaisia käsittelyratkaisuja

• Sivutuotteet muodostuvat varastohävikistä, lajittelutähteistä,
perunan- ja juuresten kuorinnasta, kasvisten
kauppakunnostuksesta sekä salaattien ja muiden
kasvistuotteiden valmistuksesta
• Juuresten varastointitappio voi olla jopa 30 % sadosta ja
kuorinnassa sivutuotteeksi muuttuu ~40 – 60 % raakaaineesta.
• Kasvismateriaali pitäisi saada hyödynnettyä mahdollisimman
tehokkaasti esim. elintarvikkeena, rehuna tai
maanparannusaineena.

• Lannoitevalmisteen ja rehun täytyy
täyttää lainsäädännön vaatimukset
(mm. lannoitevalmistelaki 53972006,
MMM asetus lannoitevalmisteista 24/2011,
rehulaki 86/2008 muutoksineen)

31.3.2016

2

JÄTEHIERARKIA

JÄ T T E E N S Y N N Y N E H K Ä IS Y
U U D ELLEEN KÄ YTTÖ

• Ensisijaisesti

on vähennettävä jätteen
määrää ja haitallisuutta
• Toiminnanharjoittajalta edellytetään

K IE R R Ä T Y S
M U U H Y Ö D Y N T Ä M IN E N

lupahakemuksessa ja viranomaisilta
lupaharkinnassa aiempaa selvästi
L O P P U S IJO IT U S
perusteellisempaa selvitystä jätteiden
eri käsittelyvaihtoehdoista.
• Materiaalien käytön tehokkuus on otettava
huomioon ympäristöluvan lupamääräyksissä
• Biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikalle rajoitetaan

• Jätteen syntymistä on ehkäistävä sekä materiaalitehokkuutta

ja jätteen

hyödyntämistä lisättävä (Jätelaki 646/2011, EU:n jätedirektiivi
EY98/2008)
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TILANNE YRITYKSISSÄ
• Sivutuotteiden muodostuminen voi olla kausiluonteista
• Kuorimoilla ja kasvisten pilkonnassa muodostuu sivutuotetta tasaisesti
ympäri vuoden
• Teollisuudessa yleensä syksyllä suuremmat sivutuotemäärät
• Isot kasvissivutuotemäärät menevät usein biokaasulaitokseen
•

Kuljetus + porttimaksut

• Pienempiä määriä
•

Kompostoidaan, kuljetetaan rehuksi tuotantoeläimille ja syksyllä
riistaeläimille

• Sivutuotteet kuljetetaan usein eläinten rehuksi sellaisenaan
•

Kuljetus tapahtuu usein, koska materiaali kosteaa ja huonosti säilyvää

•

Kasvis- ja eläintilat ovat usein kaukana toisistaan

•

Sivutuotteen säilymisestä ja hygieenisestä laadusta on huolehdittava

• Saako sivutuotteita levittää pellolle sellaisenaan?
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KASVISMATERIAALI

on kosteaa, helposti pilaantuvaa,
hankalasti kuljetettavaa ja varastoitavaa. Kasvikset ovat n. 90 % vettä.

Kokonaisia kasviksia on helpompi varastoida ja kuljettaa kuin silputtuja
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HYÖDYNNETTÄVYYS
• Jakeiden hyödynnettävyys riippuu mm. sivutuotteiden
puhtaudesta, hygieenisestä laadusta, kuiva-ainepitoisuudesta
ja ravintoainesisällöstä.

• Sivutuotteiden jatkoprosessointiin vaikuttaa myös sivujakeen
määrä aikayksikössä sekä tavoiteltava lopputuote.
• Välimatka yhteistyötiloille vaikuttaa hyödyntämistavan
valinnassa, esim. eläintilat, käsittelylaitokset
• Mahdollisia hyödyntämiskohteita ovat:
•
•
•
•
•
•
•

Elintarviketeollisuus
Rehuteollisuus tai suora rehukäyttö
Lemmikkieläinten ruokateollisuus
Riistaeläinten ruokinta
Maanparannusainekäyttö
Käyttö energiana (biokaasu, bioetanoli)
Kemianteollisuus (erilaiset yhdisteet)

• Koko ketju täytyy olla kunnossa
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MITÄ VOIDAAN TEHDÄ YRITYKSESSÄ
• Selvitetään mahdollisuudet sivutuotteiden määrän
vähentämiseen  elintarvikkeeksi kelpaavat jakeet
• Eri tarkoituksiin menevät jakeet pidetään erillään
• Puhtaat sivutuotejakeet elintarvike- ja/tai rehukäyttöön
• Jos maa-ainesta mukana  maanparannusaineeksi
• Selvitetään mahdollisuuksia yritysten yhteistyöhön
− eläintilat, käsittelylaitokset, laiteyhteistyö, …
•

Lopputuotteen on oltava tasalaatuista ja sitä pitää olla koko ajan
saatavilla esim. teollisuudessa tai
rehukäytössä

• Tuotteistamisella on mahdollisuus

saada sivutuotteelle myös rahallinen
arvo (rehu, maanparannusaine)
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MENETELMIÄ
• Kasvissivutuotteita voidaan käsitellä eri tavoin.
Menetelmiä esim.
• Fermentointi • Happosäilöntä • Imeyttäminen/
sekoittaminen rehuaineeseen • Kuivaus • Pelletöinti •
Kompostointi • Pyrolyysi….
Ilmatiivis säilöntä (säilörehusäilöntä)
….tyypillinen tapa säilöä kosteita rehujakeita ja
….samalla stabiloida niiden hygieeninen laatu
•

- Orgaaniset hapot, fermentointi
• Kuivaus - kuiva-ainepitoisuus <10 %,
saadaan pieneen tilaan ja säilymään pitkään
• Pelletöinti
 Käyttö elintarvikkeena, rehuna, lemmikkien
ruokana, teollisuuden raaka-aineena,
maanparannusaineena, …
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”UUSREHUT”
• Monet sivutuotteet soveltuvat hyvin kotieläinten
ruokintaan
• Ruokinnan suunnittelu ja rehujen taloudellinen
arvo perustuu rehuarvoihin

• Rehuarvot lasketaan rehujen kemiallisen
koostumuksen, sulavuuden ym. ominaisuuksien
perusteella www.luke.fi/rehutaulukot
• Uusrehujen spesifiset ominaisuudet voivat olla
kiinnostavia (probioottiset ja antimikrobiset
ominaisuudet, kivennäiset, vitamiinit,
rasvahappokoostumus)
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Kuiva-aine

Valkuainen

g/kg

g/kg ka

Peruna

220

95

Lanttu

120

100

Porkkana

120

100

Punajuuri

210

120

Rehukaali

160

110

Ohra

860

122

Nurmisäilörehu

321

147

VAIHTOEHTOISET REHUTYYPIT,
JOISSA KASVISSIVUTUOTTEIDEN
HYÖDYNTÄMINEN ON LUONTEVAA:
• Nautakarjalle seosrehun komponenttina
• Sikojen liemirehuruokintaan vellimäisenä
• Hintaa/kustannuksia on verrattava biokaasulaitoksen
porttimaksuun ja toisaalta rehujen hintoihin
• Nautakarjalle seosrehun komponenttina – nesteosa ei
saa karata puristenesteenä! Riittävä stabiilisuus on
varmistettava – säilöntä säilörehun/murskeviljan tapaan
• Sikojen liemirehuruokintaan vellimäisenä – riittävä
stabiilisuus/hygieninen laatu: voisiko olla terveyshyötyjä:
pektiini, maitohappo, elävät maitohappobakteerit?
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.
Kuivan materiaalin lisäämisessä mieltä, jos kyseinen materiaali
menisi muutenkin rehukäyttöön, eikä sen käyttö saa
olennaisesti lisätä kuljetus- eikä säilöntäkustannusta - koko
ketju tarkasteluun!

Teoksesta: Wadhwa, M., Bakshi, M.P.S. 2013. Utilization of fruit and vegetable wastes as livestock feed and as
substrates for generation of other value-added products. RAP Publication 2013/04
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ESIMERKKI KUIVAUSLAITTEISTOSTA

Kuva: SFTec Oy

Kuva SFTec Oy

Modheat -koelaitetta testattu mm. naudan lietelanta + turve 2:1, ketunlanta,
hevosenlanta, kaura kosteus 20,7 %  12,4 % 40 min kuivaus
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MIKÄ ON MODHEAT?
• Mod(modulaarinen)Heat(kuivaus/kuumennuslaitteisto)
• Laite on ideoitu vastaamaan mahdollisimman edullisesti ja yksinkertaisesti moniin tarpeisiin
• ModHeat on modulaarinen ja joustava kuivaus- ja kuumennuslaitteisto soveltuen useille eri
materiaaleille (esim. lanta, puuhake, biomassa jne.)

• ModHeat huomioi yksinkertaisella teknisellä ratkaisulla kaikki siirtoilmiöt
• Laitteiston liikkuvat osat on minimoitu toiminnan siitä kärsimättä
• Kunnioittaa viimeisimpiä sovelluksia kaupallisina ratkaisuna, mutta viety innovaatiotasolla
merkittävä askel eteenpäin

• ModHeat -laitteistoon suunniteltu huollon ja käytön tarpeita kunnioittaen
• Vähän liikkuvia osia

Kuva: SFTec Oy

KONDENSIOKUIVAUS
Teoreettinen energiantarve on neljäsosa perinteiseen termiseen kuivaukseen
verrattuna
-Termisessä kuivauksessa vesi höyrystetään ulos kun taas kondensiokuivauksessa
se kondensoidaan kylmempään ilmavirtaan paineerolla

EXITHERM © SLUDGE TREATMENT
Materiaali rakeistetaan ja kuumennetaan (+80 oC) rummussa.
- Rakeet siirretään kuivaussäiliöön, jossa ilmavirta +60 oC.
- Höyryn paine-eron takia vesi siirtyy rekeistetusta materiaalista ilmaan ja
ilmavirta kuumennetaan +80 oC:een. Tällä voidaan poistaa rakeista 500g
vettä/kg ilmaa.
- Lämmönvaihtimessa vesi kondensoituu ja ilma jäähtyy takaisin +60
oC:een.

RUMPUKOMPOSTOINTI
KOMPOSTOINTIKOE
- Kasvis/turve/hakeseoksen kuiva-ainepitoisuus
alussa 20% - 30%
- Rumpukompostointijakson pituus 7 vrk
- Rumpuun lisättiin ja sieltä poistettiin tietty
määrä joka päivä
- Seosaineen määrä (50 %) ongelma
- Seosaineita esim. turve, olki, hake,
pahvi, ….
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PIKAKOMPOSTORI
Materiaali sisään

Materiaali ulos

•
•
•
•
•
•
•

Syötetään 5 – 1500 kg kompostoituvaa sivutuotetta päivässä
Laite sekoittaa, puhaltaa ilmaa ja lämmittää
Tarvittaessa hygienisointi (70 oC, 1 h)
Hajottaa nopeasti orgaanisen aineen (24 – 48 h)
Ei vaadi (välttämättä) seosainetta
Tämän laitteen pienempi versio on ollut koekäytössä
Jälkikompostointi ennen käyttöä
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RUMPU / AUMA
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SEOSMULLAN TUOTTEISTAMINEN
• Seosmultaan voidaan lisätä muita lannoitevalmisteita,
kuten kalkkia, lannoitteita tai maanparannuskompostia.
• Ennen tuotteen markkinoille saattamista on
kompostimullan mikrobiologinen laatu (ei salmonellaa
ja E. colien määrä alle 1000 pmy/g) tarkistettava

• Myös kompostimullan raaka-aineena käytettävän
kompostin soveltuvuus tuotteistamiseen on syytä
varmistaa.
• Mullan raaka-aineena käytettävän kompostin tulee
täyttää maanparannuskompostin laatuvaatimukset
• Rikkakasvinsiemenet
• Epäpuhtaudet, esim. lasi, metalli
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KÄSITTELYVAIHTOEHTOJA JA KUSTANNUKSIA
• Sivutuotteiden käsittelystä aiheutuu yleensä kustannuksia
• Pohdittava tapauskohtaisesti paras vaihtoehto

• Käsittelylaitos
• Porttimaksut

•

•

Kompostointilaitos ~ 40 €/t

•

Biokaasulaitos

•

Lisäksi kuljetus + alv

~ 60 – 80 €/t

Käytetään sellaisenaan
Rehuksi – eläintila hakee/järjestää kuljetuksen,
mutta ei yleensä maksa sivutuotteista
• Riistan ruoka – metsästysseurat hakevat (maksavat jotain)
•
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KÄSITTELYT YRITYKSESSÄ
• Esikäsittely: murskaus, kuiva-ainepitoisuuden nosto (linko,
puristin, …) – laite + työkustannus
• Kompostointi (rumpu, auma, ym.)
•
•
•
•
•

Laitekustannus
Seosaine (turve, hake, olkisilppu, pahvi, muu kuiva kuitu, …)
Kompostointitilat
Työaika, laadunvalvonta, tuotteistaminen

Kuivaus - kustannukset riippuvat energian hinnasta,
hukkalämmön hyödyntäminen, uusiutuvaa energiaa, esim.
maalämpöä
•

Missä kosteuspitoisuudessa säilyy

•

Miten pitäisi käsitellä jatkokäytön kannalta (lämpötila)
•

Kustannus > 100 €/t lopputuotteen arvo
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…kustannuksia
Pelletöinti
Kuivattava ensin ja sen jälkeen pelletöinti
Sopiva seosaine, jotta saadaan pelletiksi
Mihin tarkoitukseen?
Tuotteistaminen ja laadunvalvonta
Pikakompostori
Laitekustannus
Sähkö
Tuotteistaminen ja laadunvalvonta

KIITOS
marja.lehto@luke.fi

Luken sivutuotehanke SivuHyöty
www.luke.fi/sivuhyoty

Hanketta on rahoittanut:

