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Euroopa Parlament keelustab 2021. aastast ära plastist ühekordsete nõude kasutamise ja 

kasutusele tuleb võtta alternatiivid. Alternatiiviks sobivad ühekordsed biolagunevad nõud. 

Biolagunevate toodete korral tuleb tähelepanu pöörata toote ja pakendi märgistusele, et 

teada saada, kas toode on kompostitav ja kas tööstuslikult või kodus kompostimisel.  

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada erinevate biolagunevate nõude lagunevus 

tööstuslikult ja kodus kompostimisel. Katsed viidi läbi kodustes tingimustes toidujäätmete 

kompostimisel Wastefox kompostriga ja tööstuslikul reoveesette aunkompostimisel. 

Lõputöö katsetes kasutati erinevast materjalist valmistatud biolagunevaid nõusid ja 

kilekotte. Nõude ja kilekottide biolagunevust hinnati visuaalselt ja massikao järgi.  

Kompostimiskatsete tulemusel saab öelda, et ühekordsed nõud lagunesid väga erinevalt. 

Kompostitavaks sai aunkompostimisel määrata suhkruroost taldriku, mis lagunes 100%-

liselt. Rohkem kui 90%-line lagunemine vähemalt ühes paralleelkatses saadi ka 

maisitärklisest joogikõrte ja paberist joogitopsi korral. Mater-Bi materjalist kilekottide 

lagunemine toimus 20‒80% ulatuses. Kodus kompostris 2-kuulise lagunemise tulemusena 

oli nõude massikadu kompostimisel väiksem, kuid oli näha, et paremini lagunesid tooted, 

millel oli märgis kodus kompostitavuse kohta.   
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The European Parliament will ban the use of plastic tableware from 2021 and alternatives 

must be introduced. Disposable biodegradable tableware are an alternative. In the case of 

biodegradable products, attention must be paid to the labeling of the product and its 

packaging in order to know whether the product is compostable. 

The aim of this master 's thesis was to find out the degradability of different biodegradable 

tableware and plastic bags in industrial and home composting. The experiments were 

performed at home by composting food waste in a Wastefox composter and at industrial 

scale by windrow composting of sewage sludge . The biodegradable tableware and plastic 

bags made of different materials were used in the experiments. The decomposition of the 

dishes and bags was determined visually and by weight loss. 

As a result of composting experiments, it can be said that different biodegradable 

tableware decomposed very differently. A plate from sugar cane, which degraded 100%, 

could be determined to be compostable. More than 90% degradation at least in one parallel 

experiment was also obtained with drinking straws made from corn starch and drinking 

cups made from paper. The disintegration of Mater-Bi plastic bags was 20‒80%. As a 

result of the 2-month composting in the home composter, the weight losses of the tested 

items were lower, but it was noticed that the products with the label of “home 

compostable“ decomposed to a greater extent. 

Keywords: biodegradability, compostability, tableware, plastic bag, mass loss, PLA, 
Mater-Bi 
 

 

 



 4 

SISUKORD 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 
1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE ........................................................................................... 7 

1.1. Biolagunev ja kompostitav ......................................................................................... 7 
1.2. Biolagunevad plastid ja bioplastid ............................................................................. 8 
1.3. Biolagunevate plastide materjalid .............................................................................. 9 
1.4. Biolagunemise standardid ja märgistus .................................................................... 11 
1.5. Biolagunevate nõude kasutamine Eestis .................................................................. 16 
1.6. Kompostimine .......................................................................................................... 19 

2. MATERJAL JA METOODIKA ..................................................................................... 23 
2.1. Katsetes kasutatud ühekordsed biolagunevad nõud ja kilekotid .............................. 23 
2.2. Kompostimiskatsed .................................................................................................. 26 

2.2.1. Kodus kompostimine WasteFox kompostris .................................................... 26 
2.2.2. Tööstuslik kompostimine .................................................................................. 28 

3. KOMPOSTIMISKATSETE TULEMUSED JA ARUTELU ......................................... 30 
3.1. Biolagunevate nõude ja kilekottide lagunemine Wastefox kompostris ................... 30 
3.2. Biolagunevate nõude ja kilekottide lagunemine tööstuslikul aunkompostimisel .... 32 
3.3 Kompostimiskatsete tulemuste arutelu ..................................................................... 34 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 37 
SUMMARY ........................................................................................................................ 39 
KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 41 
 

 

  



 5 

 

 

SISSEJUHATUS 

Plasti üks põhilisemaid omadusi on vastupidavus. Tänu sellele omadusele kasutatakse 

plasti erinevates valdkondades. Plast on üks populaarsematest materjalidest, millest 

toodetakse kilekotte ja ühekordseid nõusid. Plastid sisaldavad ohtlikke aineid, mille tõttu 

on hooletusse jäetud plastid ohtlikkud keskkonnale. Plasti on leitud ookeanidest ja seetõttu 

on ohus mereelustik. Plastijääke leidub mereliikides - näiteks merikilpkonnad, hülged, 

vaalad ja linnud, aga ka kalad ja koorikloomad ning seetõttu ka inimeste toiduahelas.  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv (EL) 2019/904, 5. juuni 2019, teatavate 

plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta keelustab 2021. aastast ühekordsete 

plastnõude kasutamine Euroopas. Eesmärgiks on tõhusalt vähendada teatavate plasttoodete 

märkimisväärset negatiivset mõju keskkonnale, tervisele ja majandusele (Euroopa 

Parlamendi… 2019). 

Kõige levinumaks alternatiiviks ühekordsetele plastnõudele oleks biolagunevad nõud ja 

tavalisetele kilekottidele biolagunevad kilekotid. Biolagunevad nõud ja kilekotid 

lagunevad tööstuslikul kompostimisel, kuid osasid neist on võimalik ka kodus kompostida. 

Toodetel on märgistus, mis näitab, kas toode on komposteeritav ning millistes tingimustes 

kompostitav, kas kodus või tööstuslikus keskkonnas. Antud märgistest ei ole inimesed 

sageli teadlikud ning ei oska märgistusele tähelepanu pöörata. Samas on biolagunevate 

toodete edasimüüjatel huvi rohkem teada saada erinevate biolagunevate materjalide 

kompostitavuse kohta.  

Lõputöö eesmärk on välja selgitada erinevate biolagunevate nõude ja kilekottide lagunevus 

tööstuslikult ja kodus kompostimisel. Vastuseid otsitakse järgmistele uurimisküsimustele:  

1) Kas kõik biolagunevad nõud ja kilekotid lagunevad kompostimisel? 

2) Millest sõltub nõude ja kilekottide lagunemine? 

3) Kas täpsed tingimused on olulised kompostimisel? 

4) Millised on peamised erinevused tööstuslikul ja kodus kompostimisel? 
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Kirjanduse ülevaatas keskendutakse biolagunevuse mõistele, biolagunevatele 

materjalidele, biolagunemise standarditele ja märgistusele ning kirjeldatakse kodus 

kompostimist ja tööstuslikku kompostimist. Kompostimiskatsete metoodikat ja 

kompostimiskatsete tulemusi kirjeldatakse töö 2. ja 3. peatükis.  

Magistritöö autor avaldab tänu juhendajale, kes oli väga pühendunud lõputöö 

juhendamisel. Autor tänab biolagunevate toodete edasimüüjaid nõude ja kilekottide eest. 

Wastefox kompostri kasutamise ning juhendamise eest tänab autor Joonatan Orast. 

Aunkompostimise katse läbiviimisel aitasid kaasa Andres Liiv, kes teostas 

katsekompostimist Elvas, Elva reoveepuhasti ning KIK projekt “Rakendusuuring vee-

ettevõtetes aunkompostimistehnoloogia optimeerimiseks reoveesette jäätmestaatuse 

lakkamiseks”. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Biolagunev ja kompostitav 

Biolagunev tähendab seda, et materjal on võimeline bioloogiliselt lagunema. Lagunemine 

sõltub õigete tingimuste ja mikroorganismide, seente või bakterite, olemasolust. 

Biolagunemine võib toimuda täielikult. Näiteks taimne toode võib laguneda 

süsinikdioksiidiks, veeks ja muudeks looduslikult esinevateks aineteks. Mõnede 

materjalide lagunemisel, aga võivad tekkida kemikaalid, mis on kahjulikud keskkonnale. 

Tingimused on olulised, et soodustada biolagunevust. Looduses või kompostihunnikutes 

biolagunevad tooted ei pruugi näiteks biolaguneda prügilates, kus pole piisavalt baktereid, 

valgust, hapnikku või  vett, et protsessi edasi viia (Chait 2019).  

Keskkonnale mõju on väiksem kui materjal laguneb kiiresti ja biolagunemine ei võta aega 

aastaid. Biolagunev materjal ei jäta maha midagi kahjulikku ning säästab ühtlasi prügila 

ruumi (Chait 2019). 

Biolagunemine võib toimuda anaeroobses (ilma hapnikuta) või aeroobses (hapnikuga) 

keskkonnas, kus orgaanilise aine lagundamisel  mikroorganismide poolt tekivad erinevad 

saadused. Anaeroobsel lagunemisel muundub orgaaniline aine süsinikdioksiidiks ja 

metaaniks. Aeroobsel lagunemisel eraldub kindlasti CO2 ning tekib vesi (Biobag 2020b).  

Mõisteid “biolagunev” ja “komposteeritav” aetakse pidevalt segamini, tegelikult nende 

sisu on väga erinev. Terminit biolagunev kasutatakse palju, kuid see ei sisalda 

informatsiooni, mis tingimustes ja kui kiiresti peaks bioloogiline lagunemine toimuma. 

Kompostitavad tooted on kõik biolagunevad, kuid kompostitavuse all peetakse silmas 

lagunemist kompostimisel spetsiaalses keskkonnas ja tingimustel. Õigetes tingimustes 

lagunevad kompostitavad tooted vähemalt 90 päeva jooksul ja nad jätavad maha 

toitainerikka orgaanilise materjali, mida nimetatakse huumuseks ja mida saab kasutada 

uute taimede kasvu jaoks (Chait 2019). 
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Selleks, et toodet saaks täielikult kompostitavaks nimetada, peab see vastama Euroopa 

standardi EN 13432 ja EN 14995, rahvusvahelisele standardile ISO 17088 või US 

standardi ASTM D6400 nõuetele. Nimetatud spetsifikatsioonid nõuavad, et 

biolagunevad/komposteeritavad tooted laguneksid komposteerimiskeskkonnas teatud aja 

jooksul täielikult ega jätaks endast maha mistahes kahjulikke jääke (Biobag 2020b). 

 

 

1.2. Biolagunevad plastid ja bioplastid 

Biolagunevad plastid on plastid, mida saab teatud aja jooksul metaboliseerida looduslikult 

esinevate mikroorganismide, näiteks bakterite ja seente abil. Biodegradatsioon osutab 

biokeemilistele protsessidele, mille käigus keskkonnas looduslikult esinevad 

mikroorganismid muudavad polümeeri sellisteks aineteks nagu vesi, süsinikdioksiid ja 

biomass (ISWA 2015). 

Biolagunemise määr sõltub suuresti materjali koostisest ja paksusest, samuti 

keskkonnatingimustest. See tähendab, et biolagunevaks klassifitseeritud plast ei pruugi 

ilmtingimata laguneda kõikides tingimustes, sobida taaskasutamiseks kompostimises või 

anaeroobses kääritis, kui selle biolagunevus võtab liiga kaua aega (Green dot…2020).  	

Võib eeldada, et biolagunevaid plaste on otstarbekas kasutada tavaliste plastide 

asendamiseks, mis tekitavad keskkonnaprobleeme, kas kasutamisel või kasutusaja 

lõppemisel. Tüüpilised näited on lagunenud ostukotid, mis võivad mereelule kahjulikud 

olla, või kui tavapärased plastpakendid on toiduga saastunud, muutes seega ringlussevõtu 

keerukamaks (ISWA 2015).  

Komposteeritavad plastikkotid on kasulikud kodumajapidamiste ja ettevõtete toidujäätmete 

eraldi kogumisel. Need kotid saab täielikult kaasata komposteerimisprotsessidesse (st 

materjalide ringlussevõtt) ilma, et toodetava komposti kvaliteet halveneks (ISWA 2015).  

Bioplastid on lai mõiste, sest biolpastide hulka kuuluvad paljud erinevad materjalid, millel 

on erinevad omadused ja rakendused. Bioplastiks (biopõhiseks plastiks) nimetatakse plasti, 

mis on osaliselt või täielikult saadud biomassist. Bioplastide tootmiseks kasutatakse nt. 

maisi, suhkruroogu või tselluloosi. Biopõhine plast ei ole võrdne biolaguneva plastiga, 
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kuna biolagunemise omadus ei sõltu materjali ressursipõhisusest, vaid on pigem seotud 

selle keemilise struktuuriga. Teisisõnu, 100 protsendiliselt biopõhine plast võib olla 

bioloogiliselt mitte lagundatav ja 100 protsendiliselt fossiilkütusel põhinev plast võib 

biolaguneda (European Bioplastics 2020c). 

 

 

1.3. Biolagunevate plastide materjalid 

Polüpiimhape ester (PLA) on kõige laialdasemalt kasutatav taastuvtoorainest polümeer 

(Ding et al. 2019). PLA on polüester, mida toodetakse kontrollitud tingimustes 

fermenteerimisel süsivesikute allikast nagu maisitärklis või suhkruroog. PLA jaoks on lai 

valik rakendusi. Mõned levinumad kasutusalad hõlmavad plastkilesid, pudeleid ja 

biolagunevaid meditsiiniseadmeid (Rogers 2015). PLA on heaks kiidetud kasutamiseks 

toiduainete pakendina ja seda kasutatakse õhukese kilena paberi- või papptoodetel 

biolagunevate taldrikute ja joogitopside valmistamisel. Turul on saadaval ka 

temperatuurile vastupidav PLA, millest on võimalik toota topse ka kuuma joogi tarbeks 

(Hann et al. 2018). On olemas kristalliseerumise protsess, mis muudab P.L.A. 

vastupidavam temperatuurile kuni 85 °C. C.P.L.A. on lühend kristalliseeritud 

polüpiimhappest. Pärast kristalliseerumist kaotab CPLA oma esialgse läbipaistvuse 

valgeks. Seda kasutatakse enamasti kuumade jookide topsi kaante tootmiseks, kus 

temperatuur max 85 °C (Ecozema 2020a). PLA võib konkureerida teiste plastidega tänu 

mehaanilisele tõmbetugevustele ja suurele läbipaistvusele, kuid halb siduvus ja näiline 

rabedus on PLA rakendustele seadnud tugevad piirid. PLA rabedust saab vähendada, kui 

juurde segada elastsemat biolagunevat polüestrit, näiteks polübutüleensuktsinaati (PBS), 

polübutüleenadipaatkotereftalaati (PBAT) ja polübutüleensuktsinaatkoadipaati (PBSA) 

(Ding et al. 2019).  

PLA laguneb tööstuslikul kompostimisel. Teostatud uuringud on näidanud, et PLA   

biolagunevus on 60–90% 100–140 päeva jooksul. Probleemiks on aeglane lagunemine 

pinnases ja prügilas, sellepärast ongi vajalik kompostimine, et vähendada 

keskkonnaprobleeme (Kalita et al. 2020). PLA suurem lagunemiskiirus kompostimisel 



 10 

võrreldes pinnases või veekeskkonnas lagunemisega on saavutatud tänu kõrgemale 

temperatuurile.   

Polübutüleenadipaatkotereftalaat (PBAT), tuntud ka kaubanime Ecoflex all, on äratanud 

suurt huvi kõrge tihedusega polüetüleeni (HDPE) võimaliku asendajana. PBAT on 

toodetud butaandiooli (BDO), adipiinhappe (AA) ja tereftaalhappe (PTA) 

polükondensatsioonireaktsiooni abil, kasutades polüestri üldist valmistamistehnoloogiat. 

Lisaks biolagunevusele pakub PBAT atraktiivseid füüsikalisi omadusi, sealhulgas suurt 

paindlikkust, tugevust ja head rebenemiskindlust, ning see on heaks kiidetud ka toiduga 

kokkupuutumiseks (Dammak et al. 2020). PBAT materjali kasutamise populaarsus ainult 

kasvab, näiteks moodustas PBAT-turg 2018. aastal 1,5% kogu bioplastiturust, 

hinnanguliselt umbes 2 miljonit tonni ja selle tootmine peaks 2020. aastaks olema 

kolmekordistunud (Dammak et al. 2020). 

Biolagunevate polümeeride hulgas on termoplastilistel polübutüleensuktsinaatidel (PBS) 

suurepärased mehaanilised omadused, mis on võrreldavad laialdaselt kasutatava 

polüetüleeni (PE) ja polüpropüleeni (PP) omadustega. Lisaks on PBS-il, mille 

estersidemeid võib vesi keemiliselt lagundada, märkimisväärne ümbertöödeldavus. PBS-i 

paindetugevus ja molekulmass on olulised, kuna molekulmassist sõltuvad omadused 

(Mizuno et al. 2015). 

Tärklis on täielikult biolagunev ja keskkonnasõbralik materjal. Lisaks on tärklise 

kasutamisega madalad kulud. Kuna tärklis on veele ülitundlik ja teiste polümeeridega 

võrreldes suhteliselt halbade mehaaniliste omadustega, on selle kasutamine piiratud. 

Omaduste parandamiseks segatakse tärklist sünteetiliste polümeeridega. On välja töötatud 

mitmeid tärklisel põhinevaid segusid (Vorman, Tighzert 2009). 

Üheks levinud tärklisel põhinevaks materjaliks on Mater-Bi. Mater-Bi  tootmisel segatakse 

tärklis biolagunevate polüestritega. Mater-Bi väljatöötajaks ja tootjaks on Itaalia firma 

Novamont. See on täielikult biolagunev ja kompostitav vastavalt standardile EN13432. 

Pehmenemistemperatuur on umbes 80 °C ja värv on valge. Mater-Bi kasutatakse 

söögiriistade valmistamiseks ja ka papi kattena tasside ja taldrikute valmistamiseks. Mater-

Bi saab ka kileks vormida, et valmistada kotte ja pakendeid (Ecozema 2020a).  

Biolagunevate materjalide biolagunevus sõltub materjalist ning tingimustest. 

Biolagunevuse juures mängivad olulist rolli keskkonna temperatuur ja niiskus. Tabelis 1 
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on toodud näiteid biolagunevate plastide lagunemisest erinevates tingimustes. Kui vaadata 

Tabelit 1, siis PLA biolagunevus pinnases 98 päeva jooksul 10% , kus niiskus on 30%. 

Seevastu 58 päevaga kompostis, kus temperatuur on 58°C, pH 8,5, õhuniiskus 63%, on 

biolagunevus PLA-l 84%. PHB merevees 25°C juures 14 päevaga laguneb juba 80%-liselt, 

aga kompostis laguneb PHB kõige kiiremini 55°C juures, kus niiskus on 70% ja seda kõike 

28 päevaga. Biolagunevus sel juhul 80%. PLA ja PHB kompostis 58°C juures 

biolagunevad väga erinevalt, PHB biolagunevus on 79,9%, aga PLA oma 13%. 

Lagunevuse juures mängib rolli materjal (Kjeldsen et al. 2020). 

Tabel 1. Biolaguneva plasti lagunemiskiiruse ja biolagunevuse näited erinevates 

tingimustes (Emadian et al. 2017). 

 

 

 

1.4. Biolagunemise standardid ja märgistus 

Biodegradeeritavust defineeritakse kompostitavuse kaudu. Praktikas tähendab see, et 

komposteeritavaks klassifitseeritud plastid peavad kompostimisprotsessi käigus lagunema 

ja mitte halvendama saadud komposti kvaltiteeti. (ISWA 2015). Kompostimise jaoks 

määratakse täpsemad tingimused, mis aja jooksul ja mis tingimustes biolagunemine 

toimub. Komposteeritavad plastid on plastid, mida on testitud analüüsides vastavust 

rahvusvahelistele standarditele ja sertifitseeritud kolmanda osapoole poolt (ISWA 2015).  

Euroopas on olemas kaks põhilist standardit EN 13432:2000 ja EN 14995:2006, mis 

käsitlevad biolagunevate pakendite ja plastide kompostitavust. Standard EN 13432:2000 
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keskendub pakenditele ja pakendimaterjalidele (European Bioplastics 2020a). EN 

13432:2000 standard käsitleb pakendi enda kompostitavust, kuid ei käsitle pakendi sisu 

jääkide kompostitavuse valdkonna võmalikke õigusnorme (Eesti standard 13432:2003). 

Standard EN 14995:2006 määratleb ära nõuded ja protseduurid plastmaterjalide 

kompostitavuse ja anaeroobse lagunemise kohta neljas kategoorias, nagu biolagunevus, 

lagunemine bioloogilisel töötlemisel, mõju bioloogilistele töötlusprotsessidele ning mõju 

tekkiva komposti kvaliteedile. Antud standard laieneb ulatuslikumalt plastidele, kui 

materjali kasutatakse mujal kui pakendamiseks (European Committee 2006).  Standardid 

EN 13432:2000 ja standard EN 14995:2006 on sisuliselt sarnased.  

Standardite EN13432:2000 ja EN14995:2006 nõuded võimaldavad toote määratleda 

kompostitavaks, kui see  vastab 4 tingimusele: 

1) biolagunevus- katse maksimaalne kestvus 6 kuud, testitava materjali 

biolagunemise protsent peab olema vähemalt 90 % ; 

2) lõhustumine- 12-nädalase  kompostimisprotsessi tulemusena ei tohi materjali 

fragmendid olla suuremad kui 2 mm, fraktsioneerimissõelale ei tohi jääda rohkem 

kui 10% testitava materjali esialgsest kuivmassist; 

3) ökotoksilisus- Uuritava komposti proovile külvatud taimeliigi idanevus ja taimne 

biomass peavad ületama 90% vastava taimeliigi idanevusest ja taimsest 

biomassist võrdluskompostil; 

4) keemilised - metallide Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Hg sisaldus ei tohi ületada standardis 

ette antud piirväärtusi. Eeldatakse, et pärast bioloogilist töötlemist jääb komposti 

koosseisu 50 % pakendi või toote esialgsest massist ning kogu ohtlike ainete 

esialgne kogus. Piirväärtused põhinevad mullaparandusainete ökomärgise 

omistamine kriteeriumitel (EÜT L 219, 07.08.98, lk 39), milleks on 50 % 

nimetatud nõuetes märgitud maksimumkontsentratsioonidest. 

ASTM D6400 standard ja EN 13432 standard on sisuliselt sarnased, erinevused on 

mineraliseerumise osas. ASTM D6400 standard näeb ette, et 180 päevaga saavutatakse 

biolagunevus vähemalt 60%, aga tooted, mis koosnevad rohkematest polümeeridest, nende 

biolagunevuse tase peab olema 90%. EN 13432 standardi puhul peab igal juhul olema 

biolagunevuse tase olema 90% ja saavutada tuleb see tase vähem kui 6 kuuga 

(Muniyasamy et al. 2013). ASTM D6400 spetsifikatsioon hõlmab plaste ja plasttoodetest 

valmistatud tooteid, mis on mõeldud komposteerimiseks munitsipaal- ja tööstuslikes 
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aeroobsetes komposteerimisettevõtetes. Antud testi on võimalik kasutada ka tahkete 

materjalide, sealhulgas pabertoodete, tekstiiltoodete, vahtude ja toidupakendite jaoks  

(Biodegradable Products…2020).  

ASTM D6868 standard käsitleb märgistamisnõudeid toodetele, mis sisaldavad plasti ja 

polümeeri kattematerjali või lisandina materjalidel, mis on ette nähtud komposteerimiseks 

munitsipaal- ja tööstulikes kompostimisettevõtetes (ASTM International 2003). Antud 

standardis välja toodud omadused on vajalikud tagamaks, et nende materjalide lagunemine 

ei vähenda kompostimisprotsessist tuleneva komposti väärtust ega kasulikkust (ASTM 

International 2003).  

Kui tooted või pakendid vastavad eelpool kirjeldatud standarditele, siis tooted  

sertifitseeritakse ja märgistatakse  vastavalt. Kõige enim kasutatav märgis on seemiku logo 

(joonis 1), mis on ettevõtte European Bioplastics registreeritud kaubamärk. See tõestab, et 

toode on Euroopa standardi EN 13432 kohaselt kompostitav. Komposteeritavatele 

toodetele kantakse seemiku märgis ning sertifikaadi number. Sertifikaadi number aitab 

leida vajalikku informatsiooni (European Bioplastics 2020b), võimaldab 

komposteeritavaid tooteid identifitseerida kordumatu märgisega ja suunata nende 

koostisosad taaskasutamiseks spetsiaalselt välja töötatud protsessidesse (Ecolabel Index 

2020). Edukas sertifitseerimine tõendab, et toode laguneb täielikult tööstuslikus 

komposteerimisettevõttes kontrollitud temperatuuri, niiskuse ja ajaraami tingimustes, nii, 

et tekib vaid vesi, CO2  ja  biomass  (European Bioplastics 2020b). 

 

Joonis 1. Bioplasti komposteeritavuse märk Euroopas (seemik) (European Bioplastics 

2019).   

Vastavusmärki „OK compost INDUSTRIAL“ (tööstuslik kompostimine) (joonis 2) tohib 

tootel kasutada juhul kui pakendid või tooted on biolagunevad tööstuslikus 
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kompostimisettevõttes ja toode on sertifitseeritud TÜV Austria poolt. Antud märgisega 

toode vastab EL-i pakendidirektiivi (94/62//EMU) ja standardi  EN 13432:2000 nõuetele 

(TÜV Austria 2020). 

 

Joonis 2. TÜV Austria tööstuskompostimise „OK compost INDUSTRIAL“ märgis (TÜV 

Austria 2020).  

Vastavusmärki „OK compost HOME“ (kodus kompostitav) (joonis 3) kasutatakse tootel, 

kui selle toote on ametlikult sertifitseerinud TÜV AUSTRIA ja toode on kompostitav ka 

kodustes tingimustes. Vajadus antud märgise järgi tekkis, kuna kodused jäätmemahud on 

väiksemad ning temperatuur kompostimisel madalam kui tööstuslikus 

kompostimiskeskkonnas. Seetõttu töötatigi välja eraldi protseduur ja märgis, mis tähendab 

seda, et täielik biolaguneminetoimub ka kodustes kompostihunnikutes (TÜV Austria 

2020).  

 

 

 

Joonis 3. TÜV Austria kodukompostimise „OK compost HOME“ märgis (TÜV Austria 

2020).  

Greenstripe ja Bluestripe märgistusega tooted on ka kasutusel. Greenstripe  tooted 

(rohelise märgistusega tooted) on ASTM standardi nõuetele vastavad ning BPI 

(Biolagunevate toodete instituut) poolt sertifitseeritud. Märgistus (joonis 4) näitab, tooted 

komposteeruvad ainult selleks ettenähtud taaskäitlusjaamades, et leida sobiv jaam tuleb 

ühendust võtta tootjaga. Tooteid on testitud kooskõlas EN 13432-ga. Märgised vastavad 

EN standarditele ja ASTM standarditele. Tooted ei sobi koduseks kompostimiseks, sest 

vajavad kõrgemat temperatuuri kompostimisel. Blustripe tooted on valmistatud 
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taaskäideldud materjalidest, mida on eelnevalt kasutatud – tänu sellele kulub vähem esmast 

toorainet ning tekib vähem prügi. Antud tooted pole komposteeritavad (Greenware 2020a). 

Biolagunevate toodete instituut (BPI) on Põhja-Ameerika juhtiv komposteeritavate toodete 

ja pakendite sertifitseerimiskeskus. 

BPI märgis (joonis 4) tuvastab tooteid, mis vastavad standardile ASTM D6400 (plastide 

puhul) või ASTM D6868 ja kompostimine toimub edukalt suuremahulistes 

kompostimisettevõtetes (Biodegradable Institute… 2020). 

 

Joonis 4. Biolagunevate toodete instituudi poolt välja antav märgis, mis tähendab, et toode 

on kompostitav tööstuslikult (Biodegradable Institute… 2020).  

ABA (Austraalia Bioplastikute Ühing) käivitas koduse komposteerimissüsteemi kogu 

Austraalias ja Uus-Meremaal. Koduse komposteerimise märgis (joonis 5) identifitseerib ja 

jagab pakendimaterjale biolagunevateks ja kompostitavateks. Kompostitavaks 

sertifitseerimiseks ja kodu komposteeritava verifitseerimise märgise kandmiseks peavad 

sobivad biopolümeermaterjalid läbima range testimise vastavalt Austraalia standardile AS 

5810-2010 (Australasian Bioplastics... 2020).  

 

Joonis 5. Kodus kompostimise märgis Austraalias (Australasian Bioplastics…2020).  
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1.5. Biolagunevate nõude kasutamine Eestis 

Euroopa Parlament keelab 2021. aastast ühekordsed plastist söögiriistad (kahvlid, noad, 

lusikad ja söögipulgad), ühekordseks kasutamiseks mõeldud söögiriistad, taldrikud, 

plastikust kõrred ning vahtpolüstüreenist toidupakendid ja joogitopsid (Euroopa 

parlamendi…2019:10; News European…2019).  

Direktiiviga “Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/904, 5. juuni 2019, 

teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine” edendatakse ringmajanduse 

lähenemisviise, mille prioriteet on säästvad ja mittetoksilised korduskasutatavad tooted ja 

korduskasutamise süsteemid ühekordselt kastutatavate toodete asemel, ja mille eesmärk on 

eeskätt vähendada tekkivate jäätmete koguseid. Euroopa liikmesriigid võtavad kasutusele 

meetmed, et vähendada ühekordsete plasttoodete tarbimist vastavalt liidu jäätmepoliitikale. 

Meetmed, mis hõlmavad seda, et müügikohas tehakse lõpptarbijale kättesaadavaks 

ühekordsetele plasttoodetele alternatiivsed tooted ning tagatakse, et nimetatud ühekordselt 

kasutatavaid plasttooteid ei pakuta lõpp-tarbijale müügikohas tasuta (Euroopa Parlamendi 

…2019).  

Kõnealused kokkulepped peavad vastama järgmistele nõuetele (Euroopa Parlamendi 

…2019):  

1) kokkulepped peavad olema täitmisele pööratavad;  

2) kokkulepetes määratakse kindlaks eesmärgid ning vastavad tähtajad;  

3) kokkulepped avaldatakse riigi ametlikus väljaandes või üldsusele võrdselt 

kättesaadavas ametlikus dokumendis ning edastatakse komisjonile;  

4) kokkuleppe alusel saavutatud tulemusi jälgitakse korrapäraselt, neist antakse aru 

pädevatele asutustele ja komisjonile ning need tehakse kokkuleppes ettenähtud 

tingimustel üldsusele kättesaadavaks;  

5) pädevad asutused tagavad kokkuleppe alusel saavutatud edusammude 

kontrollimise;  

6) kokkuleppe täitmata jätmise korral rakendavad liikmesriigid õigus- või 

haldusnormide abil käesoleva direktiivi asja kohaseid sätteid.  
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Liikmesriigid keelavad ühekordselt kasutatavate plasttoodete ja oksüdantide toimel 

lagunevast plastist valmistatud toodete turule laskmise nagu näiteks Euroopa Parlamendi… 

2019): 

1) vatitikuvarred, välja arvatud need, mis kuuluvad nõukogu direktiivi 90/385/EMÜ 

(1) või nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ (2) kohaldamisalasse; 

2) söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad); 

3) taldrikud;  

4) kõrred, välja arvatud need, mis kuuluvad direktiivi 90/385/EMÜ või 93/42/EMÜ 

kohaldamisalasse; 

5) joogisegamispulgad; 

6) varred, mis kinnitatakse õhupallide külge nende toestamiseks, v.a tööstuslikuks 

või muuks kutseliseks kasutuseks ja otstarbeks mõeldud õhupallid, mida 

tarbijatele ei turustata, sealhulgas selliste varte mehhanismid; 

7) vahtpolüstüreenist valmistatud toidupakendid, st kaanega või kaaneta mahutid, nt 

karbid, millest pakutakse valmis toitu, mis on mõeldud koheseks tarbimiseks 

kohapeal või kaasa võtmiseks, mida tavaliselt tarbitakse mahutist ning, mis on 

valmis tarbimiseks ilma täiendava küpsetamise, keetmise või soojendamiseta, k.a 

kiirtoidu või muu koheseks tarbimiseks mõeldud toidu pakkumiseks kasutatavad 

mahutid, v.a joogipakendid, taldrikud ning toitu sisaldavad pakid ja 

pakkematerjalid; 

8) vahtpolüstüreenist joogipakendid, sealhulgas nende korgid ja kaaned;  

9) vahtpolüstüreenist joogitopsid, sealhulgas nende korgid ja kaaned.  

Antud direktiiv aitab vähendada jäätmeteket. Euroopa Komisjoni andmetel on enam kui 

80% mereprügist plast. See seadus/direktiiv peaks vähendama plastireostust ookeanites ja 

meredest ning rannad peaks saama puhtamaks (News European… 2019)  

Keskkonnasõbralikkus muutub aastatega aina populaarsemaks. Eestis on ka olulisel kohal 

keskkond, millega tuleb ümber käia vastutustundlikult. Tallinna linnas on avalikel üritustel 

keelatud plastist ühekorranõude ja –söögiriistade kasutamine. Linnavolikogu 29. mai 2014 

määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” § 11 lõiget 

1 täiendati punktidega 18 ja 19 (Tallinna linnas…2014):   
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18) tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt 

segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile 

peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik; 

19) tagama, et üritusel ei serveerita toitu ja jooki ühekorranõudes (nt taldrikud, kausid, 

joogitopsid, joogitopside kaaned) ega kasutata ühekorrasöögiriistu (nt noad, 

kahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogisegamispulgad), mis sisaldavad plasti. 

Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on 

komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele 

standardile vastavust tõendav sertifikaat. 

Tallinnas on ühekordsete nõude keelustamise ette võtnud ka Ülemiste City. Ülemiste City 

üritab oma prügi kogused viia miinimumini. Loobutakse toidukohtades tavalistest 

ühekordsetest plastnõudest, mis asendatakse taaskasutatud plastidest toodetud nõudega või 

biolagunevate nõudega (Delfi Lood 2019). 

Eestis üha enam suuri festivale üritab võimalikult keskkonnasäästlikult üritust korraldada. 

Kõige lihtsam on keelustada ühekordsete plastnõude kasutamine ning asendada need 

biolagunevate ühekordsete nõudega, mis on kompostitavad. Paljud festivalid, asutused või 

firmad on kasutusele võtnud biolagunevad nõud. 

Saaremaal Illiku laiul toimuv I Land Sound festival pürgib võimalikult keskkonnasäästliku 

festivalikogemuse poole. Antud festivalil ei kasutada biolagunevaid nõusid vaid hoopis 

tavalisi nõusid, mis pestakse hiljem puhtaks. Külastajatele ja meeskonnale pakutakse tasuta 

vett ja Topsiringi topse, mis hoiavad ära kümnete tuhandete pudelite ja ühekordsete topside 

tekke. Festival on ka kilekoti-, kõrre- ja postrivaba (Aguraijuja 2019). 

Viljandi folgil asendati tavalised ühekordsed nõud biolagunevate nõudega. Antud festifali 

korraldaja mõtles natukene laiemalt. Oluline oli korraldajatele, et kokku kogutud jäätmed 

läheksid õigesse kohta. Biolagunevad jäätmed viidi Väätsa prügilasse kompostimisele. 

Tänaseks on jäätmed Väätsa prügilas lagundatud ning neist saab kompost (Mägi 2019). 

Arvamusfestival hoiab samuti keskkonnasõbralikku joont. Arvamusfestivalil kasutatakse  

ainult kompostitavaid toidunõusid ning jooke pakutakse Eesti Pandipakendi pestavatest 

panditopsidest. Nõud kogutakse eraldi ning viiakse Väätsa prügilasse kompostimisele 

(Arvamusfestival 2019). 
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1.6. Kompostimine 

Kompostimine on kontrollitud mikroobne protsess, mis muundab biolagunevad 

orgaanilised materjalid stabiilseks huumuse sarnaseks tooteks. Mikroorganismid, mis 

teevad suurema osa tööst, on bakterid, aktinomütseedid ja seened, mis elavad suhteliselt 

kõrgetel temperatuuridel (Sweeten, Auvermann 2020). 

Kompostimine on ka ainete ringlussevõtu viis. Biolagunevate orgaaniliste jäätmete -

(toidujäätmed, sõnnik, lehed, rohutükid, paber, puit, suled, põllukultuuride jäägid) 

kompostimine muudab jäätmed väärtuslikuks orgaaniliseks väetiseks (Ecochem 2020). 

Kompostimine viiakse läbi kontrollitud aeroobsetes tingimustes, see tähendab, et vaja on 

hapnikku. Selle protsessi käigus lagundavad mitmesugused mikroorganismid orgaanilised 

ained lihtsamateks aineteks. Kompostimisprotsessi tõhusus sõltub kompostimissüsteemis 

esinevatest keskkonnatingimustest, hapniku olemasolust, temperatuurist, niiskusest, 

materjalide häiringust, orgaanilisest ainest ning mikroobipopulatsioonide suurusest ja 

aktiivsusest (Ecochem 2020). Hapnik on oluline, kuna orgaanilisi aineid lagundavad 

mikroorganismid vajavad hingamiseks hapnikku (Bonusvia 2020). Hapniku saab komposti 

segades ning tänu segamisele eralduvad ka lagugaasid (Kriipsalu et al. 2016). Et õhk 

kompistihunnikus liiguks ja hapnikusisaldus suureneks, peab sellele lisama koredat 

materjali (oksi, taimevarsi, puidulaaste) (Bonusvia 2020). Niiskusel on kompostisel omad 

ülesanded. Kompostitav mass peab olema parajalt niiske ehk massi suhteline niiskus peab 

olema vähemalt 30%, sobiv niiskusesisaldus on 45%-65% (Kriipsalu et al. 2016). 

Komposti niiskust mõõdetakse vastavate seadmete abil, aga koduseks niiskuse mõõtmiseks 

on olemas väga lihtne nipp. Komposti niiskuse kontrollimiseks tuleks kompost rusikasse 

suruda ning vaadata palju vett hakkab tilkuma. Kui vett sõrmede vahelt lausa voolab, on 

kompost liiga märg, aga kui niriseb ainult paar tilka on kompost parajalt niiske (Bonusvia 

2020). Temperatuur kompostimisel võib kerkida 50-60°C-ni. Temperatuuri tõus on tähtis, 

kuna seetõttu hävivad jäätmetes olevad kahjulikud mikroorganismid, ka umbrohuseemned 

ja -juured kaotavad paljunemisvõime olles paar päeva vähemalt +55°C juures. 

Komposteerumine algab korralikult alles siis, kui jäätmeid on kogunenud küllalt palju ja 

nende lagunemisel hakkab eralduma soojust (Bonusvia 2020). Kõik bakterid vajavad 

ellujäämiseks ja kasvamiseks lämmastikku ning süsinikku. Lämmastik annab mikroobidele 

paljunemiseks vajalikku toorainet. Süsinik on energiaallikas. Bakteritele on sobiv süsiniku 

suhe lämmastikku 30:1 (Biobag 2020).  
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On olemas tööstuslikud kompostimisjaamad, mis on suuremahulised professionaalsed 

rajatised ning nendes toimub orgaaniliste jäätmete lagundamine. Need tagavad optimaalsed 

protsessitingimused, kiire lagunemise, hea heitekontrolli ja hea komposti kvaliteedi. 

Nendes tingimustes on kompostimine kontrollitud biotehnoloogiline protsess ja sellest 

tulenevalt kasutatakse terminit “tööstuslik”. Keskkonnaministri määruse nr 12 

“Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded” (RT 10.06.2014, § 6 lg 1) alusel 

peab komposti tootja tagama toimiva kompostimise protsessi, kompostitava materjali 

viibeaeg peab sõltuvalt temperatuurist olema: 

1) kompostimisel avatud aunades temperatuuril ≥55 °C vähemalt 10 ööpäeva; 

2) kompostimisel avatud aunades temperatuuril ≥65 °C vähemalt 3 ööpäeva; 

3) kompostimisel kinnises reaktoris või välitingimustest eraldatud süsteemis 

temperatuuril ≥60 °C vähemalt 3 ööpäeva. 

Võimalik on õues tööstulikult kompostida aunades ehk aunkompostimine. Aunad tehakse 

tavaliselt 1,5-2 m kõrgused ja alt 3-5 m laiad. Auna katmine kattematerjaliga on oluline, 

kuna kate aitab hoida ühtlast temperatuuri, aitab hoida auna kuivamise eest, vähem haisu, 

putukaid ja linde. Komposti segamine aitab kiirendada protsessi ning hajutab niiskuse ja 

lõhub klombid, aitab lagugaasil lenduda, rikastab komposti õhuhapnikuga ning soodustab 

bakterite elutegevust, mis omakorda hoiab kompostitava massi ühtlaselt soojana isegi 

jaheda ilmaga. Aunasid segatakse aunapöörli abil, seest väljapoole, et jahedam õhk 

pääseks auna keskele ja jahutaks auna temperatuuri (Kriitsalu et al. 2016). 

Kompostimisel on mitmeid eeliseid nagu majanduslik kasu, mullaomaduste parandamine 

komposti kasutamise kaudu, keemiliste väetiste kasutamise vähendamine ja keskkonna 

saastamise minimeerimine (Vaverkova et al. 2012). 

Üks alternatiivne või pigem tasuta tehnoloogia orgaaniliste majapidamisjäätmete 

töötlemiseks on kodukompostimine. Koduses kompostimises võetakse orgaanilised 

majapidamisjäätmed tekkekohas jäätmevoost välja, vähendades sellega jäätmete hulka 

olmejäätmete voos (Vaverkova et al. 2012). Arvestades keskkonnaaspekte, pakub 

kodukompostimine biojäätmete kogumise ja veo vältimisel potentsiaalset kasu. Tahkete 

olmejäätmete orgaanilise fraktsiooni käitlemine kodukompostimisel tekitab siiski ka 

keskkonnaprobleeme, peamiselt gaasipuhastussüsteemide puudumise tõttu. Vaatamata 

kompostimise ilmselgele keskkonnakasule võib protsessi käigus tekkida ja atmosfääri 
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paisata kasvuhoonegaase (GHG), aidates sellega kaasa globaalsele soojenemisele (Barrena 

et al. 2014). Koduseks kompostimiseks on mitu varjanti, kas rajada kompostihunnik, teha 

kompostikast või osta komposter. Otsus tuleb teha vastavalt vajadusele ja inimese enda 

soovile, kas soovitakse visuaalselt ilusat pilti aiast või pole see oluline, ning kindlasti 

materjali kogusest sõltub kompostiviis (Kriipsalu et al. 2016). 

Aiajäätmeid on kõige lihtsam kompostida kompostihunnikus. Kompostihunnikut rajatakse 

pigem vähem asutatud kohta, kuna kompostihunnikust tulev lõhn võib häirida teisi inimesi. 

Kuna kompostihunniku väilimus pole kõige ilusam, siis linna aedadesse rajatakse pigem 

teisi kompostitüüpe. Köögijäätmed meelitavad ligi närilisi ja linde. Seepärast on kohalike 

jäätmekäitluseeskirjadega paljudes kohtades selline kompostimine keelatud (Baltic Agro 

2020). Kompostihunniku alla tuleks panna koredat materjali nagu oksi või taimevarsi. 

Kore materjal aitab kaasa õhu ringlusele. Talveks tuleks hunnik katta kindlasti 

kattematerjaliga, et talvel protsess töötaks samamoodi nagu soojematel aegadel. Materjali 

korralikuks lagunemiseks on vaja vähemalt paar korda soojal ajal kompostimaterjali ümber 

tõsta. Materjali tuleb tõsta nii, et välimine kiht sisse ja sisemine kiht väljapoole (Kriipsalu 

et al. 2016).  

Visuaalselt ilusasse ja hooldatud aeda sobib rohkem kompostikast. Kompostikasti saab 

teha ise. Enim levinud materjaliks on puit. Kompostikast võiks olla mõõtudega 

1,2m x 1,2m x 1,2m, aga võib olla ka suurem. Kompostikasti kolm külge võivad olla 

ehitatud selliselt, et need jäävad kinni ja neid enam lahti võtta ei ole vaja. Esimene pool 

võiks olla kergesti avatav – nii pääseb kompostile ligi (Kompostiljon 2020). Kindlasti 

tuleks laudade vahele jätta väiksed pilud, et õhk liiguks (Kriipsalu et al. 2016). 

Kompostikast  peaks asuma varjulisemas kohas, kus pole liigset päikest ja tuult, ning liigne 

vesi ei valguks komposti (Kompostiljon 2020). 

Kõige mugavam on osta hoopiski komposter. Komposter on algajale kompostijale üldiselt 

kõige kiirem ja lihtsam viis alustamiseks, sest sellist kompostrit saab soetada igast ehitus- 

ja aiatarvikute poest (Kompostiljon 2020). Kompostreid on erinevaid, osad on soojustatud 

keredega, osad ilma. Kõik oleneb, kas soovitakse kompostrit kasutada ka külmemal ajal 

või ei. Kompostrid valmistatakse enamasti plastist. Kompostril on avad üleval ja all. 

Ülevalt pandakse jäätmed sisse ning alt tühjendatakse (Kriipsalu et al. 2016). 
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Tänapäeva tootearendustes on järjest rohkem mõeldud ka sisetingimustes kompostimisele. 

Linnakoju sobib hästi vermikomposter, mis toimib vihmausside abil ning ei erita 

ebameeldivat lõhna. Komposter koosneb mitmest kastist. Kõige alumisse osasse tuleb 

panna kompost koos ussidega ning seejärel lisada köögijäätmed. Ussikesed liiguvad 

alumisest kastist ülespoole toitu otsima ning selle käigus jätavad endast maha tumemusta 

komposti ja vedelväetise (Moodne kodu 2015). Kõige uuem on Wastefox komposter. 

Wastefox komposter on mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui ka rõdul. Toodete 

valikus on ka soojustusega kompostrid. Wastefox komposter ei tekita lõhna ning on 

visuaalselt ilus (Wastefox 2020).   
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Katsetes kasutatud ühekordsed biolagunevad nõud ja kilekotid 

Käesoleva lõputöö eesmärk on välja selgitada erinevate biolagunevate nõude lagunevus 

tööstuslikult ja kodus kompostimisel.  

Lõputöö katsetes kasutatud biolagunevad nõud ja kiled (tabel 2) valiti välja näidiste 

hulgast, mis olid saadud tootjate edasimüüjate poolt Eestis. Tootjad on huvitatud, millised 

tooted kompostimisel lagunevad paremini. Mõned nõud ja kotid osteti kaubandusvõrgust. 

Kõikidel katsetes kasutatud nõudel ja kilekottidel oli märge biolagunevuse kohta. Enne 

katsetega alustamist kõik nõud ja kiled kaaluti. 

Tabel 2. Kompostikatsetes kasutatud biolagunevad tooted, nende materjal ja märgistus 

Toode Materjal ja 
omadused 

Märgistus Kompostikatse 

Must kahvel ja nuga 

 

RCPLA 
kasutamiseks 
madalatel ja 
kõrgetel 
temperatuuridel 

Tööstuslikult 
kompostitav 

Wastefox 

Söögiriistade komplekt 

 

Mater-bi  Täielikult 
biolagunev ja 
kompostitav; 
kile OK 
Compost Home 
(TÜV Austria), 
seemiku 
märgis; 
söögiriistad OK 
Compost 
Industrial 
(TÜV Austria)  

Wastefox; 
tööstuslik 
kompostimine 
kott 2 ja 4   
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Toode Materjal ja 
omadused 

Märgistus Kompostikatse 

Nuga 

   

Loodussõbralik 
taimne tooraine 

100% 
biolagunevad ja 
kompostitavad; 
seemiku 
märgis, BPI 
märgis 

Tööstuslik 
kompostimine 
kott 12, 13, 14 

Lusikas 

 

PLA Kompostitav Tööstuslik 
kompostimine 
kott 8 ja 9 

Erinevad topsid ja kausid 

 

Läbipaistev tops   
1 CPLA-st. 
Kauss 4, valge 
tops 6, suurem 
valge kauss  3, 
valge krobeline 
tops 5 -
tselluloosimass 
Jäätisetops 2   - 
pPapp + Mater-Bi  

Kompostitav 
 
Biolagunev ja 
kompostitav 
(EN 13432) 
 
 
Kompostitav 

Tööstuslik 
kompostimine 
kott  2 ja 4 

Kohvitops kaanega 

 

Tops 
taaskasutatud 
paber, kaetud seest 
PLA-ga; kaas 
CPLA 

Tööstuslikult 
kompostitav 

Wastefox 

Tops 

 

Taaskasutatud 
paber vooderdatud 
PLA-ga 

OK compost  
(TÜV Austria), 
tööstuslikult 
kompostitav 

Tööstuslik 
kompostimine  
kott 10 ja 11 

Taldrik 

 

Suhkruroog OK compost            
(TÜV Austra); 
BPI 
tööstuslikult 
kompostitav 

Tööstuslik 
kompostimine  
kott 8 ja 9 
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Toode Materjal ja 
omadused 

Märgistus Kompostikatse 

Kauss 

 

Looduslik tooraine Biolagunev Wastefox; 
tööstulik 
kompostimine 
 kott 12, 13, 14 

Toidukarp 

 

Suhkruroog OK compost   
(TÜV 
Austria), 
tööstuslikult 
kompostitav 

Wastefox 

Delikarp 

 

PLA OK compost   
(TÜV 
Austria), 
tööstuslikult 
kompostitav 

Wastefox 

Joogikõrred 

 

Maisitärklis OK Compost            
(TÜV Austra); 
BPI  
tööstuslikult 
kompostitav 

Tööstuslik 
kompostimine 
kott 8 ja 9 

Juurviljade kilekott 

 

Maisitärklis OK Compost 
Home (TÜV 
Austria) 

Wastefox 
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Toode Materjal ja 
omadused 

Märgistus Kompostikatse 

Puu- ja juurviljade kilekott 

 

Mater-Bi 
 

OK Compost 
Home (TÜV 
Austria) 

Tööstuslik 
kompostimine 
kott 10 ja 11 
 

Biojäätmete kilekott 

 

Mater-Bi OK Compost 
Home (TÜV 
Austria), 
seemiku 
märgis, BPI 
tööstuslikult 
kompostitav 

Tööstuslik 
kompostimine 
kott  8 ja 9 

Koerakakakott 

 

Mater-Bi OK Compost 
(TÜV 
Austria), 
seemiku 
märgis,  BPI 
tööstuslikult 
kompostitav 

Tööstuslik 
kompostimine 
kott 10 ja 11 

Suur kilekott, 140 l 

 

Mater-Bi OK Compost 
Home (TÜV 
Austria), 
seemiku 
märgis, BPI 
tööstuslikult 
kompostitav 

Tööstuslik 
kompostimine 
kott 12, 13, 14 

 

 

2.2. Kompostimiskatsed  

2.2.1. Kodus kompostimine WasteFox kompostris 

Kodus kompostimise katse biolagunevate toodetega viidi läbi WasteFox kompostriga 

(joonis 6) koduste toidujäätmete kompostimisel. Kompostimise kiirendamiseks lisati 

kompostimikroobe (firmalt Wastefox). Mikroobe lisati iga kahe nädala tagant, umbes 8‒10 
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piserdust. Katse alguses lisati ka 3 liitrit kompostipulbrit (Wastefox), mis sisaldas adru, 

purustatud lehti ja makroelemente. Kompostipulber reguleerib niiskust ja neelab lõhnu. 

Pulbrit lisati kompostrisse iga kahe nädala tagant umbes 1,5 liitrit. WasteFox kompostril 

on ventilatsioonisüsteem, mis tagab õhu juurdepääsu kompostrisse ning aeroobse protsessi 

toimumist toetab ka trummel-segamissüsteem, mis võimaldab hapnikul jõuda kompostris 

kõikjale. Wastefox kompostril on küttesüsteem, mis aitab kompostimisel hoida vajalikku  

temperatuuri ja kiirendada protsessi (WasteFox 2020). Kompostipulbri ja toidujäätmete 

segu katse alguses on joonisel 7. 

  

Joonis 6. Wastefox komposter. Allikas: 

(autori foto 2020).  

Joonis 7. Kompostripulbri ja 

toidujäätmete segu kompostris katse 

alguses. Allikas: (autori foto 2020). 

Osad biolagunevad nõud ja kilekott lisati kompostrisse katse käivitamise alguses 

10. märtsil, kohvitops ja toidukarp lisati 5. aprillil. Kuna katse alguses oli biojäätmete 

kogus väike, polnud kõiki nõusid ja kilekotte võimalik korraga kompostimisse lisada. 

Biojäätmeid lisati komposti tekkimise järgi, komposti jälgiti pidevalt ning aegajalt segati. 

Kuu möödudes toimus kompostrisse pandud nõude visuaalne vaatlus. Katse lõpetati 

10. mail, võeti kompostist välja nõud, mis pesti ja kuivatati. Kuivanud nõud kaaluti, et 

teada saada massikadu.  
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2.2.2. Tööstuslik kompostimine  

Biolagunevate nõude ja kilede tööstuslikes tingimustes komposteerumist uuriti Elva 

reoveepuhastusjaamas Eesti Maaülikooli poolt läbi viidud katsekompostimise käigus. Viidi 

läbi aunkompostimine, katsetes kasutati reoveesetet ning tugiaineks oli põhk (joonis 8).  

Auna segati aunpöörliga. Kompostimiskatse käigus mõõdeti temperatuuri aunas. 

Temperatuuri mõõtmiste andmed 4 kuu jooksul on joonisel 9. Online monitooringu 

andmete alusel (WMS Engineering OÜ) temperatuurid katseaunas alates 5.02.20 kuni 

kottide eemaldamiseni jäid vahemikku 6‒12 °C. 

 

Joonis 8. Aunkompostimise katse Elva reoveepuhastusjaamas. Allikas. (autori foto 2019). 

 

Joonis 9. Temperatuur katseaunas 4 erinevas punktis ja õhutemperatuur 05.11.2019 ‒ 

05.02.20 (koostatud firma WMS Egineering OÜ online monitooringu andmete alusel). 
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Kompostitavuse uurimiseks kasutati lagunemiskottide meetodit. Eelnevalt kaalutud nõud ja 

kiled komplekteeriti kottidesse (võrgusilmaga ligikaudu 2 mm) mitmes korduses. 

Kottidesse komplekteeriti nõud, et neid oleks võimalik kompostist hiljem ülesse leida. 

Kottidesse pandi ka reoveesette ja põhu segu kompostiaunast. Kottide panekuks katsesse 

kaevati auna sügavamad augud ning kotid asetati auna keskosasse. Seejärel kaeti kotid 

aunas reoveesette ja põhu seguga.   

Aunadesse lisati katsekotid nõudega 7. novembril 2019. Kottide seisukorda kontrolliti 

14. jaanuaril 2020, mil selgus, et kaks kotti (nr 2 ja 4) on katki ning nõud kadunud. Kotid 

olid katki näritud ning võib eeldada, et närilised olid hävitanud ka nõusid. Kotist 4 võis 

leida vaid kile jäänused. Seetõttu osade nõude biolagunevuse kohta andmeid ei saadud  

ning järeldusi teha ei saa.  Kotid nõudega võeti katseaunast välja 27. aprillil 2020.   

Kottides olnud kompostist (joonis 10) korjati välja nõude ja kile tükid. Suurematelt nõude 

tükkidelt eemaldati kompostijäägid pestes. Nõud kuivatati ja kaaluti. Kiletükid koguti, 

kuivatati ja sõeluti läbi 2 mm-se avaga sõela, sest vastavalt standardile (EN 13432:2000) 

võib alla 2 mm-se suurusega tükid lugeda lagunenuks. Koguti kokku sõelale jäänud 

kiletükid, mis seejärel kaaluti. Kilejäänused põletati 550°C juures, järele jäänud tuhk 

kaaluti. Tuha massi järgi arvutati kiletükkide külge jäänud komposti mass, mis võeti 

arvesse kompostimisel järele jäänud kile lõpliku massi arvutamisel. Nõude ja kile 

lagunemist hinnati visuaalselt ning  massikao järgi.  

 

Joonis 10. Kompostiaunast välja võetud koti sisu enne sorteerimist. Allikas: (Kaja Orupõld 

2020). 
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3. KOMPOSTIMISKATSETE TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Biolagunevate nõude ja kilekottide lagunemine Wastefox kompostris 

Nõude ja kilekottide lagunemist Wastefox kompostris pärast 2 kuulist protsessi 

iseloomustavad joonised 11-12.  

                                                   

Joonis 11. Kompostist välja võetud 

söögiriistade kile ja söögiriistad. Allikas: 

(autori foto 2020). 

Joonis 12. Kompostist välja võetud 

delikarp, juurviljade kilekott, must kahvel 

ja nuga. Allikas: (autori foto 2020). 

Visuaalselt ei olnud võimalik tuvastada musta kahvli ja noa lagunemist 2-kuulise 

kompostimise tulemusena WasteFox kompostris (joonis 12). Aga kui natukene kahvlit ja 

nuga murda, murduvad need lihtsasti ehk materjal oli muutunud kompostimise käigus 

rabedamaks. Komplektis olnud kahvel, nuga, salvrätik ja kilepakend olid lagunenud 

erinevalt. Kahvli ja noa korral polnud märgata lagunemist, aga nõud olid muutunud 

rabedamaks. Söögiriistade komplekti kilepakendiga oli silmnähtavalt toimunud muutusi. 

Kilepakend on hakanud lagunema peenikesteks ribadeks ning oli näha, et materjali on 

vähem alles, kui katse alguses. Katsesse pandud delikarp ei lagunenud, vaid karp oli 

kaotanud kuju ja materjal oli kaotanud oma esialgse välimuse (joonis 12).  

Ühe-kuulise kompostimise käigus muutunud kohvitops ja toidukarp on joonisel 13. 

Kohvitopsil (joonis 13) on kiiremini lagunenud pealmine kiht ning hiljem on hakanud 



 31 

lagunema kohvitopsi sisemine kile. Kohvitopsi kaanel on õrnalt näha muutusi, samuti 

muutunud rabedaks, aga ei saa öelda, et on lagunenud. Toidukarbiga pole olulisi muutusi 

toimunud, karp oli katsudes samasugune nagu kompostikatse alguses. Joonis 14 näitab 

nõude ja kilekoti massikadu kompostimiskatse tulemusena Wastefox kompostris 

 

Joonis 13. Kohvitops ja toidukarp 1-kuulise kompostimise tulemusena Wastefox 

kompostris. Allikas: (autori foto 2020). 

 

Joonis 14. Nõude massikadu kompostimisel Wastefox kompostis. 

Musta kahvli, delikarbi, kausi ja söögiriistade komplekti kahvli ja noa kompostimisel 

Wastefox kompostris 1 kuni 2 kuu jooksul massikadu ei täheldatud. Kõige rohkem oli 
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kompostimise käigus lagunenud söögiriistade komplekti kilepakend, massikadu 50%. 

Kohvitops kaotas 25% oma algsest massist ning toidukarp kõigest 2,9%.  Musta värvi noa 

massikadu oli 33,3%, nuga lagunes kahvliga võrreldes oluliselt paremini.  

 

 

3.2. Biolagunevate nõude ja kilekottide lagunemine tööstuslikul 

aunkompostimisel  

Nõude ja kilede lagunemist umbes 5 kuulise perioodi jooksul aunkompostimise käigus 

illusteerivad joonised 15 ja 16.  

Joonis 15. Kompostiaunast välja võetud 

lusikad, tumerohelised ja helerohelised 

kõrred. Allikas: (autori foto 2020). 

Joonis 16. Kompostist välja võetud 

kausid ja kilekotid. Allikas: (autori foto 

2020). 

Kottides 8 ja 9 komposteeriti taldrikut, lusikat, hele- ja tumerohelist kõrt ning biojäätmete 

kilekotti. Täielikult lagunes taldrik. On näha, et erinevates kottides on tooted lagunenud 

erinevalt (joonis 15). Selle põhjuseks võib olla erinev temperatuur auna erinevates 

kohtades, mis on näha joonisel 9. Eri kottides olid tooted lagunenud erinevalt, kuna 

kompostimisprotsess ei ole olnud efektiivne üle kogu auna. Näiteks kotis 9 olid lagunenud 

mõlemad kõrred, aga kotis 8 olid kõrred lagunenud osaliselt (joonis 15). Alles jäänud 

kõrred olid rabedad ning puutudes murdusid väikesteks tükkideks. Lusikatega polnud 

silmaga vaadates olulisi muutusi toimunud, aga lusika materjal oli muutunud rabedaks ja 

lusikas murdus lihtsasti. Biojäätmete kilekotid olid osaliselt lagunenud ning materjal oli 

muutunud õhukese paberi sarnaseks, rebides läks kergesti kohe katki.  
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Kott 10 ja 11 sisaldasid koerakakakilekotti, topsi ja puu- ja juurviljade kilekotti. 

Katsetulemused näitasid lagunemist kõigi 3 toote puhul. Kilekotid olid muutunud mahult 

väiksamaks ja rabedaks ning käes hoides pudenesid kergesti. Oli samuti näha, et erinevates 

kottides ja aunas erinevate kohtades olnud nõud ja kilekotid olid lagunenud erinevalt, ühed 

natukene rohkem, teised vähem. Kotis 10 oli tops lagunenud täielikult, aga kotis 11 olid 

alles väikesed lagunemata tükid. Kausid polnud visuaalselt üldse lagunenud, materjal oli 

tumenenud ja mõnest kohast natukene katki läinud. Kausi materjal oli muutunud 

kompostmise käigus jäigemaks, see polnud enam nii painduv kui algselt. Nugade 

lagunemine sarnanes lusikatega, muutuseid polnud visuaalselt märgata, kuid noad olid 

muutunud väga rabedaks ja murdusid kergesti. Kilekotid olid lagunenud, kuid mitte 

täielikult. Kilekottide materjal oli muutunud rabedaks, pudenes kergesti.  

Joonisel 17 on näha nõude maksimaalne massikadu ja keskmine massikadu kompostiaunas 

lagunemisel.  

  

Joonis 17. Nõude keskmine ja maksimaalne massikadu aunkompostimisel. 

Taldriku lagunemine kompostimisel oli 100%. Topsi maksimaalne massikadu oli 100%, 

kuid keskmine 88,4%. Maksimaalse ja keskmise massikao erinevus on tingitud nõude 

lagunemise erinevusest erinevates kottides. Tumeroheliste joogikõrte keskmine massikadu 

52,8%, sest teises kotis oli kõrs vähem lagunenud. Teistest nõudest vähem lagunesid katses 

lusikas, nuga ja kauss (keskmised massikaod vastavalt 3,3%, 1,4% ja 6,3%.  

Joonisel 18 on näha kilekottide maksimaalne massikadu ja keskmine massikadu 

kompostiaunas lagunemisel. Kilekottidest kõige rohkem maksimaalse massikao järgi on 
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lagunenud puu- ja juurviljakott, mille maksimaalne massikadu on 79,2%. Biojäätmete koti 

keskmine massikadu on 51,3% ning maksimaalne massikadu 55,6%. Kõige vähem on 

lagunenud koerakakakott, mille maksimaalne massikadu on 26,4% ning keskmine 

massikadu 16,8%. Kõige suurema kilekoti (140 L) keskmine massikadu on 31,9% ning 

maksimaalne 42,7%. 

 

Joonis 18. Kilekottide keskmine ja maksimaalne massikadu aunkompostimisel. 

 

 

3.3 Kompostimiskatsete tulemuste arutelu 

Kompostimiskatsetes kasutatud nõud ja kilekotid lagunesid väga erinevalt. Põhjuseid on 

mitmeid. Keskkonnaministri määruse “Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 

nõuded” (RT 10.06.2014, § 6 lg 1) järgi peab aunas olema temperatuur 55°C vähemalt 10 

ööpäeva või 65°C vähemalt 3 ööpäeva. Antud katsetes temperatuurid saavutati, kuid 

kõrged temperatuurid püsisid liiga vähe aega ja temperatuur ei olnud ühtlane kogu aunas 

(joonis 9). Tööstuslikul aunkompostimisel nõude vähene lagunemine võib olla tingitud 

kompostimise mittevastavusest nõuetele. Tulenevalt sellest, ei saa lugeda tööstuslikku 

katset täielikult õnnestunuks. Euroopa standardi EN 13432 kohaselt saab lugeda toodet 

biolagunevaks, kui testitava materjali lagunemine on vähemalt 90%, 12-nädalase  

kompostimisprotsessi tulemusena ei tohi materjali fragmendid olla suuremad kui 2 mm, 
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fraktsioneerimissõelale ei tohi jääda rohkem kui 10% testitava materjali esialgsest 

kuivmassist. 

Standardi kohaselt saab lugeda biolagunevaks suhkruroost taldrikut ja salvrätikut. Suurem 

kui 90%-line lagunemine vähemalt ühes paralleelkatses saadi ka joogikõrte ja paberist 

joogitopsi korral. Teistest testitud nõudest oluliselt vähem lagunesid PLA-st valmistatud 

lusikas ning kauss ja nuga, mille täpne koostis polnud teada. Nende nõude kompostimine 

peab toimuma kindlasti rangelt kontrollitud tingimustes, kompostimiseks on vaja 

kõrgemaid temperatuure pikema aja jooksul kui seda antud töö katseaunas õnnestus 

saavutada.  

Erinevad biolagunevad nõud ja kilekotid olid valmistatud erinevatest materjalidest. 

Kilekottide põhiliseks materjaliks oli Mater-Bi, mis on tärklise segu teiste biolagunevate 

polümeeridega. Poolas läbiviidud katse (Rutkowska et al. 2004) reoveesette kompostimisel 

välitingimustes näitas, et Mater-Bi kile massikadu oli vaid 20%. Laboris kontrollitud 

tingimustes kompostimisel oli Mater-Bi massikadu 4 kuu jooksul suurem kui 90%. Antud 

lõputöös tööstulikus kompostimises oli kilekottide massikadu ligikaudu 20‒80%. Kõikide 

kilekottide lagunemine oli väiksem kui 90%. Kuna katse ei vastanud temperatuuri osas 

nõuetele võib õelda, et antud tingimustes lagunesid kilekotid aunkompostimisel 

reoveesettega hästi. Kilekotid olid muutnud oma väljanägemist palju ning materjal oli 

muutunud rabedaks ja käega katsudes pudenesid kiletükid kergesti. Antud katsetulemuste 

põhjal võib eeldada, et kui tingimused oleksid õiged olnud, oleksid kilekotid 

aunkompostimisel lagunenud. Katsete tulemustest on näha, et paremini lagunesid õhemad 

kilekotid, puuvilja- ja juurvilja kott ning biojäätmete kogumiseks mõeldud kott.   

Kodus toidujäätmete kompostimisel Wastefox kompostris oli biolagunev ainult salvrätik 

(massikadu 100%), ülejäänuid testitud esemeid ei saa lugeda biolagunevateks. 

Toiduriistade kile (Mater-Bi) massikadu oli 50%. Kodus kompostimisel on temperatuurid 

madalamad. Wastefox kompostris kasutatakse kompostimise kiirendamiseks 

mikroorganismide lisamist ja kompostimise kestvus selles on lühike võrreldes 

aunkompostimisega tööstuslikult või ka kompostimisega koduses kompostihunnikus. PLA 

materjalidest valmistatud tooted olid kokkuvõttes lagunenud kõige vähem. PLA nõuab 

kompostimisel kontrollitud tingimusi temperatuuri, pH ja niiskuse osas, et üldse 

lagunemine toimuks. PLA lagunemise kohta kompostimisel võib leida väga erinevaid 

andmeid (Emadian et al. 2017). Kirjanduse andmetel võib kompostimisel kõrgetel 
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temperatuuridel PLA massikadu olla ka 100% (Greene 2007). Tulemustest oli näha, et 

oluliselt kiiremini lagunes topsi paber või papp ja rohkem aega kulub topsi 

vooderdamiseks kasutatud PLA kile lagunemiseks. Antud võrdlus näitab, et materjalid 

lagunevad erineva kiirusega.   

Kodus kompostimise märgis “OK compost HOME” on oluline  tarbijate jaoks. Kui toode 

on mõeldud kodus kompostimiseks, siis suure tõenäosusega biolaguneb toode kiiremini kui 

tööstulikult kompostitav toode ning tooted on lagunevad ka madalamatel temperatuuridel. 

Lõputöös kodus kompostimise katses selgus, et söögiriistade kile ja salvrätik kandsid 

kodus kompostimise märgist ning nendega toimunud muutsi oli 2-kuulise 

koduskompostimise käigus silmaga näha. Tööstuslikus aunkompostimises lagunes   

kilekottidest kõige paremini puu- ja juurviljakott, mis kandis ka kodus kompostimise 

märgist. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö „Ühekorsete biolagunevate nõude ja kilekottide lagunemine kompostimisel” 

eesmärk oli välja selgitada erinevate biolagunevate nõude lagunevus tööstuslikult ja kodus 

kompostimisel.  

Lõputöö uurimisküsimused olid: 

1) Kas kõik biolagunevad nõud ja kilekotid lagunevad kompostimisel? 

2) Millest sõltub nõude ja kilekottide lagunemine? 

3) Kas täpsed tingimused on olulised kompostimisel? 

4) Millised on peamised erinevused tööstuslikul ja kodus kompostimisel? 

Biolagunevad nõud muutuvad aina populaarsemaks ning nende kasutamine kasvab 

kordades. Iga toode, mis on kompostitav peab kandma vastavat märgist. Kõige levinumad 

märgised on seemiku märgis, BPI märgis kompostitav, TÜV Austria märgised „OK 

Compost HOME” või „OK compost INDUSTRIAL”. Märgised annavad tarbijale teada, 

kas toode on kompostitav ning millises keskkonnas.  

Töö käigus uuriti biolagunevate nõude ja kilekottide lagunemist reoveesette tööstuslikul 

aunkompostimisel ja kodus toidujäätmete kompostimisel Wastefox kompostris. 

Tööstuslikul kompostimisel seirati temperatuuri auna erinevates punktides. Nõud asetati 

katseauna võrkkottides.  

Katsete käigus selgus, et kompostiauna erinevates osades olnud nõud ja kilekotid lagunesid 

erinevalt. Erinev lagunevus oli tingitud temperatuuri erinevustest auna erinevates 

punktides ning katse käigus selgus, et temperatuuri suudeti aunas hoida kõrgena liiga vähe 

aega. See mõjutas nõude ja kilekottide lagunemist kompostimisel. 

Kompostimiskatses lagunesid täielikult suhkruroost taldrik ja salvrätik. Paremates 

tingimustes lagunesid täielikult ka kõrred ja papptops. Need esemed saab samuti lugeda 

kompostitavaks. Teiste nõude ja kilekottide lagunemine ei vastanud standardis 

EN 13432:2000 esitatud nõuetele.  
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Katsete põhjal saab väita, et lagunevus sõltub materjalist. Paremini lagunesid suhkruroost, 

papist ja materjalist Mater-Bi valmistatud tooted. PLA-st valmistatud tooted olid 

kompostimiskatsetes teistega võrreldes väiksema massikaoga. Selle põhjuseks võib olla 

liiga madal temperatuur kompostimisel.  

Enamik kilekotte olid valmistatud materjalist Mater-Bi. Mater-Bi on tingimuste osas 

kompostimisel vähem nõudlikum, mida oli näha ka katse lõppedes. Mater-Bi materjalist 

kilekotid muutusid katse lõppedes rabedaks ning pudenesid kergesti. Tööstuslikus katses 

oli õhema koti massikadu ligikaudu 80%.  

Ka kodukompostimise katse kinnitas, et paber laguneb paremini kui PLA. Wastefox 

kompostri katsest selgus, et kodus kompostimise märgisega tooted kaotasid 

kompostimisprotsessi käigus rohkem massi, kui tooted, mis kandsid tööstusliku 

kompostimise märgist.  Kodusel kompostimisel ei lagunenud testitud nõud ja kile sellisel 

määral, et neid oleks saanud kompostitavateks lugeda, sest kompostimisprotsess Wastefox 

kompostris liiga lühike. Katse kinnitas, et toote pakendil olev märgis on oluline, mis näitab 

kas toode on kompostitav kodus või tööstuslikult.  
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SUMMARY 

The aim of the master's thesis „Degradation of disposable biodegradable tableware and 

plastic bags durning composting" was to find out the degradability of different 

biodegradable tableware and plastic bags in industrial and home composting. 

The research questions of the thesis were: 

1) Do all biodegradable tableware and plastic bags break down during composting? 

2) What influence the compostability of tableware and plastic bags? 

3) Are exact conditions important for composting? 

4) What are the main differences between industrial and home composting? 

Biodegradable tableware are becoming more and more popular and their use is increasing. 

Any product that is compostable must be labeled accordingly. The most common labels are 

the seedling label, the BPI label - compostable, the TÜV Austria labels "OK Compost 

HOME" or "OK Compost INDUSTRIAL". Labels inform the consumer whether the 

product is compostable and in which environment. 

The study examined the decomposition of biodegradable tableware and plastic bags during 

industrial scale windrow composting of sewage sludge and a home composting of food 

waste in a Wastefox composter. During industrial composting, the temperature was 

monitored at different points in the pile. The dishes were placed in net bags into the test 

pile. 

During the experiments, it turned out that the tableware and plastic bags in different parts 

of the composting pile decomposed differently. The different degradation was due to 

temperature differences at different points in the pile, and the experiment showed that the 

temperature in the pile was kept high for too short time period. This affected the 

decomposition of the tableware and the plastic bags during composting. 
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In the industrial composting experiment, the sugar cane plate and napkin degraded 

completely. Under better conditions, the straws and cardboard tops also decomposed 

completely. These items can be considered compostable. Disintegration of other tableware 

and plastic bags did not fulfill the requirements of standard EN 13432: 2000. 

Experiments have shown that degradability depends on the material. Products made of 

sugar cane, cardboard and Mater-Bi decomposed better. Products made from PLA had 

lower weight loss in composting experiments than others. The reason could  be too low 

temperature during composting. 

Most plastic bags were made of Mater-Bi. Mater-Bi is less demanding in terms of 

composting conditions, which was also seen at the end of the experiment. Mater-Bi plastic 

bags became brittle at the end of the experiment and fell easily. In the industrial test, the 

weight loss of the thinner bag was about 80%. 

The home composting test also confirmed that the paper decomposes better than PLA. The 

Wastefox composter test showed that products with a home composting label lost more 

weight during the composting process than products with an industrial composting label. 

During home composting, the tested dishes and film did not decompose to such an extent 

that they could be considered compostable because the composting process in the 

Wastefox composter was too short. The test confirmed the importance of the label on the 

product packaging, which indicates whether the product is compostable at home or 

industrially. 

. 
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