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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του
1993 με έδρα την Αθήνα και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών (EurAgEng). Η ΕΓΜΕ οργανώνει κάθε δύο έτη το Πανελλήνιο Συνέδριό της.
Ο παρόν τόμος αποτελεί τα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Γεωργικής Μηχανικής , που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη από 8-10 Οκτωβρίου 2009. Το
θέμα του συνεδρίου ήταν «Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων
στην εποχή των βιοκαυσίμων και των κλιματικών αλλαγών». Περιέχει 103 επιστημονικές ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. Όλες οι εργασίες κρίθηκαν από
μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και άλλους ειδικούς επιστήμονες. Το συνέδριο
οργανώθηκε υπό την αιγίδα της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και υποστηρίχθηκε από τα μέλη του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων,
Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής.
Στο Συνέδριο δόθηκε η ευκαιρία στο Επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας να
παρουσιάσει την πρόοδο της Επιστήμης και τις νέες μεθόδους προσέγγισης σε αντικείμενα που αφορούν τη διαχείριση των υδατικών και εδαφικών πόρων, τα γεωργικά
μηχανήματα, τις αγροτικές κατασκευές, την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, την
ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες και το περιβάλλον.
Η Γεωργική Μηχανική τα τελευταία χρόνια μετεξελίχθηκε σε Μηχανική Βιοσυστημάτων διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Στη Μηχανική Βιοσυστημάτων αξιοποιούνται οι αρχές της μηχανικής και της βιολογίας για να δοθούν λύσεις σε προβλήματα που
αφορούν τους ζωντανούς οργανισμούς και το φυσικό περιβάλλον. Έχει σαν στόχο την
εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων για τη ζωή: ασφαλή και επαρκή τρόφιμα για τη
διατροφή, πόσιμο καθαρό νερό, καθαρά καύσιμα και πηγές ενέργειας, ασφαλές και
υγιές περιβάλλον για τη διαβίωση.
Οι δύο προκλήσεις των ημερών είναι τα βιοκαύσιμα και η κλιματική αλλαγή.
Είναι δύο θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων των Μηχανικών
Βιοσυστημάτων. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζεται από τις δραστηριότητες της Γεωργίας, αλλά και επηρεάζει την παραγωγικότητα φυτών και ζώων. Οι αναμενόμενες μεταβολές στη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση, τη σχετική υγρασία, τα πλημυρικά φαινόμενα
και τη ξηρασία θα επηρεάσουν την ανάπτυξη των φυτών και τη διαβίωση των ζώων και
του φυσικού περιβάλλοντος, όπου αναπτύσσονται και εκτρέφονται. Η διαχείριση της
καλλιέργειας των αγρών ιδιαίτερα σε οργανικά εδάφη και των αποβλήτων των ζώων,
επιβάλλεται για την μείωση των εκπομπών των αεριών του θερμοκηπίου (CO2, N2O,
CH4). Η παραγωγή και η χρήση των βιοκαυσίμων αυξάνει συνεχώς. Συνδέεται, όμως
με τη αύξηση της ζήτησης των προϊόντων ορισμένων καλλιεργειών, όπως αραβοσίτου,
γεγονός που έχει επιπτώσεις στις τιμές τους και μερικές φορές στην ενίσχυση του
επισιτιστικού προβλήματος και την κατασπατάληση υδατικών και εδαφικών πόρων.
Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου, τους συγγραφείς και τους κριτές των εργασιών που
αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο για την επιστημονικά αρτιότερη οργάνωση του συνεδρίου.
Προς την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
το ΥΠΕΧΩΔΕ, το ΓΕΩΤΕΕ καθώς και τους άλλους χορηγούς και εκθέτες απευθύνονται
ειλικρινείς ευχαριστίες για την οικονομική ενίσχυση που προσέφεραν ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία το παρόν συνέδριο.
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009
Καθηγητής, Βασίλειος Ζ. Αντωνόπουλος
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αποδοτικότητα των δεξαμενών σταθεροποίησης στην επεξεργασία βοθρολυμάτων
αξιολογήθηκε με δύο πειράματα. Στο 1ο πείραμα, η λειτουργία των δεξαμενών βασίστηκε στην ανάπτυξη αλγών. Στο 2ο πείραμα, η επιφάνεια των δεξαμενών καλύφθηκε
από ένα μακρόφυτο (duckweed), περιορίζοντας τη δημιουργία αλγών. Και στα δύο
πειράματα, οι εκροές ικανοποιούσαν τα όρια της Ε.Ε όσο αφορά το BOD5 (μείωση
>90%) και τα TSS (<150 mg/l). Tο pH δεν μεταβλήθηκε ιδιαίτερα, παραμένοντας ουδέτερο. Η μείωση των TC και E. coli ήταν παρόμοια στα 2 πειράματα (>99%), ενώ δεν
παρατηρήθηκαν δυσάρεστες οσμές. Το 2ο πείραμα, συνεχίζεται με μετρήσεις περισσότερων παραμέτρων, προκειμένου να εκτιμηθεί η συμπεριφορά του συστήματος με
ελάχιστη συντήρηση (π.χ. χωρίς συγκομιδή του duckweed).
Λέξεις κλειδιά: δεξαμενές σταθεροποίησης, άλγη, duckweed, βοθρολύματα.
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ABSTRACT
Τhis paper presents the results of 2 experiments on septage treatment in algal and
duckweed based stabilization ponds, respectively. The treatment performance was
evaluated with measurements on BOD5, TSS, pH, TC and E. coli. Both systems
removed efficiently BOD5 (>90%) and TSS (<150 mg/l) complying with the 91/271 EU
directive. pH remained neutral, while the removal of TC and E. coli was similar (>99%)
in both treatments. No odours were detected, in both experiments. The experiment with
duckweed ponds is continued measuring a wide range of parameters in order to assess
the system performance in conditions of minimum maintenance, i.e., without duckweed
harvesting.
Key words: stabilization ponds, algae, duckweed, septage.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Ελλάδα έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν φυσικά συστήματα
(δεξαμενές σταθεροποίησης και τεχνητοί υγρότοποι) για την επεξεργασία αστικών
υγρών αποβλήτων σε μικρούς οικισμούς, που διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο
(Papadopoulos et al., 2003). Η πλειοψηφία όμως των μικρών οικισμών στην Ελλάδα
εξυπηρετείται έως σήμερα από βόθρους, π.χ. στεγανούς, απορροφητικούς κλπ. Τα
παραγόμενα βοθρολύματα συλλέγονται από βυτία εκκένωσης βόθρων και μεταφέρονται σε κεντρικό σύστημα βιολογικού καθαρισμού για επεξεργασία. Υπάρχουν όμως
περιπτώσεις, που λόγω έλλειψης, σε κοντινή απόσταση, κατάλληλης εγκατάστασης
επεξεργασίας, οι βυτιοφορείς συχνά επιλέγουν να εκκενώνουν το περιεχόμενο των
βυτίων τους σε περιοχές είτε περιβαλλοντικά ευαίσθητες π.χ. ρέματα, όχθες ποταμών, ή
ακατάλληλες για τη χρήση αυτή, όπως οι χωματερές.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι
δύσκολη, καθώς το λειτουργικό, κυρίως, κόστος της συμβατικής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) είναι απαγορευτικό, για τους μικρούς οικισμούς. Για το
λόγο αυτό διερευνήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής φυσικών συστημάτων και ειδικότερα
των δεξαμενών σταθεροποίησης, στην επεξεργασία βοθρολυμάτων από στεγανούς
βόθρους. Οι δεξαμενές σταθεροποίησης είναι μία διαδεδομένη μέθοδος επεξεργασίας
αστικών λυμάτων, λόγω της απλότητας σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας τους.
Το βασικότερο μειονέκτημά τους, ως φυσικό σύστημα, είναι η μεγάλη απαιτούμενη
έκταση γης και η εξάρτηση της αποδοτικότητάς τους από τις κλιματικές συνθήκες
(Mende, 1995).
Οι δεξαμενές σταθεροποίησης βασίζουν τη λειτουργία τους είτε στην ανάπτυξη
αλγών είτε στην ανάπτυξη υδροχαρών μακρόφυτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι περιβαλλοντικές συνθήκες (λύματα, υψηλή θερμοκρασία, απουσία ανέμου κλπ) ευνοούν τη
φυσική ανάπτυξη των μακρόφυτων σε μία υδάτινη επιφάνεια με αποτέλεσμα, δεξαμενές αρχικά σχεδιασμένες να λειτουργούν με άλγη, να μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας τους και η επεξεργασία των λυμάτων να βασίζεται στην παρουσία των μακρόφυτων.
Στην Ελλάδα, η λειτουργία των δεξαμενών σταθεροποίησης με άλγη έχει μελετηθεί εκτεταμένα την τελευταία δεκαετία (Parissopoulos et al., 2002). Αντίθετα, η λειτουργία των δεξαμενών με μακρόφυτα παραμένει ακόμα άγνωστη. Για το λόγο αυτό δεν
υπάρχει εμπειρία στη διαχείριση των δεξαμενών σταθεροποίησης, που θα αποικηθούν
με μακρόφυτα, είτε τυχαία είτε λόγω σχεδιασμού.
Το είδος Lemna των duckweed αποτελεί την μικρότερη και απλούστερη επιπλέουσα μορφή μακρόφυτου και έχει έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς αναπαραγωγής.
Αποτελείται από ένα σφαιρικό φύλλο, πλάτους από ένα έως λίγα χιλιοστά και μία μικρή
ρίζα, που το μήκος της συνήθως είναι μικρότερο από 12 mm. Αναπτύσσεται καλύτερα
σε υψηλές θερμοκρασίες, μεταξύ 20-300C, σε pH από 4.5-7.5 και σε απάνεμες περιοχές
(Metcalf & Eddy, 1991).
Τα μακρόφυτα σχηματίζουν μία παχιά στρώση στην υδάτινη επιφάνεια, που
απορροφά μεγάλο τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να περιορίζεται η
ανάπτυξη αλγών. Τα άλγη όμως παράγουν το οξυγόνο, που είναι απαραίτητο στα
αερόβια ετερότροφα βακτήρια για την αποσύνθεση της οργανικής ύλης. Επίσης, η
υπέρμετρη ανάπτυξη αλγών αυξάνει σημαντικά το pH, που θεωρείται καθοριστικός
παράγοντας μαζί με το οξυγόνο και την ηλιακή ακτινοβολία στην απομάκρυνση του
μικροβιακού φορτίου. Όμως με την ανάπτυξη των αλγών αυξάνονται τα αιωρούμενα
στερεά στην εκροή προκαλώντας έτσι προβλήματα είτε με έμφραξη σταλλακτών μέσω
της επαναχρησιμοποίησης των εκροών στη στάγδην άρδευση είτε με αύξηση του
οργανικού φορτίου των υδάτων, όταν οι εκροές διατίθεται σε υδάτινο αποδέκτη.
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Η ανάπτυξη των μακρόφυτων βασίζεται στην διαθεσιμότητα του αζώτου και
φωσφόρου στο υδάτινο περιβάλλον, που στην περίπτωση των βοθρολυμάτων βρίσκονται σε αφθονία. Η συγκομιδή των μακρόφυτων από τις δεξαμενές αυξάνει την απομάκρυνση των παραπάνω θρεπτικών από τα λύματα επιτυγχάνοντας έως και τριτογενή
βαθμό επεξεργασίας. Επιπλέον, οι εκροές έχουν μικρότερη συγκέντρωση στερεών λόγω
περιορισμένης ανάπτυξης αλγών ((Dalu and Ndama, 2003; Pearson, 2005; Zimmo,
2003). Η συγκομιδή των μακρόφυτων γίνεται είτε με μηχανικά μέσα (ΗΠΑ) είτε
χειρονακτικά (Ινδία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν κ.λ.π.), σε συχνότητα που ποικίλλει
ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό επεξεργασίας και τη χρήση των μακρόφυτων (Iqbal,
1999).
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από 2 πειράματα επεξεργασίας βοθρολυμάτων σε δεξαμενές σταθεροποίησης. Στο 1ο πείραμα, ετήσιας διάρκειας (2004-2005), αξιολογείται η επεξεργασία των βοθρολυμάτων σε δεξαμενές παρουσία αλγών ενώ στο 2ο πείραμα, παρουσία duckweed (είδος Lemna), δηλαδή, επιπλέοντος υδροχαρούς μακρόφυτου, που αποίκησε με φυσικό τρόπο τις δεξαμενές. Το 2ο
πείραμα είναι διετούς διάρκειας (από Ιούλιο 2008 έως Ιούλιο 2010) και βρίσκεται σε
εξέλιξη. Οι μετρήσεις στο 2ο πείραμα περιλαμβάνουν περισσότερες παραμέτρους σε
σχέση με το 1ο πείραμα. Λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη έως καθόλου συντήρηση
των υφιστάμενων φυσικών συστημάτων στην Ελλάδα από τους φορείς λειτουργίας
τους, αποφασίστηκε η μη συγκομιδή του duckweed από την επιφάνεια των δεξαμενών.
Σκοπός και των δύο πειραμάτων ήταν να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες
λειτουργίας, τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν και οι επιπτώσεις τους στην
αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας βοθρολυμάτων σε δεξαμενές σταθεροποίησης
με παρουσία αλγών ή duckweed.
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα πειράματα έγιναν στο ερευνητικό πεδίο φυσικών συστημάτων του ΕΘΙΑΓΕ,
σε απόσταση 14 km δυτικά της Θεσσαλονίκης, στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού. Το
σύστημα των δεξαμενών σταθεροποίησης περιλαμβάνει μία αναερόβια δεξαμενή και 3
γραμμές δεξαμενών, που λειτουργούν παράλληλα. Κάθε γραμμή αποτελείται από μία
επαμφοτερίζουσα δεξαμενή και δύο ωρίμανσης (Σχήμα 1).
Αναερόβια
δεξαμενή
Είσοδος βοθρολυμάτων
(1ο πείραμα)
A2

A4

A6

Line A
Line B

C2
Είσοδος
Βοθρολυμάτων
(2ο πείραμα)

C4

C6

Line C
Εξοδος

Σχήμα 1. Διάγραμμα της πιλοτικής εγκατάστασης δεξαμενών σταθεροποίησης.
Όλες οι δεξαμενές έχουν μήκος 60 m, πλάτος 20 m, κλίση πρανών 2:1 και είναι
επενδυμένες με γεωμεμβράνη HDPE 1 mm. Το ενεργό βάθος της πρώτης δεξαμενής
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(επαμφοτερίζουσα) είναι 1.75 m, και των δύο επόμενων (ωρίμανσης) 1,25 m.
Το φυσικό αυτό σύστημα, κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του (1997-2004),
διερεύνησε την αποδοτικότητα των δεξαμενών σταθεροποίησης με άλγη στην επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων, δηλαδή, λυμάτων από αποχετευτικό δίκτυο. Τα
λύματα μεταφέρονταν στις δεξαμενές με αγωγό, από την παρακείμενη Ε.Ε.Λ.
Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της λειτουργίας των δεξαμενών σταθεροποίησης με
άλγη, στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, ήταν ικανοποιητικά (Papadopoulos et
al., 2003; Parissopoulos et al., 2002).
2.2. ΠΕΙΡΑΜΑ 1ο
Το 1ο πείραμα επεξεργασίας βοθρολυμάτων πραγματοποιήθηκε στη γραμμή Α
της πιλοτικής εγκατάστασης περιλαμβάνοντας, μία επαμφοτερίζουσα δεξαμενή (Α2)
και δύο ωρίμανσης (Α4 και Α6). Η διάθεση των βοθρολυμάτων γινόταν στην αρχή της
πρώτης δεξαμενής (Α2) της γραμμής Α, όπου υπάρχει ειδικό “σκαλοπάτι” για τη
συγκέντρωση των στερεών.
Η περίοδος δειγματοληψίας άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2004 και ολοκληρώθηκε
τον Οκτώβριο του 2005. Πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαίες μετρήσεις για προσδιορισμό του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD5), ολικά αιωρούμενων στερεών
(TSS), pH, καθώς και μηνιαίες μικροβιολογικές μετρήσεις των ολικών κολοβακτηριδίων
(TC) και των εντερικής προέλευσης κολοβακτηριδίων E. coli. Όσον αφορά το BOD5, η
δειγματοληψία κάλυψε όλη την περίοδο του πειράματος (13 μήνες) και ελήφθησαν
δείγματα από το βυτιοφόρο και από την έξοδο κάθε δεξαμενής. Για τον προσδιορισμό
των υπολοίπων παραμέτρων ελήφθησαν δείγματα από το βυτίο και από την έξοδο της
τελευταίας δεξαμενής (Α6), και για χρονικό διάστημα έξι μηνών (Μάϊος- Οκτώβριος
2005). Οι εργαστηριακές αναλύσεις έγιναν σύμφωνα με τις αναλυτικές μεθόδους, που
περιγράφονται στο Standard Methods (APHA, 1992).
2.3. ΠΕΙΡΑΜΑ 2ο
Το 2ο πείραμα αποτελεί συνέχεια του 1ου πειράματος παρακολουθώντας όμως
περισσότερες φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους για μεγαλύτερο διάστημα. Η εφαρμογή του 2ου πειράματος, στην τρίτη γραμμή (C) του συστήματος, άρχισε
τον Μάρτιο του 2008, ενώ η δειγματοληψία ξεκίνησε περίπου 3 μήνες αργότερα (Ιούλιος 2008) όταν και οι 3 δεξαμενές -συνολικού όγκου 3.200 m3 - γέμισαν από βοθρολύματα.
Τα δείγματα παίρνονταν από το βυτιοφόρο και από τις εξόδους κάθε δεξαμενής
(C2, C4 και C6). Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, ανά εβδομάδα, για προσδιορισμό
των BOD5, ολικών στερεών (TS), πτητικών στερεών (VS), TSS, πτητικών αιωρούμενων στερεών (VSS), ολικών διαλυμένων στερεών (TDS), πτητικών διαλυμένων στερεών (VDS), pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) και χλωροφύλλης-α (chl-a), καθώς
και των μικροβιακών δεικτών TC και E.coli. Επίσης έγιναν επιτόπου μετρήσεις προφίλ
διαλυμένου οξυγόνου (DO) και θερμοκρασίας νερού (Tw) τις ώρες 08:30 and 13:00, σε
διάφορα βάθη των δεξαμενών C2 και C6. Επίσης, ανά δεκαπενθήμερο, για προσδιορισμό του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD), της αλκαλικότητας, των ορθοφωσφορικών και των διαφόρων μορφών αζώτου, όπως του kjeldahl (TKN), αμμωνιακού
(NH3_N), νιτρικού (NO3_N) και νιτρώδους (NO2_N). Τέλος, ανά τρίμηνο για τη
μέτρηση της λάσπης και προσδιορισμό βαρέων μετάλλων. Οι αναλυτικές μέθοδοι
προσδιορισμού, που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτές που περιγράφονται στο Standard
Methods (APHA, 2005).
Η μέση ημερήσια παροχή λυμάτων για επεξεργασία ήταν περίπου 50 m3, από
στεγανούς βόθρους της περιοχής της Σίνδου. Το δείγμα από την είσοδο (βυτίο) ήταν
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σύνθετο (1500 ml) αποτελούμενο από τρία, ίσου όγκου, επιμέρους δείγματα από
αντίστοιχες φάσεις εκκένωσης του βυτίου στην πρώτη δεξαμενή (αρχή, μέσο, τέλος).
Τα τρία δείγματα (1500 ml, το καθένα) από τις ισάριθμες εκροές των δεξαμενών
σταθεροποίησης ήταν στιγμιαία και παίρνονταν από τις ειδικές εξέδρες. Όλα τα
δείγματα συλλέγονταν μία φορά την εβδομάδα, περίπου στις 10.00 το πρωί, και
μεταφέρονταν με φορητό ψυγείο, άμεσα, στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Εδαφολογίας
και Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, για τις
προαναφερόμενες αναλύσεις.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Τα αποτελέσματα του 1ου πειράματος (Papadopoulos et al., 2007) συγκρίθηκαν με
τα αντίστοιχα του εν εξελίξει 2ου πειράματος (έως Μάρτιο 2009). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις μέσες τιμές από τις κοινές παραμέτρους των 2 πειραμάτων.
Η χαμηλή οργανική σύσταση των βοθρολυμάτων οφείλεται στο είδος του βόθρου
(στεγανός) και στην πρακτική εκκένωσης, δηλαδή της άντλησης σε τακτά διαστήματα
της υγρής φάσης και περιστασιακά της στερεάς (λάσπη). Επίσης, ο αριθμός του μικροβιακού φορτίου είναι 2-3 λογαριθμικές μονάδες μικρότερος από ότι στα αστικά λύματα
από δίκτυο. Αυτό οφείλεται στο χρόνο παραμονής των λυμάτων στον βόθρο (περίπου 1
μήνας για μονοκατοικία) και την επαφή των μικροοργανισμών με διάφορες χημικές
ενώσεις (απορρυπαντικά κλπ), που προκαλούν το θάνατό τους.
Πίνακας 1. Μέσες τιμές κοινών παραμέτρων των 2 πειραμάτων από την επεξεργασία
βοθρολυμάτων στις δεξαμενές σταθεροποίησης με άλγη και με duckweed.
BOD5
TSS
pH
TC
E. coli
Χρόνος
παραμονής
(mg/l)
(mg/l)
(/100ml) (/100ml)
(ημέρες)
ο
1 πείραμα
Δεξαμενές σταθεροποίησης παρουσία αλγών
Βυτίο
462
378
7.41
2.7Ε+6
4.8Ε+5
Α2
248
25
Α4
172
16
1.0Ε+3
16
Α6
109 /38*
115
7.67
8.6Ε+3
Ποσοστιαία
76 /92*
69
-3.5
99.68
99.78
μείωση %
2ο πείραμα
Δεξαμενές σταθεροποίησης παρουσία duckweed
Βυτίο
344
193
7.38
5.1Ε+5
1.4Ε+5
C2
123
88
7.47
5.9Ε+4
2.4Ε+4
27
C4
83
60
7.35
1.6Ε+4
5.0Ε+3
18
C6
43 /22*
76
7.71
2.5Ε+3
1.2Ε+3
18
ποσοστιαία
88 /94 *
61
-4.5
99.36
99.16
μείωση %
* : οι τιμές αφορούν σε φιλτραρισμένα δείγματα
Από τον Πίνακα 1 προκύπτει παρόμοια απόδοση των δύο τρόπων λειτουργίας,
δηλαδή της επεξεργασίας με άλγη και με duckweed. Έτσι, η απομάκρυνση του BOD5
(σε φιλτραρισμένα δείγματα) υπερβαίνει το 90% και στα 2 πειράματα, ικανοποιώντας
την απαίτηση (από πλευράς ποσοστού) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 (EU, 1991) για
διάθεση των επεξεργασμένων εκροών σε υδάτινο αποδέκτη. Η μεγαλύτερη τιμή BOD5
στην εκροή του 1ου πειράματος (38 mg/l) σε σχέση με το 2ο πείραμα (22 mg/l) αποδί299
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δεται στην αντιστοίχως μεγαλύτερη αρχική συγκέντρωση του BOD5, ενώ θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη και ο κατά 6 ημέρες (10% περίπου) επιπλέον συνολικός χρόνος παραμονής στο 2ο πείραμα.
Η απομάκρυνση των TSS ήταν 69% και 61% στο 1ο και 2ο πείραμα, αντίστοιχα,
δηλαδή ελαφρώς μικρότερη από το επιτρεπτό όριο (70-90%) της Οδηγίας 91/271.
Ωστόσο, η εκροή και στα 2 πειράματα είναι μικρότερη από 150 mg/l, που θέτει η ίδια
Οδηγία, ως εναλλακτικό κριτήριο.
Δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή στην τιμή του pH κατά τη διάρκεια
της επεξεργασίας, γεγονός που υποδεικνύει περιορισμένη ανάπτυξη αλγών και στα 2
πειράματα.
Η απομάκρυνση των κολοβακτηριδίων, TC (3 λογ. μονάδες) και E. coli (2 λογ.
μονάδες), ήταν λίγο μεγαλύτερη στις δεξαμενές με άλγη, πιθανότερα λόγω της μεγαλύτερης αρχικής συγκέντρωσής τους στο 1ο πείραμα, ικανοποιώντας οριακά την Οδηγία
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για επαναχρησιμοποίηση των εκροών
στην άρδευση (E. coli <1000/100ml). Στο πείραμα με παρουσία duckweed η εκροή
υπερέβαινε ελαφρώς το επιτρεπτό όριο (1200 E. coli/100ml).
3.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Το είδος Lemna των duckweed αποίκησε με φυσικό τρόπο στις δύο τελευταίες
δεξαμενές (C4, C6), πριν από την έναρξη του πειράματος, λόγω μικρής ποσότητας
νερού, που είχε παραμείνει επί μακρό χρονικό διάστημα μέσα στις δεξαμενές.
Kατά την έναρξη του πειράματος, oι περιβαλλοντικές συνθήκες (Tw=25oC pH≈7.5,
Ws=1.2m/s) ήταν ευνοϊκές για την γρήγορη ανάπτυξη του duckweed και σε δύο περίπου μήνες λειτουργίας, οι δεξαμενές C4 και C6 είχαν καλυφθεί από μία στρώση
duckweed πάχους 2-3 cm. Η δεξαμενή C2 καλύφθηκε πλήρως, λίγο αργότερα, στα τέλη
Σεπτεμβρίου.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πειράματος παρουσία
duckweed για τις επιπλέον παραμέτρους, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.
Τα αποτελέσματα αφορούν μέσες τιμές από μία περίοδο 9 μηνών (Ιούλιος 2008–
Μάρτιος 2009).
Πίνακας 2. Μέσες τιμές* βασικών ποιοτικών παραμέτρων στην επεξεργασία
βοθρολυμάτων σε δεξαμενές σταθεροποίησης με duckweed.
COD
TS
VS VSS TDS VDS EC TKN NH3- PO43N
-P
Βυτίο
411
1006 459 136 829 323 1,39 109
79
1,78
C2
209** 1221 516
54 1158 462 2,05 66
51
1,82
C4
165** 1957 734
38 1813 703 3,24 52
39
1,88
C6
149** 3135 1062 51 3134 1010 5,24 34
22
1,74
* : όλες οι μονάδες είναι σε mg/L, εκτός της EC (mS/cm) και της Chl-a (μg/L).
** : οι τιμές αφορούν φιλτραρισμένα δείγματα

Chla
358
187
141

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, η ποσοστιαία μείωση του COD σε φιλτραρισμένα δείγματα είναι 64% και η αντίστοιχη τιμή στην εκροή είναι 149 mg/l. Η
απόδοση αυτή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 (EU,
1991), που είναι 75% και 125 mg/l αντίστοιχα.
H αλατότητα, όπως εκφράζεται από τις παραμέτρους TDS και EC, αυξήθηκε
σταδιακά προς την έξοδο της γραμμής επεξεργασίας. Αυτό οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε, σε ποσότητα νερού, που είχε παραμείνει εντός των δεξαμενών, πριν την
έναρξη του πειράματος, οπότε λόγω της επακόλουθης εξάτμισης, δημιουργήθηκαν
300

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων. Κατά τη διάρκεια πλήρωσης των δεξαμενών με βοθρολύματα, η αλατότητα έβαινε αυξανόμενη από την πρώτη προς την τελευταία δεξαμενή,
ενώ η μέγιστη τιμή της (5‰) μετρήθηκε στην τελευταία δεξαμενή (C6) στην αρχή της
περιόδου δειγματοληψίας. Η αλατότητα άρχισε να μειώνεται σταδιακά, καθώς τα υπάρχοντα άλατα διαλύονταν και απομακρύνονταν από την εκροή κάθε δεξαμενής προς την
επόμενη, μέχρις ότου ξεπλύθηκαν οριστικά, αρχικά από την πρώτη (C2), στη συνέχεια
από τη δεύτερη (C4) και τέλος από την τρίτη δεξαμενή (C6).
Η απομάκρυνση του αζώτου ήταν 69% ως TKN και 72% ως NH3-N, ενώ του
φωσφόρου, ως PO43--P, ήταν πρακτικά ανύπαρκτη. Τα ποσοστά απομάκρυνσης των
θρεπτικών αυτών μπορούν να αυξηθούν εφόσον γίνεται συστηματική συγκομιδή του
duckweed. Τα νιτρικά και νιτρώδη ιόντα μειώθηκαν κατά 49% και 83%, αντίστοιχα,
στα 1,1mg NO3-N/l και 0.01mg NO2-N/l. Η τιμή των 34 mg ΤΚΝ/l στην εκροή είναι
περίπου διπλάσια από αυτή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 (EU, 1991), η οποία όμως
αναφέρεται σε μεγάλες πόλεις, των οποίων οι ισοδύναμοι κάτοικοι (ι.κ.) είναι μεταξύ
10.000 και 100.000 (1 ι.κ. αντιστοιχεί με 60 gr BOD5/ημέρα).
Η συγκέντρωση της chl-a μειώθηκε σταδιακά από την πρώτη προς την τρίτη
δεξαμενή. Όπως προαναφέρθηκε, οι 2 τελευταίες δεξαμενές καλύφθηκαν νωρίτερα από
το duckweed, με συνέπεια την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και έτσι την
ελλιπή ανάπτυξη των αλγών. Επιπλέον, η μείωση των θρεπτικών προς την έξοδο, λόγω
κυρίως της πρόσληψής τους από το duckweed, δημιουργεί ανταγωνιστικό περιβάλλον
για την ανάπτυξη των αλγών. Σημειώνεται ότι στις δεξαμενές με άλγη η συγκέντρωση
της chl-a είναι μεταξύ 500-2000 μg/l για την επαμφοτερίζουσα, ενώ η ελάχιστη τιμή
των 300 μg/l προτείνεται για τη σωστή λειτουργία τους (Mara, 2006).
Λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης των αλγών στις δεξαμενές, η συγκέντρωση
του διαλυμένου οξυγόνου ήταν πολύ μικρή ακόμη και το μεσημέρι (13:30). Επιπλέον,
το οξυγόνο, που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση λόγω ανάπτυξης του duckweed,
χάνεται σε μεγάλο ποσοστό στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με προφίλ DO που ελήφθησαν,
η συγκέντρωση του οξυγόνου σε όλα τα βάθη, ακόμα και στην επιφάνεια, ήταν σχεδόν
μηδενική (DO <0.6 mg/l).
Βαρέα μέταλλα δεν ανιχνεύθηκαν στην εκροή ούτε στα βοθρολύματα όπως
αναμενόταν, λόγω της αποκλειστικά οικιακής προέλευσης των λυμάτων.
Το ύψος της λάσπης, 12 μήνες από την έναρξη του πειράματος (Μάρτιος 2008 –
Μάρτιος 2009) αυξήθηκε κατά 5cm στις δεξαμενές C2 και C6 και κατά 10cm στην
ενδιάμεση δεξαμενή, C4.
Το υπόψη πείραμα προβλέπεται να συνεχιστεί έως τον Ιούλιο 2010, οπότε θα
έχουν πραγματοποιηθεί 2 έτη μετρήσεων.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αρχικά συμπεράσματα, που προέκυψαν από τη σύγκριση των δύο πειραμάτων,
είναι :
 η μείωση του BOD5 ήταν πολύ ικανοποιητική (> 90%) και στα 2 πειράματα
 η ποσοστιαία απομάκρυνση των TSS (69% και 61%) και στα δύο πειράματα
ήταν μικρότερη από το επιτρεπόμενο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ωστόσο η εκροή και στα δύο πειράματα ήταν μικρότερη από τα 150 mg/l, που επίσης
θέτει η Οδηγία ως εναλλακτικό κριτήριο
 η απομάκρυνση του αζώτου ήταν ικανοποιητική, ενώ του φωσφόρου ασήμαντη.
 η απομάκρυνση των E. coli ήταν της τάξης των 2 λογαριθμικών μονάδων, ή
99,78% και 99,16% στο 1ο και 2ο πείραμα, αντίστοιχα. Η μείωση των TC ήταν
της τάξης των 3 λογαριθμικών μονάδων (99,68% απομάκρυνση) στο 1ο πείραμα
και 2 λογαριθμικών μονάδων (99,36% απομάκρυνση) στο 2ο πείραμα.
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δεν παρατηρήθηκαν δυσάρεστες οσμές κατά τη λειτουργία των δεξαμενών και
στα δύο πειράματα.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τα αρχικά αποτελέσματα του 2ου πειράματος, η ποιότητα των εκροών των δεξαμενών σταθεροποίησης της υπόψη πιλοτικής
εγκατάστασης, που σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν με άλγη, δεν επηρεάστηκε
αρνητικά λόγω της απρόβλεπτης κάλυψης της επιφάνειάς τους με duckweed. Το
σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί ικανοποιητικά, χωρίς να απαιτείται η συστηματική
απομάκρυνση του duckweed, αφού μία τέτοια εργασία δύσκολα θα μπορούσε να
υλοποιηθεί από τους φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία περιγράφει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη βέλτιστη επιλογή του
συστήματος επεξεργασίας λυμάτων μικρής κλίμακας, βάσει ενός συναρτησιακού
μοντέλου της θεωρίας της πολυκριτήριας άξιας MAVT (Multiattribute Value Theory).
Παρουσιάζεται μια θεωρητική εφαρμογή της πολυκριτήριας μεθόδου σε περιοχές με
χαμηλό κόστος κτήσης γης. Η πιθανή αβεβαιότητα της βέλτιστης επιλογής ελέγχεται ως
προς τη μεταβολή του πληθυσμού και πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας για τον
προσδιορισμό του κρίσιμου κριτηρίου και της κρίσιμης εναλλακτικής. Επίσης, πραγματοποιείται ανάλυση τύπου Monte Carlo ως προς τις αποδιδόμενες βαρύτητες των κριτηρίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής δεν επηρεάζεται όταν οι μεταβολές των παραμέτρων είναι περιορισμένες.
Λέξεις κλειδιά: πολυκριτήρια ανάλυση, επεξεργασία λυμάτων, ROC, εντροπία,
ανάλυση ευαισθησίας.
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ABSTRACT
This study presents a multiattribute value theory approach for the optimal selection of a
wastewater treatment plant in small areas with low land cost. An application of the
aforementioned approach is also provided, where the results accrued are tested for a
range of population equivalent. A sensitivity analysis is performed in order to determine
the most critical criterion and the most critical performance of an alternative.
Furthermore, uncertainty of weights estimation is treated with a Monte Carlo type
analysis. Sensitivity analysis showed a stable behavior of the application results in small
perturbations of parameters.
Keywords: multicriteria analysis, wastewater, ROC, entropy, sensitivity analysis.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και περιορισμού
της ρύπανσης, ιδιαίτερης σημασίας είναι τα έργα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, στα
οποία συγκαταλέγονται και τα έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Στην Ελλάδα, αν
και έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας λυμάτων μεγάλης
δυναμικότητας, εντούτοις σε μικρή κλίμακα η επεξεργασία λυμάτων δεν έχει αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά. Δηλαδή, η επιλογή συστημάτων μικρής κλίμακας δεν πραγματοποιείται πάντα με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των
κριτηρίων που τη χαρακτηρίζουν. Έτσι, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων, που δύναται να συμπεριλάβει όλα
αυτά τα κριτήρια.
Η πολυκριτηριακή ανάλυση αποτελεί ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων που αναπτύχθηκε προκειμένου να περιοριστεί η σύγχυση που προκαλείται σε περιπτώσεις που
εμπλέκονται μεταξύ τους πολλά και διαφορετικής φύσεως κριτήρια, τα οποία αφορούν
συγκεκριμένες επιλογές. Οι συμμετέχοντες σε μια τέτοια διαδικασία λήψης αποφάσεων
απαρτίζονται συνήθως από όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη πολιτικών κομμάτων, οργανισμών, περιβαλλοντικών οργανώσεων, κάτοικους περιοχής και την επιστημονική ομάδα (Lahdelma et al., 2000).
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και επιλογή του βέλτιστου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων μικρής κλίμακας
με τη χρήση ενός συναρτησιακού μοντέλου της θεωρίας της πολυκριτήριας αξίας
(ΜAVT).
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το προτεινόμενο μοντέλο πολυκριτηριακής ανάλυσης με τη μέθοδο MAVT
εφαρμόζεται σε έξι διαφορετικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων μικρής κλίμακας,
χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις των συστημάτων αυτών ως προς έντεκα διαφορετικά
κριτήρια. Στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι έξι αυτές εναλλακτικές, καθώς και τα έντεκα κριτήρια, ως προς τα οποία αξιολογούνται τα συστήματα
επεξεργασίας. Η περίπτωση που εξετάζεται αφορά την εφαρμογή της μεθόδου MAVT
για πληθυσμό 2000 ι.κ. (ισοδύναμοι κάτοικοι) και κόστος γης 500 €/στρ, της οποίας ο
κανονικοποιημένος πίνακας αποδοτικότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.
Οι τιμές του πίνακα αποδοτικότητας, όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια και το
κριτήριο της έκτασης, προκύπτουν από εμπειρικές σχέσεις (Γκράτζιου, 1998; Χατζάκης,
2003), ενώ τα υπόλοιπα κριτήρια βαθμολογούνται βάσει βιβλιογραφίας (Καραμούζης,
2003; Metcalf and Eddy, 2007) σε κλίμακα που ορίστηκε από 1 έως 10.
Πίνακας 1. Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων

Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων – εναλλακτικές
Σ1: Προεπεξεργασία – Παρατεταμένος αερισμός – Απολύμανση
Σ2: Προεπεξεργασία – Πρωτοβάθμια καθίζηση – Βιολογικά φίλτρα – Απολύμανση
Σ3: Προεπεξεργασία - Πρωτοβάθμια καθίζηση – Βιολογικοί δίσκοι – Απολύμανση
Σ4: Προεπεξεργασία – Αντιδραστήρας εναλλασσόμενων κύκλων λειτουργίας (SBR)
– Απολύμανση
Σ5: Προεπεξεργασία – Λίμνες σταθεροποίησης*
Σ6: Προεπεξεργασία - Πρωτοβάθμια καθίζηση – Υγρότοπος – Απολύμανση
*Στο σύστημα αυτό, σύμφωνα με την US EPA (1983), δεν περιλαμβάνεται απολύμανση διότι στις επαμφοτερίζουσες
λίμνες απομακρύνονται σημαντικές συγκεντρώσεις παθογόνων, ως αποτέλεσμα του χρόνου κράτησης.
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Πίνακας 2. Κριτήρια αξιολόγησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων
Κριτήρια αξιολόγησης
Κ1: Κατασκευαστικό κόστος
Κ2: Κόστος λειτουργίας & συντήρησης
Κ3: Απόδοση απομάκρυνσης οργανικού φορτίου
Κ4: Απόδοση απομάκρυνσης θρεπτικών
Κ5: Δυνατότητα αντιμετώπισης αιχμών & λειτουργική ευελιξία
Κ6: Πολυπλοκότητα λειτουργίας
Κ7: Παραγωγή περιβαλλοντικών οχλήσεων
Κ8: Παραγωγή παραπροϊόντων
Κ9: Επίδραση κλιματολογικών συνθηκών
Κ10: Απαίτηση σε εξειδικευμένο προσωπικό
Κ11: Συχνότητα εμφάνισης συστήματος στην Ελλάδα – τεχνογνωσία

Πίνακας 3. Κανονικοποιημένος πίνακας αποδοτικότητας των εναλλακτικών ως προς τα
κριτήρια αξιολόγησης για 500 €/στρ. και 2000 ι.κ.
Κ1

Κ2

Κ3

Κ4

Κ5

Κ6

Κ7

Κ8

Κ9

Κ10

Κ11

Σ1

0,45

0,54

1,00

1,00

1,00

0,60

1,00

1,00

1,00

0,75

1,00

Σ2

0,43

0,59

0,96

0,44

0,60

0,80

0,67

0,75

0,67

0,75

0,60

Σ3

0,50

0,65

0,90

0,67

0,50

0,90

0,67

0,63

0,67

0,63

0,60

Σ4

0,93

0,60

0,98

1,00

0,80

0,40

1,00

1,00

1,00

0,50

0,80

Σ5

0,95

1,00

0,80

0,33

0,40

1,00

0,56

0,75

0,33

1,00

0,40

Σ6

1,00

0,94

0,85

0,78

0,40

0,90

0,67

0,75

0,44

1,00

0,40

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1. Η ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ MAVT
Στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιείται η θεωρία της πολυκριτήριας αξίας που
αποτελεί ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για την επίλυση πολυκριτηριακών
προβλημάτων κατάταξης. Είναι συναρτησιακή μέθοδος σύνθεσης κριτηρίων και στοχεύει στην κατασκευή ενός συστήματος αξιών, το οποίο ενοποιεί την προτίμηση του
λήπτη απόφασης σε σχέση με όλα τα κριτήρια επιλογής. Το προσδιοριζόμενο με αυτόν
τον τρόπο σύστημα αξιών παρέχει ένα ποσοτικό μέτρο που οδηγεί τον εκάστοτε λήπτη
στην τελική απόφαση. Η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτημα της κατάληξης σε ένα
πλήρως ορισμένο μαθηματικά πρόβλημα, με το οποίο επιχειρείται η προσέγγιση της
πραγματικότητας (Weber and Borcherding, 1993).
Το βασικό μοντέλο της ΜΑVT δίνεται από τη σχέση (Perlack, 1995):
n

V(X i )=∑ w j v j (xij )

(1)

j=1

όπου V(Xi) είναι η συνολική προσθετική συνάρτηση αξίας για την υποψήφια
εναλλακτική i, wj είναι το βάρος που καθορίζεται για το κριτήριο j, vj είναι η
συνάρτηση μερικής αξίας που χαρακτηρίζει το κριτήριο j, xij είναι η απόδοση της
εναλλακτικής i στο κριτήριο j και n ο αριθμός των κριτηρίων.
Η δομή του μοντέλου συνοψίζεται στα ακόλουθα στάδια:
• Ορίζονται οι υποψήφιες εναλλακτικές και τα κριτήρια απόφασης.
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Πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε εναλλακτικής ως προς κάθε κριτήριο.
Καθορίζονται τα βάρη των κριτηρίων ανάλογα με τη σημαντικότητά τους.
Το άθροισμα των βαρών των κριτηρίων πρέπει να ισούται με τη μονάδα.
Το συνολικό μέτρο της αξίας κάθε εναλλακτικής προκύπτει από το άθροισμα
των επιμέρους γινομένων των μερικών αξιών (κανονικοποιημένες τιμές) των
εναλλακτικών ως προς κάθε κριτήριο, με το βάρος του αντίστοιχου κριτηρίου.
• Γίνεται κατάταξη των εναλλακτικών σύμφωνα με την τιμή της προσθετικής
συνάρτησης αξίας.
• Πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας.

•
•
•
•

3.2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Στα πολυκριτηριακά προβλήματα απόφασης, συνήθως συνδέεται μια τιμή με κάθε
κριτήριο περιγράφοντας τη σημαντικότητά του. Η τιμή αυτή ορίζεται ως συντελεστής
βαρύτητας του κριτηρίου και αναπαριστά σε ένα ποσοτικό μέγεθος τις παραχωρήσεις
που είναι διατεθειμένος να κάνει ο λήπτης απόφασης. Προκειμένου να προσδιοριστεί η
βαρύτητα κάθε κριτηρίου στην τελική επιλογή, λαμβάνεται υπόψη η προτίμηση του
εκάστοτε λήπτη μέσω της μεθόδου ROC (Rank-Order Centroid), καθώς και η πληροφορία που παρέχουν τα κριτήρια στην περιγραφή ενός συνόλου εναλλακτικών μέσω
της μεθόδου εντροπίας. Η τελική βαρύτητα που αποδίδεται σε κάθε κριτήριο προκύπτει
από τη συνδυαστική σχέση (Pengcheng and Yushun, 2007):
w j =(1-λ)*Sw j +λ*Ew j ,

(2)

όπου Sw j η βαρύτητα που ορίζεται από τη μέθοδο ROC, Ew j η βαρύτητα που ορίζεται
από τη μέθοδο εντροπίας και λ η παράμετρος που δείχνει το ποσοστό συμμετοχής της
μεθόδου εντροπίας στην τελική βαρύτητα.
3.2.1. Μέθοδος ROC
Για τον προσδιορισμό των βαρυτήτων των κριτηρίων, σύμφωνα με την προτίμηση
του λήπτη, όσον αφορά τη σημαντικότητα που δίνει σε κάθε κριτήριο, χρησιμοποιείται
η μέθοδος ROC (Barron and Barrett, 1996). Η μέθοδος ROC αποτελεί μια πιθανοθεωρητική διαδικασία και χρησιμοποιεί ως δεδομένα την αρχική κατάταξη των κριτηρίων
που ορίζει ο λήπτης απόφασης. Η σχέση από την οποία προσδιορίζεται η βαρύτητα των
κριτηρίων είναι η ακόλουθη:

wj=

1 R 1
∑
R k=j rk

(3)

όπου R ο αριθμός των κλάσεων ισοδυναμίας μεταξύ των κριτηρίων, n j το πλήθος των
κριτηρίων στην j κλάση, n το πλήθος των κριτηρίων (θα πρέπει R ≤ n),
rk =rk-1+nk , με k=1, 2, …., j, …nR,
r0 = 0 και n1 +n2 +.......+n j +.....+nR =n
3.2.2. Μέθοδος εντροπίας
Για τον αντικειμενικό υπολογισμό των βαρυτήτων εφαρμόζεται η μέθοδος εντροπίας, η οποία και ενδείκνυται να χρησιμοποιείται συνδυαστικά σε προβλήματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού (Jin et al., 2004). Αυτή η μέθοδος απόδοσης των βαρυτήτων
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της πληροφορίας που παρέχει κάθε κριτήριο σε μία
διαδικασία αξιολόγησης ενός συνόλου εναλλακτικών (Zhou et al., 2007).
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα στοιχεία του mxn πίνακα αποδοτικότητας (όπου
306

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

m ο αριθμός των εναλλακτικών και n ο αριθμός των κριτηρίων) κανονικοποιούνται με
μια σχέση της μορφής:

rij =

xij

ή

max {xij }

rij =

min {xij }
i

i

(4)

xij

όπου rij η κανονικοποιημένη αποδοτικότητα της εναλλακτικής i στο κριτηρίο j και
xij η απόδοση της εναλλακτικής i στο κριτηρίο j.
Κάθε μία από τις παραπάνω σχέσεις χρησιμοποιείται ανάλογα με τη φύση του
κριτηρίου (κριτήριο οφέλους ή κόστους αντίστοιχα). Στη συνέχεια προσδιορίζεται ένα
δεύτερο κανονικοποιημένο, ίδιας μορφής με τον πίνακα αποδοτικότητας, μητρώο P,
κάθε στοιχείο του οποίου προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:
P = ( pij ) mxn , όπου (pij )=

rij

(5)

m

∑r
i=1

ij

Ο υπολογισμός της τιμής της εντροπίας Εj για κάθε κριτήριο j προσδιορίζεται από
τη σχέση:
m

E j =-k ∑ pij ln(pij ) ,

όπου j =1,2,….n και k = (ln(m))-1

(6)

i=1

Ακολούθως, προσδιορίζεται η τιμή της απόκλισης dj για κάθε κριτήριο j ως εξής:
d j =1-E j

(7)

Τέλος, η βαρύτητα κάθε κριτηρίου j με βάση τη μέθοδο της εντροπίας προσδιορίζεται από τη σχέση:

wj=

dj

για κάθε j = 1, 2,….n

n

∑d
j=1

(8)

j

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η αρχική κατάταξη των κριτηρίων ενώ οι βαρύτητες των κριτηρίων που προέκυψαν από την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων για
λ=0,2 δίνονται στον Πίνακα 5.
Πίνακας 4. Αρχική κατάταξη κριτηρίων

Ιεραρχική κατάταξη κριτηρίων από τον λήπτη απόφασης

Κ1 = Κ2 > Κ3 > Κ6 > Κ4 > Κ5 > Κ7 > Κ9 = Κ10 > Κ8 = Κ11
Κριτήρια
Βαρύτητες

Κ1
20,76

Πίνακας 5. Βαρύτητες κριτηρίων (%)

Κ2
19,25

Κ3
13,08

Κ4
10,11

Κ5
7,74

Κ6
11,32

Κ7
4,56

Κ8
1,54

Κ9
5,05

Κ10
3,26

Κ11
3,32

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Οι τελικές κατατάξεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου MAVT,
για τα δεδομένα του βασικού σεναρίου για πληθυσμό 2000 ι.κ., καθώς και για εύρος
του ισοδύναμου πληθυσμού από 500 έως 5000 ι.κ. παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.
Προκύπτει ότι πρώτο κατατάσσεται στο σύνολο των σεναρίων το σύστημα Σ6 και μόνο
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σε αρκετά μικρούς πληθυσμούς (500 ι.κ.) το σύστημα Σ4 εμφανίζεται ισοδύναμο με το
Σ6. Παρατηρείται επίσης ότι με την αύξηση του πληθυσμού τα συστήματα Σ1 και Σ5
ανεβαίνουν θέσεις, ενώ το Σ4 χάνει θέσεις στην κατάταξη.
Πίνακας 6. Τελικές κατατάξεις συστημάτων σε διάφορες μεταβολές του πληθυσμού
και για κόστος γης 500 €/στρ.
Εναλλακτικά
σενάρια
Κατάταξη
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο

1ο
Σενάριο
5000 ι.κ.
Σ6
Σ5
Σ1
Σ4
Σ3
Σ2

2ο
Σενάριο
4000 ι.κ.
Σ6
Σ5
Σ4
Σ1
Σ3
Σ2

3ο
Σενάριο
3000 ι.κ.
Σ6
Σ4
Σ5
Σ1
Σ3
Σ2

Βασικό
Σενάριο
2000 ι.κ.
Σ6
Σ4
Σ5
Σ1
Σ3
Σ2

4ο
Σενάριο
1000 ι.κ.
Σ6
Σ4
Σ5
Σ1
Σ3
Σ2

5ο
Σενάριο
500 ι.κ.
Σ4=Σ6
Σ5
Σ1
Σ3
Σ2
-

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΣΙΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
Βασικό σημείο της θεωρίας της πολυκριτήριας αξίας (MAVT) είναι η έννοια των
παραχωρήσεων και η ερμηνεία τους ως βάρη. Η ανάλυση της επίδρασης που μπορεί να
έχει μια μεταβολή τους στα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιτυγχάνεται μέσω
ανάλυσης ευαισθησίας. H προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο τον προσδιορισμό των
μεταβολών στις παραχωρήσεις, οι οποίες μπορούν να μεταβάλουν το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης (Triantaphyllou, 2000).
Έτσι, για κάθε ζεύγος εναλλακτικών Xi και Χj, προσδιορίζεται αρχικά η ελάχιστη
μεταβολή δ ijk του συντελεστή παραχώρησης (βαρύτητας) του κριτηρίου k από τη σχέση:

⎧ k V(X j )-V(X i )
, εάν
⎪δij <
xik -x jk
⎪
⎨
⎪δ k > V(X j )-V(X i ) , εάν
⎪ ij
xik -x jk
⎩

xik >x jk
(9)

xik <x jk

για την οποία πρέπει να ισχύει wk + δ ijk ≥ 0 ⇒ δ ijk ≥ − wk
Ο υπολογισμός της σχετικής μεταβολής προκύπτει ως εξής:

(10)

δ ij'k = δ ijk / wk

(11)

εξής:

Στη συνέχεια προσδιορίζεται ο συντελεστής ευαισθησίας του κριτηρίου k ως

s k = 1 / Dk

{ }

όπου Dk = min δi'kj
i,j

(12)

Κριτήρια με υψηλό συντελεστή ευαισθησίας θεωρούνται κρίσιμα, υπό την έννοια
ότι μια μικρή μεταβολή του αντίστοιχου συντελεστή παραχώρησης μπορεί να οδηγήσει
σε μεταβολή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
Αντίστοιχη ανάλυση πραγματοποιείται και για τις αποδόσεις των εναλλακτικών
στα κριτήρια αξιολόγησης, όπου ο στόχος είναι η μελέτη της επίδρασης που μπορεί να
έχει η μεταβολή των αποδόσεων των εναλλακτικών στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
Με εφαρμογή της διαδικασίας εύρεσης του πιο κρίσιμου κριτηρίου της μεθόδου
MAVT για πληθυσμό 2000 ι.κ. και κόστος γης 500 €/στρ. προκύπτει ότι ως κρισιμότερο κριτήριο εμφανίζεται το Κ1, καθώς μια μείωση του συντελεστή στάθμισης του
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κατά 18,95% σε σχέση με το δεδομένο συντελεστή στάθμισης (0,2076) οδηγεί σε
μεταβολή της αρχικής κατάταξης και εναλλαγή της σειράς κατάταξης των εναλλακτικών Σ1 - Σ5. Για την εναλλαγή των δυο πρώτων θέσεων, στην προκειμένη περίπτωση
των Σ6 και Σ4 συστημάτων, θα πρέπει να μειωθεί το κριτήριο Κ2 κατά 20,71%, ώστε το
Σ4 από τη δεύτερη θέση να ανέβει στην πρώτη.
Σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές, ως πιο κρίσιμη εναλλακτική εμφανίζεται το Σ6,
καθώς μια μείωση της επίδοσής του στο κριτήριο K1 κατά 6,30% σε σχέση με τη δεδομένη επίδοσή του οδηγεί σε αλλαγή στη σειρά κατάταξης των εναλλακτικών, καθώς θα
μεταβληθεί η θέση των Σ6 και Σ4 συστημάτων, τα οποία θα κατατάσσονται στη δεύτερη
και πρώτη θέση αντίστοιχα.
6. MONTE CARLO – ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας ως προς τη μεταβολή της παραμέτρου
των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων για ισοδύναμο πληθυσμό 2000 ι.κ. και
κόστος γης 500 €/στρ. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, για έναν αρχικό συνδυασμό βαρών
και για ταυτόχρονη μεταβολή όλων των συντελεστών βαρύτητας κατά ±10%, προκύπτει ένα σύνολο 100 τυχαίων συνδυασμών αυτών, και συνεπώς, ένα σύνολο 100 κατάτάξεων (Butler et al., 1997). Με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων αυτών,
στη συγκεκριμένη εφαρμογή, προκύπτει ότι η μέθοδος MAVT χαρακτηρίζεται από
απόλυτη σταθερότητα, όσον αφορά τις θέσεις κατάταξης, καθώς κάθε εναλλακτική
διατηρεί και στις 100 διαφορετικές περιπτώσεις την ίδια θέση. Τα αποτελέσματα της
μεθόδου Monte Carlo συνάδουν με αυτά της ανάδειξης του κρίσιμου κριτηρίου,
σύμφωνα με το οποίο για να προκληθεί διατάραξη της κατάταξης των εναλλακτικών θα
πρέπει να μεταβληθεί το κριτήριο Κ1 σχεδόν κατά 19%, γεγονός που αιτιολογεί τη
σταθερότητα που παρουσιάζει η μέθοδος MAVT στο ποσοστό 10% που εφαρμόστηκε.
Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η συμπεριφορά των συστημάτων για τη διακύμανση αυτή
των βαρυτήτων.

Ποσοστό εμφάνισης
συστημάτων στην κατάταξη

Σχήμα 1. Συμπεριφορά συστημάτων για τυχαία διακύμανση των
συντελεστών βαρύτητας κατά ±10%
100%

Σ1

80%

Σ2

60%

Σ3

40%

Σ4

20%

Σ5

0%

Σ6

1

2

3

4

5

6

Σειρά κατάταξης

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των συστημάτων, για τα δεδομένα της
παρούσας εφαρμογής αλλά και ως προς τη μεταβολή του ισοδύναμου πληθυσμού,
προκύπτει ότι για χαμηλό κόστος γης (500 €/στρ.) πρώτα κατατάσσονται τα συστήματα
των τεχνητών υγροτόπων υποεπιφανειακής ροής σε ένα εύρος πληθυσμού από 500 έως
5000 ι.κ.
Η ανάλυση ευαισθησίας για τον προσδιορισμό του κρίσιμου κριτηρίου για τα
δεδομένα της εφαρμογής, δηλαδή για 500 €/στρ. στους 2000 ι.κ. υπέδειξε ως κρίσιμο
κριτήριο το Κ1. Επίσης, για να ανατραπεί η πρώτη θέση που κατέχει το Σ6, θα πρέπει
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να μειωθεί η βαρύτητα του κριτηρίου Κ2 κατά 20,71%. Ως προς τις εναλλακτικές, πιο
κρίσιμη εμφανίζεται η απόδοση του Σ6 ως προς το κριτήριο Κ1, όπου μια μεταβολή
μεγαλύτερη από 6,30% οδηγεί σε ανατροπή της πρώτης θέσης.
Με την Monte Carlo ανάλυση ευστάθειας των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνεται η
ανάλυση ευαισθησίας του κρίσιμου κριτηρίου, καθώς για ταυτόχρονη τυχαία μεταβολή
των συντελεστών βαρύτητας κατά ±10%, η μέθοδος MAVT εμφανίζεται σταθερή ως
προς όλες τις θέσεις της κατάταξης και δεν προκύπτει οποιαδήποτε μεταβολή αυτής.
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο αρδευτικό δίκτυο Χαλάστρας-Καλοχωρίου έγινε χρήση των επεξεργασμένων
λυμάτων της Θεσσαλονίκης σε ανάμιξη με τα νερά του π. Αξιού τους θερινούς μήνες
των ετών 2007 και 2008 προκειμένου να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο λειψυδρίας των
περιόδων αυτών στο συγκεκριμένο δίκτυο. Από τη χρήση αυτή έχουν προκύψει
πολύτιμες εμπειρίες οι οποίες πρέπει να γνωστοποιηθούν όχι μόνο σε όσους
ασχολούνται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων αλλά και σε κάθε Έλληνα πολίτη
που εφαρμόζει τα νερά αυτά στον αγρό ή καταναλώνει τα προϊόντα που παράγονται
από τις καλλιέργειες που αρδεύονται με τα νερά αυτά.
Λέξεις κλειδιά: Επεξεργασμένα αστικά λύματα, Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για
άρδευση, αρδευτικό δίκτυο πεδιάδας Θεσσαλονίκης.

EXPERIENCE FROM THE FIRST EXTENSIVE REUSE OF
RECLAIMED MUNICIPAL WASTEWATER FOR IRRIGATION
PURPOSES IN GREECE
A. Panoras1, A. Ilias1, E. Hatzigiannakis1, G. Arampatzis1,
A. Zdragas2, A. Panagopoulos1, S. Sotiraki2, I. Parousis3,
G. Panoras4, T. Bogias5, A. Soupilas6 and C. Noula6
1
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N.AG.RE.F., Soil Science Institute of Thessaloniki, 4Environmentalist
5
Division of Water Resources & Land Reclamation
6
Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co S.A.
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ABSTRACT
The effluent of Thessaloniki’s treatment plant blended with the water of the Axios river
has been used for irrigating the fields of Halastra’s irrigation network to meet the water
shortage of Axios river during the 2007 and 2008 summertime. From this broad
application resulted valuable experience which has to be disseminated not only to those
who are dealing with the water resources management but also to everybody who uses
reclaimed municipal wastewaters for irrigation purposes or consumes agricultural
products irrigated by these waters.
Key words: Reclaimed municipal wastewater, Wastewater reuse for irrigation, Irrigation
network of Thessaloniki plain.
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“Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων
και των κλιματικών αλλαγών”, Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτωβρίου 2009
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προκειμένου ο ΤΟΕΒ Χαλάστρας-Καλοχωρίου να αντιμετωπίσει το σοβαρό
πρόβλημα λειψυδρίας κατά τη διάρκεια του θέρους των ετών 2007 και 2008 ζήτησε
άδεια χρήσης της εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης
(ΕΕΛΘ) από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο
ΕΘΙΑΓΕ (Ινστιτούτα Εγγείων Βελτιώσεων και Κτηνιατρικών Ερευνών) ανατέθηκε ο
ρόλος του επιστημονικού συμβούλου, η διενέργεια δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων εδάφους, νερών και φυτικών ιστών.
Ο τρόπος εφαρμογής και ελέγχου της δράσης, καθώς και το πεδίο εφαρμογής των
επεξεργασμένων λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΛΘ) αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ
141937 (2005) και σύμφωνα με τους όρους αυτής συντάχθηκε το σχέδιο λειτουργίας
του αρδευτικού δικτύου από τη Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτώσεων
(Μπόγιας, 2007) σύμφωνα με το οποίο γίνεται χρήση των νερών του π. Αξιού σε
ανάμιξη με την εκροή της ΕΕΛΘ.
Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο ΝΑ τμήμα της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, στις
εκτάσεις αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Χαλάστρας-Καλοχωρίου και αρδεύτηκαν 15.400 και
25.000 στρέμματα τα έτη 2007 και 2008 αντίστοιχα. Πηγή υδροδότησης του αρδευτικού δικτύου είναι ο ποταμός Αξιός. Στην προαναφερθείσα περιοχή κύρια καλλιέργεια
είναι το ρύζι, δευτερεύουσα ο αραβόσιτος και ακολουθούν σε πολύ μικρότερη έκταση
το βαμβάκι και η μηδική.
Τα ΕΛΘ αναμιγνύονταν με τα νερά του ποταμού Αξιού προκειμένου το μίγμα
του νερού να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται από την ΚΥΑ. Η
άρδευση των καλλιεργειών γινόταν με βαρύτητα και συγκεκριμένα με κατάκλυση στους
ορυζώνες, με αυλάκια στο βαμβάκι και στον αραβόσιτο και με λωρίδες στη μηδική. Το
νερό παροχετευόταν με σιφώνια από τις τριτεύουσες διώρυγες (καναλέτα). Στο τέλος
των αγρών υπάρχουν στραγγιστικές τάφροι που δέχονται τα νερά της απορροής και της
στράγγισης. Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, ένα μέρος των
αναγκών των καλλιεργειών σε νερό καλύπτεται από το φρεάτιο υδροφορέα
(Babajimopoulos et al., 2007).
2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙEΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι δειγματοληψίες γινόταν από το προσωπικό του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ) και τα δείγματα με την ενδεδειγμένη μεταχείριση έφθαναν είτε στο ΙΕΒ
προκειμένου να γίνει σειρά χημικών αναλύσεων και προσδιορισμών είτε στο Ινστιτούτο
Κτηνιατρικών Ερευνών για να γίνουν οι μικροβιολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις. Τα λεπτομερή αποτελέσματα όλων των αναλύσεων, των προσδιορισμών και των
εξετάσεων δίνονται στις εργασίες των Πανώρα κ.α. (2008α, 2008β).
2.1. ΕΔΑΦΟΣ
Η αρχική δειγματοληψία έγινε τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου του 2007 σε 40
θέσεις και βάθος 0-30cm προκειμένου να είναι γνωστά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των εδαφών πριν από την εφαρμογή του μίγματος νερού στους αγρούς. Στα δείγματα
αυτά έγιναν οι χημικές αναλύσεις και οι προσδιορισμοί που απαιτεί η ΚΥΑ. Μετά τη
λήξη των αρδεύσεων και συγκεκριμένα τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου διενεργήθηκε εκ νέου δειγματοληψία στις ίδιες θέσεις.
2.2. ΝΕΡΟ
Από την έναρξη της παροχέτευσης της εκροής της ΕΕΛΘ στο δίκτυο του ΤΟΕΒ
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Χαλάστρας-Καλοχωρίου γινόταν δειγματοληψίες νερών που αφορούσαν στα ΕΛΘ,
στον π. Αξιό, στο μίγμα νερού που προέκυπτε από την ανάμιξη των νερών του π.
Αξιού και των ΕΛΘ καθώς και στο φρεάτιο υδροφορέα. Στα δείγματα αυτά γινόταν οι
χημικές αναλύσεις και οι μικροβιακές-παρασιτολογικές εξετάσεις που απαιτούσε η
ΚΥΑ.
2.3. ΦΥΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ
Την περίοδο της συγκομιδής πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και χημική ανάλυση των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων (ρύζι, αραβόσιτος, βαμβάκι, μηδική) από
την περιοχή εφαρμογής του μίγματος στους αγρούς. Οι χημικές αναλύσεις αφορούσαν
στα βαρέα μέταλλα που περιλαμβάνει η ΚΥΑ.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
3.1. ΜΙΓΜΑ ΕΛΘ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ
Με βάση τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων και των προσδιορισμών
καθώς και των μικροβιολογικών-παρασιτολογικών εξετάσεων του μίγματος για τα έτη
2007 και 2008 έγινε η αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού αυτού για άρδευση,
η οποία βασίσθηκε στα στοιχεία του Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων και προσδιορισμών
μίγματος νερού το θέρος των ετών 2007 και 2008

Παράμετρος
SS
COD
BOD
Θολότητα
DO
pH
EC
SAR
Na
Cl
Nt
Pt
B
As
Crt
Ni
Pb
Cd
Fe
Cu
Zn
Mn
Hg
E. coli
Σαλμονέλλα
Αυγά ελμίνθων

Μονάδες
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
dS/m
1/2
(meq/l)
meq/l
meq/l
mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
αριθμός/100ml
ανίχνευση/25ml
αριθμός/lt

Μέσος όρος
11,3
19,4
5,6
12,6
10
7,5
1,6
5,3
10,9
10,8
3,8
1,0
0.58
3,90
9,27
5,40
2,48
3,07
106,1
5,70
85,3
0,09
0,09
3,9*102
αρνητική
απουσία

Αριθμός δειγμάτων
16
17
17
45
8
55
53
45
45
55
18
49
49
3
3
3
4
3
3
4
4
3
1
9
9
9

STDV
8,7
10,1
2,4
5,8
0,3
0,2
0.9
2,3
7,0
4,8
1,8
1,1
0,15
0,17
3,45
2,02
2,47
2,40
91,9
2,47
59,4
0,01
0,0
2,3*102
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Οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων στερεών (SS) ήταν μικρότερες όχι μόνο του
ορίου που θέτει η διεθνής βιβλιογραφία (Nakayama, 1982) για την αποφυγή κινδύνων
έμφραξης των σταλακτήρων (SS< 50mg/l) αλλά και του ορίου που θέτει η ΚΥΑ
(SS<30 mg/l).
Το ίδιο παρατηρείται και με τις συγκεντρώσεις των COD και BOD5 που ήταν
πολύ μικρές σε σχέση με τα αντίστοιχα όρια των 80 και 20 mg/l που θέτει η ΚΥΑ. Τα
επιπλέοντα στερεά που παρατηρήθηκαν ήταν ελάχιστα και κυρίως ήταν λεπτό φυτικό
υλικό των νερών του π. Αξιού. Καθιζάνοντα στερεά δεν παρατηρήθηκαν στις αρδευτικές διώρυγες.
Σε ότι αφορά στις ημερήσιες θερμοκρασίες των νερών του μίγματος ήταν μικρότερες του ορίου των 28οC. Σχετικά με τη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου στο
μίγμα νερού, αυτή ήταν μεγαλύτερη από το τριπλάσιο του σχετικού ορίου (DO>3 mg/l).
Οι ημερήσιες τιμές του pH ήταν εντός των τεθέντων ορίων 6,5-8,5.
Oι τιμές της EC του μίγματος κυμάνθηκαν από 0,50-2,31 dS/m με εξαίρεση 2
ημέρες που η ηλεκτρική αγωγιμότητα αυξήθηκε σημαντικά. Σε ότι αφορά στη μέση
τιμή της EC, αυτή ήταν 1,6 dS/m. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι αρδευόμενες με το
μίγμα καλλιέργειες ήταν πρωτίστως το ρύζι και δευτερευόντως ο αραβόσιτος και η
μηδική. Σε ότι αφορά στην ορυζοκαλλιέργεια, τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας πέριξ
των 2 dS/m δεν έχουν καμία επίπτωση στην απόδοση του ρυζιού. Για τον αραβόσιτο
και τη μηδική επιθυμητές είναι τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας μικρότερες από 1 dS/m
(Maas, 1990). Συνεχόμενη χρήση νερών, καθόλη την αρδευτική περίοδο, με τιμές EC
που πλησιάζουν τα 2 dS/m μπορεί να μειώσουν μέχρι και 10% την παραγωγή, εφόσον
έχουν εφαρμοσθεί οι κατάλληλες γεωργικές πρακτικές.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το έδαφος, όπου η χρήση νερών υψηλής αλατότητας σε συνδυασμό με ανεπαρκείς συνθήκες στράγγισης και κακή διαχείριση του
νερού είναι δυνατό να δημιουργήσουν δευτερογενή αλατότητα στο έδαφος (Mavroudis
et al., 1999). Για το λόγο αυτό, χρειάζεται τακτικός έλεγχος των εδαφών όταν γίνεται
ανακύκλωση είτε στραγγιστικών νερών είτε λυμάτων.
Από το συνδυασμό των τιμών του SAR και της EC φαίνεται ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος μείωσης της διηθητικότητας των αρδευομένων εδαφών (Ayers and Westcot,
1985). Παρόλα αυτά, η έκπλυση και η καλή στράγγιση των εδαφών αυτών, όπως και
για κάθε άλλη πηγή νερού, είναι πρακτικές απαραίτητες.
Σχετικά με την τοξικότητα διαφόρων στοιχείων παρατηρούνται τα εξής. Οι τιμές
του SAR και οι συγκεντρώσεις του νατρίου και χλωρίου έχουν μέτριο κίνδυνο τοξικής
δράσης στα φυτά τόσο στην άρδευση με βαρύτητα όσο και στην περίπτωση που
διαβρέχονται τα φύλλα των φυτών (Ayers and Westcot, 1985).
Σε ότι αφορά στην τοξικότητα του βορίου δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, αφού
οι συγκεντρώσεις του στο μίγμα ήταν πολύ μικρότερες της τιμής 2 mg/l που ορίζει η
ΚΥΑ. Σημειώνεται ότι η μέση συγκέντρωση των 0,58 mg/l B στο μίγμα θεωρείται πολύ
ικανοποιητική, αφού δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κίνδυνος ούτε για τις ευαίσθητες στο
βόριο καλλιέργειες (Maas, 1990). Στην περίπτωση της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, οι
υφιστάμενες καλλιέργειες ανήκουν στις ανθεκτικές έως πολύ ανθεκτικές καλλιέργειες
με όριο αντοχής τα 4 mg/l και άνω (Maas, 1990).
Οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με τα
όρια που ορίζει η διεθνής βιβλιογραφία (USEPA, 1973) για συνεχή χρήση των νερών
αυτών στην άρδευση των καλλιεργειών, γεγονός που δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για το
έδαφος, τα φυτά και τους καταναλωτές. Παρόλα αυτά η δειγματοληψία του εδάφους σε
αραιά χρονικά διαστήματα (10ετία) για τον έλεγχο της συγκέντρωσης των βαρέων
μετάλλων στα αρδευόμενα εδάφη κρίνεται σκόπιμη.
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Η ΚΥΑ αναφέρεται μόνο στο ΤΚΝ που περιλαμβάνει το οργανικό και το αμμωνιακό άζωτο και θέτει ως όριο τα 30 mg/l. Όλες οι τιμές που καταγράφηκαν ήταν πολύ
μικρές και η μέση τιμή προσεγγίζει τα 2,1 mg/l. Βέβαια, τα φυτά ανταποκρίνονται στο
ολικό άζωτο που περιλαμβάνει και τη νιτρική μορφή του αζώτου (Pettygrove and
Asano, 1985). Ακόμη όμως και στην περίπτωση αυτή οι συγκεντρώσεις του ολικού
αζώτου (Nt) είναι σχετικά μικρές και η μέση τιμή συγκέντρωσης είναι 3,8mg/l.
Πρέπει να τονισθεί ότι η συγκέντρωση του αζώτου μπορεί να εξοικονομήσει
ποσότητες χημικά προστιθέμενου αζώτου για κάθε αρδευτική περίοδο ίσες με 5,7 kg/
στρέμμα στην ορυζοκαλλιέργεια και 1.9 kg/στρέμμα στις άλλες καλλιέργειες. Συνιστάται βέβαια και έλεγχος της φρεάτιας υδροφορίας για την αποφυγή ενδεχόμενης νιτρορρύπανσης. Σε ότι αφορά στο φωσφόρο (Pt) προστίθενται ποσότητες ίσες με 1,5 και
0,5 kg/στρέμμα στις περιπτώσεις της ορυζοκαλλιέργειας και των άλλων καλλιεργειών
αντίστοιχα και επομένως μπορούν να εξοικονομηθούν αντίστοιχες ποσότητες χημικών
λιπασμάτων.
Σχετικά με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και παρασιτολογικών εξετάσεων, οι συγκεντρώσεις των E. Coli ήταν πολύ μικρότερες από τα όρια της ΚΥΑ
(1000/100 ml) με μέση τιμή τα 3,9*102/100ml. Σε ότι αφορά στις σαλμονέλλες και τα
αυγά ελμίνθων τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν αρνητικά.
3.2. ΕΔΑΦΟΣ
Πριν από την εφαρμογή των ΕΛΘ έγιναν δειγματοληψίες εδάφους. Oι αντίστοιχες χημικές αναλύσεις και oi προσδιορισμοί δίνονται στους Πίνακες 6.1α, 6.1β της
εργασίας των Πανώρα κ.α. (2008α).
Οι εδαφικοί τύποι που επικρατούν στην περιοχή είναι: τα πηλώδη εδάφη (27,5%)
και ακολουθούν τα αργιλοπηλώδη (20%), ιλυοπηλώδη (20%), ιλυοαργιλοπηλώδη
(10%), ιλυοαργιλώδη (7,5%), αργιλώδη (7,5%) και αμμοπηλώδη (7,5%). Η οξύτητα
των εδαφών κυμαίνεται από 7,3 έως7,9 και η μέση τιμή είναι 7,7. Εδαφική αλατότητα
(ECe) εντοπίσθηκε σε 18 κληροτεμάχια και κυμάνθηκε από 2-8,4 dS/m. Σε 2 κληροτεμάχια η τιμή της ECe υπερβαίνει τα 4 dS/m, ενώ σε άλλα 3 κληροτεμάχια η τιμή της
ECe βρίσκεται στα 3,1 dS/m. Τα υπόλοιπα 13 κληροτεμάχια έχουν τιμές ECe που
κυμαίνονται από 2,0-2,7 dS/m.
Στα προαναφερθέντα κληροτεμάχια και στο βάθος των 30cm δεν ανιχνεύθηκε
νατρίωση, εκτός από μία θέση όπου το SAR προσεγγίζει την τιμή 11.
Οι δειγματοληψίες εδάφους επαναλήφθηκαν στα ίδια κληροτεμάχια και τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων φαίνονται στους Πίνακες 6.1γ και 6.1δ της εργασίας
των Πανώρα κ.α. (2008α). Ο προσδιορισμός της κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους
δεν υπήρχε λόγος να επαναληφθεί.
Η επανάληψη των δειγματοληψιών και οι αντίστοιχες χημικές αναλύσεις έγιναν
γιατί ήταν απαίτηση της ΚΥΑ και όχι γιατί πρέπει να διερευνάται η τυχόν μεταβολή της
εδαφικής αλατότητας ή νατρίωσης καθώς και η μεταβολή της συγκέντρωσης των
βαρέων μετάλλων σε μικρά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν ο συνολικός χρόνος
χρήσης του μίγματος νερού δεν είναι μεγάλος. Ακόμη και στην περίπτωση της
γενικευμένης χρήσης του νερού αυτού είναι δύσκολο να αποδοθεί η τυχόν αύξηση της
εδαφικής αλατότητας αποκλειστικά στην EC του νερού, χωρίς ταυτόχρονα να ληφθούν
υπόψη και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση αυτή. Το ίδιο ισχύει και
για τη νατρίωση του εδάφους.
Σε ότι αφορά στα βαρέα μέταλλα, οι συγκεντρώσεις που φαίνονται στους
Πίνακες 6.1γ και 6.1δ της εργασίας των Πανώρα κ.α. (2008α) είναι πολύ μικρότερες
από τα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης στο έδαφος (Page and Chang, 1986; Kabata315
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Pendias and Pendias, 2000; Lazarova and Bahri, 2005). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις τους στο μίγμα νερού ήταν πολύ μικρότερες από
τις επιτρεπόμενες για συνεχή χρήση. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι η διαθεσιμότητα των περισσοτέρων βαρέων μετάλλων στα φυτά μειώνεται στα αλκαλικής αντίδρασης
εδάφη της περιοχής. Παρόλα αυτά, πρέπει να γίνεται έλεγχος της συγκέντρωσης των
βαρέων μετάλλων στο έδαφος σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη
κάθε άλλη εισροή στον αγρό, όπως για παράδειγμα, την εφαρμογή των φωσφορικών
λιπασμάτων που αυξάνουν τη συγκέντρωση του Cd στο έδαφος.
Παρόλα αυτά, η γνώση της συγκέντρωσης τόσο των αλάτων όσο και των βαρέων
μετάλλων στο έδαφος είναι απαραίτητη, όχι όμως σε ετήσια βάση, γιατί οποιαδήποτε
προσπάθεια ερμηνείας των τυχόν αυξομειώσεων που εντοπίζονται θα είναι αυθαίρετη
και επιστημονικά επικίνδυνη. Τα χρονικά διαστήματα λήψης εδαφοδειγμάτων πρέπει
να προσεγγίζουν την πενταετία για την αλατότητα και τη δεκαετία για τα βαρέα
μέταλλα. Επίσης, για λόγους σύγκρισης πρέπει να γίνεται δειγματοληψία και σε γειτονικούς αγρούς που αρδεύονται αποκλειστικά με τα νερά του π. Αξιού.
3.3. ΦΥΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ
Χημικές αναλύσεις για ανίχνευση των βαρέων μετάλλων που αναφέρονται στην
ΚΥΑ έγιναν στους καρπούς του ρυζιού και του αραβοσίτου, στη ρίζα των ζαχαροτεύτλων και στη φυλλική μάζα της μηδικής. Σε ότι αφορά στα στοιχεία Hg, Pb, Cd δεν
ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις πάνω από το όριο αναφοράς της μεθόδου, δηλαδή 0,1,
0,1, 0,05 mg/kg αντίστοιχα. Σχετικά με τις συγκεντρώσεις του Cu και του Zn, αυτές
είναι πολύ χαμηλές συγκρινόμενες είτε με τις συνήθεις συγκεντρώσεις αυτών σε φυτικούς ιστούς (Page and Chang, 1985) είτε με όρια που δίνονται για τις συγκεκριμένες
καλλιέργειες (Benton et al., 1991; Mills and Benton, 1996).
Το αποτέλεσμα αυτό ήταν και πάλι αναμενόμενο, αφού το χρησιμοποιηθέν μίγμα
νερού έχει πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων με βάση τα διεθνώς συνιστώμενα όρια για συνεχή χρήση αυτών στην άρδευση των καλλιεργειών.
4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΘ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
4.1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΘ
Είναι γνωστό ότι ορισμένες φορές το θαλασσινού νερό εισέρχεται σε τμήματα
του αποχετευτικού δικτύου της Θεσσαλονίκης που γειτνιάζει με τη θάλασσα. Αποτέλεσμα αυτής της εισόδου είναι η κατά διαστήματα αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας
των λυμάτων και κατ’ επέκταση η ανάγκη σημαντικής αραίωσης αυτών με τα νερά του
π. Αξιού για τη μείωση της τιμής της EC στο μίγμα νερού το οποίο χρησιμοποιείται
στην άρδευση των καλλιεργειών.
Η ΕΥΑΘ ΑΕ τόσο στο παρελθόν όσο και κατά τη διάρκεια του θέρους του 2008
κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος με αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές της EC σε ανεκτό επίπεδο. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι το
πρόβλημα παραμένει και θα πρέπει να συνεχισθούν οι τεχνικές παρεμβάσεις για την
οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός οργάνου σε κατάλληλη θέση που θα μετρά την EC των λυμάτων
συνεχώς, για να αποφευχθεί η παροχέτευση λυμάτων με υψηλές τιμές στο αρδευτικό
δίκτυο Χαλάστρας-Καλοχωρίου.
316

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

4.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΘ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ
Η επεξεργασμένη εκροή της ΕΕΛΘ οδηγείται μέσω χερσαίου υπόγειου αγωγού
και στη συνέχεια μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στο Θερμαϊκό κόλπο. Στο χερσαίο τμήμα
της διαδρομής αυτής υπάρχει βάνα με τη βοήθεια της οποίας μπορεί να γίνει εκτροπή
της εκροής είτε στη θάλασσα είτε στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Χαλάστρας-Καλοχωρίου.
Κατά τη διάρκεια του θέρους, όταν γίνεται χρήση των λυμάτων στην άρδευση
των καλλιεργειών, απαιτείται ορισμένες φορές είτε η αυξομείωση της παροχής προς το
αρδευτικό δίκτυο είτε η αλλαγή της κατεύθυνσης των λυμάτων. Η διαδικασία αυτή δεν
είναι εύκολη κάτω από τις παρούσες συνθήκες και πρέπει να αντιμετωπισθεί.
4.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 141937/2005
Οι δύο συνεχόμενες εφαρμογές της εκροής της ΕΕΛΘ για αρδευτικούς σκοπούς
έδειξαν ότι η προαναφερθείσα ΚΥΑ έχει ανάγκη ορισμένων τροποποιήσεων. Επομένως, πρέπει όλοι οι φορείς που έχουν εμπλακεί με την εφαρμογή της να επισημάνουν
τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν.
4.4. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η χρήση των ΕΛΘ για την άρδευση των εκτατικών καλλιεργειών του ΤΟΕΒ
Χαλάστρας-Καλοχωρίου δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την έκδοση άδειας χρήσης από τη
Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επειδή όμως, η εμφάνιση
του φαινομένου της λειψυδρίας, και επομένως η ανάγκη χρήσης των ΕΛΘ, είναι ένα μη
γνωστό γεγονός, θα πρέπει κάθε χρόνο ο αρμόδιος ΤΟΕΒ να ζητά έγκαιρα ανανέωση
της άδειας, η ισχύς της οποίας λήγει με το τέλος της αρδευτικής περιόδου.
4.5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
Η εμπειρία από τις δύο ευρείες εφαρμογές της εκροής της ΕΕΛΘ έδειξε ότι οι
αρμόδιοι φορείς που προβλέπονται από τη σχετική ΚΥΑ πρέπει να βελτιώσουν
σημαντικά τη διαδικασία αυτή, όπως είναι: ο έγκαιρος συντονισμός των φορέων που
εμπλέκονται στα διάφορα στάδια εφαρμογής, η ρεαλιστική εφαρμογή της ΚΥΑ, η
βελτίωση τεχνικών προβλημάτων που αφορούν στη ΕΥΑΘ και στον ΤΟΕΒ ΧαλάστραςΚαλοχωρίου και η εξασφάλιση ετήσιας χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης.
4.6. ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Είναι γεγονός ότι οι αγρότες του ΤΟΕΒ Χαλάστρας-Καλοχωρίου επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν την εκροή της ΕΕΛΘ στην άρδευση των καλλιεργειών τους. Παρόλα
αυτά, απαιτείται πληρέστερη ενημέρωσή τους σε ότι αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στον τρόπο διαχείρισής των νερών αυτών.
4.7. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΕΛΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Είναι γνωστό σε όσους δραστηριοποιούνται στην περίμετρο του ΤΟΕΒ Χαλάστρας-Καλοχωρίου, φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων και γεωργούς, ότι η εκροή της
ΕΕΛΘ είναι ένας πολύτιμος υδατικός πόρος που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες
των καλλιεργειών της περιοχής, ιδιαίτερα σε συνθήκες μείωσης της παροχής του π.
Αξιού.
Παρόλα αυτά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, να δημιουργηθεί μία αρνητική διάθεση
χρήσης της εκροής αυτής, που θα οφείλεται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, στο μη
σωστό τρόπο διαχείρισης αυτών και στην ελλιπή ενημέρωση των χρηστών. Το ζήτημα
είναι πολύ σοβαρό και οι φορείς διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής έχουν
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υποχρέωση να εντάξουν τα νερά αυτά στο υφιστάμενο υδατικό δυναμικό της πεδιάδας
Θεσσαλονίκης.
Επίσης, γνωρίζοντας ότι η εφαρμογή αυτή αποτελεί την πρώτη ευρεία χρήση
αστικών λυμάτων για αρδευτικούς σκοπούς στη χώρα μας, θα πρέπει να επιδειχθεί
ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εφαρμογής τους, αποφεύγοντας αστοχίες που οφείλονται σε ανθρώπινες παραλείψεις. Μία πιθανή κακή εφαρμογή τους θα αποθαρρύνει
φορείς και γεωργούς να υιοθετήσουν τη χρήση τους και θα χαθεί πολύτιμο υδατικό
δυναμικό για όλη τη χώρα
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι διεξαχθείσες χημικές αναλύσεις στο μίγμα νερού (επεξεργασμένα λύματα της
Θεσσαλονίκης και νερά π. Αξιού) έδειξαν ότι η εκροή της εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στη Σίνδο, είναι ένας πολύτιμος υδατικός πόρος
για την πεδιάδα Θεσσαλονίκης και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των καλλιεργειών σε
νερό σε έκταση 20.000-30.000 στρεμμάτων του ΤΟΕΒ Χαλάστρας-Καλοχωρίου.
Η αξιοποίηση των νερών αυτών στη γεωργία της περιοχής εξοικονομεί αντίστοιχες ποσότητες νερού από τον ποταμό Αξιό για άλλες χρήσεις, μειώνει τις απαιτούμενες
ποσότητες χημικών λιπασμάτων, προστατεύει το Θερμαϊκό κόλπο από τη ρύπανση
κατά τη θερινή περίοδο, εξασφαλίζει την απαραίτητη για το δέλτα του Αξιού περιβαλλοντική παροχή και παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση ή στην ελαχιστοποίηση
των δυσμενών επιδράσεων του φαινομένου της λειψυδρίας στην περιοχή.
Η ευρεία εφαρμογή των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στην άρδευση εκτατικών καλλιεργειών για δύο συνεχόμενα χρόνια ανέδειξε αρκετά σημεία αυτής της
διαδικασίας που χρειάζονται βελτίωση με κυρίαρχη αυτή του συνεχούς ελέγχου της
ηλεκτρικής αγωγιμότητας των λυμάτων της Θεσσαλονίκης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μείωση των εισροών στην καλλιέργεια του βαμβακιού κρίνεται επιβεβλημένη για
οικονομικούς και περιβαλλοντολογικούς λόγους. Προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται
να συμβάλλει η αζωτούχος λίπανση με παρεμποδιστή νιτροποίησης. Προκειμένου να
ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων αυτών, εγκαταστάθηκαν 3 πειράματα
αγρού σε δύο αντιπροσωπευτικά εδάφη της Θεσσαλίας το 2006 και 2007. Τα λιπάσματα
με παρεμποδιστή συγκρίθηκαν με συμβατικά λιπάσματα σε 4 διαφορετικές δόσεις
εφαρμογής (μαζί με το μάρτυρα). Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή υπεροχή των λιπασμάτων με παρεμποδιστή έναντι των συμβατικών με ποσοστά επιστροφής 20% και
40%, αντίστοιχα. Όμως η υπεροχή αυτή ισοσταθμίζεται από την αυξημένη τιμή των
λιπασμάτων αυτών και τη μικρότερη περιεκτικότητα σε λιπαντικές μονάδες. Εξ’ άλλου,
λόγω της μικρής εμπορικής αξίας του βαμβακιού σήμερα δεν προκύπτει ουσιαστικό
κέρδος για τον βαμβακοπαραγωγό γενικά από την εφαρμογή λίπανσης γιατί η επί πλέον
πρόσοδος από την αύξηση της απόδοσης εξουδετερώνεται από το αυξημένο κόστος του
λιπάσματος.
Λέξεις κλειδιά: παρεμποδιστής νιτροποίησης, βαμβάκι, λίπανση, Θεσσαλία.
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ABSTRACT
Three field experiments were contacted in the Thessaly Plain during 2006–2007. The
effect of conventional vs. ENTEC fertilizers including nitrification inhibitor and four
different nitrogen basic application rates were studied on cotton growth and seed-yield.
The results showed the superiority of the ENTEC fertilizers with respect to a greater
recovery fraction (40 vs. 20%) and thus cotton yield. However, this advandage is
counterbalanced by the higher price of these fertilizers combined with the somewhat
lower N-concentration. On the other hand, the current low prices of seed-cotton do not
justify the application of any N-fertilization because the increase in gross return by the
yield increase is counteracted by the increased cost of fertilizer.
Key words: nitrification inhibitor, cotton, fertilization, Thessaly.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το βαμβάκι εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική καλλιέργεια στην Ελλάδα και
ειδικότερα στη Θεσσαλία (Danalatos et al., 2007), παρά τη μείωση της διεθνούς τιμής
του και της συρρίκνωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων ύστερα από την εφαρμογή
της νέας ΚΑΠ (2006). Η καλλιέργεια του βαμβακιού, λόγω της εντατικοποίησής της τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, οδήγησε στην υπερβολική χρήση χημικών λιπασμάτων και
ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την νιτρορύπανση των υπογείων υδάτων ειδικά σε
πολλές Θεσσαλικές περιοχές (Kariotis et al., 2002). Η μεγάλη ανάγκη ορθολογικότερης
χρήσης των εισροών οδήγησε σε νομοθετική παρέμβαση και στην εφαρμογή προγραμμάτων ορθής γεωργικής πρακτικής, του προγράμματος μείωσης της νιτρορύπανσης,
κλπ την τελευταία δεκαετία. Από την άλλη πλευρά, η ραγδαία αύξηση των τιμών των
λιπασμάτων οδηγεί τους αγρότες/γεωπόνους στην αναζήτηση πιο αποτελεσματικών
λιπασμάτων.
Το βαμβάκι προσλαμβάνει για τη θρέψη του αμμωνιακό και νιτρικό άζωτο που
είναι ιδιαίτερα ευκίνητο στο έδαφος και μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από το
ριζόστρωμα είτε με βαθειά διήθηση, είτε με επιφανειακή απορροή δημιουργώντας και
στις δύο περιπτώσεις σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα (Danalatos, 1993). Η μορφή
χορήγησης του αζώτου μπορεί επομένως να επηρεάσει την απόδοση μιας καλλιέργειας
όταν ολόκληρη η ποσότητα εφαρμόζεται πριν τη σπορά, ως βασική λίπανση (Ebelhar
and Welch, 1996).
Η παρεμπόδιση της νιτροποίησης άρχισε να διερευνάται προς τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και μόλις το 1962 η νιτραπυρίνη [nitrapyrin-2-chloro-6-(trichloromethyl)
pyridine] παρουσιάστηκε ως ένας τέτοιος παρεμποδιστής στην αγορά των ΗΠΑ (Goring
1962a,b). Τα αζωτούχα λιπάσματα που περιέχουν παρεμποδιστή νιτροποίησης καταδεικνύουν μια αυξημένη αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου και μάλιστα σε σχετικά
χαμηλές δόσεις. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση παρεμποδιστών νιτροποίησης
είναι η σημαντική μείωση της έκπλυσης νιτρικών και μείωση των απωλειών Ν και
συχνά οδηγούν σε αποτελεσματικότερη αζωτούχο θρέψη και αύξηση της παραγωγής
(McCarty, 1999; Rochester et al., 1996; Rochester et al., 1997; York and Tucker, 1985;
Zerulla et al., 2001).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των λιπασμάτων με παρεμποδιστή νιτροποίησης στην αύξηση και παραγωγικότητα του βαμβακιού
στη Θεσσαλία σε σχέση με τα συμβατικά αζωτούχα λιπάσματα. Πιο συγκεκριμένα,
αξιολογούνται τα εμπορικά λιπάσματα ENTEC (Ekoloji Azot Teknoloji, BASF’s) του
γνωστού οίκου COMPO HELLAS που περιέχουν νιτραπυρίνη ως προς την αποτελεσματική διαχείριση του αζώτου στην καλλιέργεια του βαμβακιού στη Θεσσαλία.
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Για το σκοπούς της εργασίας εγκαταστάθηκαν 3 πειράματα αγρού, δύο στον
Παλαμά Καρδίτσας και ένα στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Λεπτομέρειες των πειραμάτων
αναφέρονται στον Πινάκα 1. Σε κάθε πειραματικό αγρό, προ της σποράς πραγματοποιήθηκε ζιζανιοκτονία (τριφλουραλίν 350 g/στρ) και ακολούθησε η εφαρμογή και ενσωμάτωση των λιπασμάτων στο έδαφος (Πιν. 1). Για τη σπορά χρησιμοποιήθηκαν περί τα
3 kg σπόρου/στρ (20 φυτά/m2) των ποικιλιών Celia (Bayer) στον Παλαμά και Nova
(BIOS) στο Βελεστίνο. Οι αγροί αρδευτήκαν με στάγδην άρδευση περίπου ανά εβδομάδα. Στον Παλαμά εφαρμόστηκε μέγιστη άρδευση για μεγιστοποίηση των αποδόσεων
σύμφωνα με τις τοπικές καλλιεργητικές πρακτικές. Αντίθετα στο Βελεστίνο,
συνεκτιμώντας την μεγάλη έλλειψη νερού στην περιοχή και γενικότερα στην ανατολική
Θεσσαλική πεδιάδα, εφαρμόστηκε μειωμένη άρδευση (περίπου 2/3 της κανονικής).
Εφαρμόστηκαν συνολικά 12.5 μονάδες P και Κ και το ανάλογο Ν ώστε να προκύψουν
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τα διάφορα επίπεδα αζωτούχου λίπανσης με συμβατικά λιπάσματα και λιπάσματα
παρεμποδιστή νιτροποίησης της εταιρείας COMPO.
Η αύξηση και η παραγωγικότητα των καλλιεργειών εκτιμήθηκαν με δειγματοληψίες ανά 3 εβδομάδες. Έγινε καταγραφή του ύψους των φυτών και προσδιορίστηκαν ο
δείκτης φυλλικής επιφάνειας και το χλωρό και ξηρό βάρος ανά φυτικό όργανο. Η φυλλική επιφάνεια μετρήθηκε με συσκευή LI-COR (LI–3000A). Φυτικά δείγματα κατά την
τελική συγκομιδή αναλύθηκαν για τις συγκεντρώσεις αζώτου στους ιστούς. Μετεωρολογικά δεδομένα, όπως ακτινοβολία, θερμοκρασία αέρα, ταχύτητα ανέμου, βροχή και
σχετική υγρασία αέρα καταγράφηκαν αυτόματα σε μετεωρολογικούς σταθμούς που
είχαν εγκατασταθεί στους πειραματικούς αγρούς. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων (ANOVA) έγινε χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο GenStat, version 7.1.
Ανάλυση επίδρασης περιοχής και έτους δεν υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία.
Πίνακας 1. Στοιχεία των πειραματικών αγρών

Πείραμα 1 (=Π1) Πείραμα 2 (=Π2) Πείραμα 3 (=Π3)
Περιοχή
Παλαμάς
Παλαμάς
Βελεστίνο
Έτος
2006
2007
2006
Πηλώδες
Αργιλοπηλώδες
Έδαφος
Ο.Μ. >1% έως βάθους >50 cm
Ο.Μ. 1.5% σε βάθος 30 cm
Aquic Xerofluvent
Calcixerollic Xerochrept
Πειραματικό σχέδιο RCD, 8 μεταχειρίσεις, 4 επαναλήψεις
20–0–0
20–10–10
Παραδοσιακά
0–46–0
0–46–0
λιπάσματα ΝΡΚ
0–0–50
0–0–50
ENTEC λιπάσματα 21–0–0
21–0–0
ΝΡΚ
0–20–20
0–20–20
Επίπεδα λίπανσης
N1*=0, N2=4, N3=8, N4=12
N1=0, N2=6, N3=12, N4=18
(κιλά/στρ)
Ποικιλία
Celia
Celia
Nova
Σπορά
16/5/06
27/4/07
5/5/06
Συγκομιδή
29/10/06
19/10/07
23/10/06
Ποσότητα αρδευτ.
305
463
250
νερού (mm)
Η ταξινόμηση των εδαφών έγινε σύμφωνα με USDA (1975). Ο.Μ.= Οργανική ουσία
*Σημείωση: οι μάρτυρες παρέμειναν στα ίδια πειραματικά τεμάχια.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
3.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Το 2006 στον Παλαμά (Σχήμα 1) οι βροχοπτώσεις του Απριλίου καθυστέρησαν
ελαφρά τη σπορά του βαμβακιού (16/5). Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η
θερμοκρασία κυμάνθηκε σε ελαφρώς χαμηλότερες τιμές από τη μέση κλιματική της
περιοχής. Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου
σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις (180 mm), δημιουργώντας μικροπροβλήματα στη
συγκομιδή του προϊόντος. Παρόμοιες συνθήκες επικράτησαν και στο Βελεστίνο (2006),
όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες του Μαΐου είχαν ως αποτέλεσμα το παρατεταμένο
φύτρωμα (σπορά 5/5). Το 2007 στον Παλαμά (Σχήμα 1) σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις προς το τέλος Μαΐου και αρχές Ιουνίου, συνοδευόμενες από μικρή πτώση της
θερμοκρασίας, χωρίς να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα αφού το φύτρωμα του
βαμβακιού είχε ολοκληρωθεί και η καλλιέργεια βρισκόταν στο στάδιο της πρώτης
βλαστικής ανάπτυξης. Η μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυμάνθηκε σε άριστα επίπεδα περί τους 25°C .
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1

3

3

Σεπ-02

1

Αυγ-02

3

1

Ιουλ-02

3

1

Ιουν-02

3

1

Μάιος 2

3

Απρ-02

1

0

Απρ
2

3

1

Μαϊ
2

3

1

Ιουν
2

3

1

Ιουλ
2

3

1

Αυγ
2

3

1

Σεπ
2

3

1

Oκτ
2

3

Δεκαήμερα

Δεκαήμερα
Βροχόπτωση 2006

Βροχόπτ ωση 2007

Μέση κλιμ. Βροχ.

Θε ρμοκρασί α 2006

Θερμοκρασία 200 7

Μέση κλιμ. Θερμοκ.

Βροχόπτωση 2006

Μέση κλιμ. Βροχ.

Θερμοκρασία 2006

Μέση κλιμ. Θερμοκ.

Σχήμα 1. Μέση θερμοκρασία αέρα και βροχόπτωση ανά 10ήμερο, το 2006 και το 2007
στον Παλαμά (αριστερά) και το 2006 στο Βελεστίνο (δεξιά).
Πίνακας 2. Συγκριτικές τιμές μεταξύ βασικών αγρονομικών χαρακτηριστικών όπως
ύψος, δείκτης φυλλικής επιφάνειας (Δ.Φ.Ε) και ημέρες με ΔΦΕ >2.
Μεταχείριση

Ύψος
(cm)

Συμβατικά λιπάσματα
Ν1
93
Ν2
91
Ν3
98
Ν4
99
ENTEC λιπάσματα
N1
97
N2
96
N3
101
N4
97

Π1

Π2

Π3

Δ.Φ.Ε
(max)

Hμέρες
>2 ΔΦΕ

Ύψος
(cm)

Δ.Φ.Ε
(max)

Hμέρες
>2 ΔΦΕ

Ύψος
(cm)

Δ.Φ.Ε
(max)

Hμέρες
>2 ΔΦΕ

2.6
3.6
3.3
3.4

59
62
72
67

85
93
92
95

2.2
2.9
3.5
3.0

28
61
71
61

79
90
81
92

2.6
2.8
3.2
3.4

35
45
42
52

3.0
3.7
3.5
3.6

55
69
66
66

91
91
103
102

2.3
2.5
3.1
3.2

24
41
75
74

75
85
73
78

2.4
2.4
2.7
2.6

32
24
43
39

0.71
ns

0.95
Ns

P
0.06 0.355
0.09 0.004
LSD0.05
ns
ns
ns
0.57
Επεξηγήσεις συμβόλων αναφέρονται στον Πίνακα 1

3.2. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει μερικά αγρονομικά χαρακτηριστικά των καλλιεργειών.
Το ύψος του βαμβακιού κυμάνθηκε κατά Μ.Ο. από 82 cm (Βελεστίνο) έως 97 cm
(Παλαμά), χωρίς ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων (Ρ>0.05). Ο Δείκτης
Φυλλικής Επιφάνειας (ΔΦΕ) κυμάνθηκε από 2.8 (Βελεστίνο) έως 3.3 (Παλαμά), ενώ
μόνο στο Πειρ. 2, παρουσιαστήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων λίπανσης (Ρ<0.05), με τα υψηλά επίπεδα λίπανσης να σημειώνουν τις υψηλότερες τιμές.
Πέραν του ΔΦΕ, εξίσου σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η χρονική περίοδος όπου η
φυλλοστοιβάδα (canopy) έχει σχετικά υψηλό ΔΦΕ (>2). Έτσι, αυτή η χρονική περίοδος
υπολογίστηκε (κατά μέσον όρο) στις 65, 54 και 39 ημέρες για τα Πειράματα 1, 2 και 3,
αντίστοιχα. Οι διαφοροποιήσεις στις τελικές αποδόσεις του βαμβακιού (βλέπε Πιν. 3
και Σχ. 2) αποτελούν θετική συνάρτηση των ημερών όπου ο ΔΦΕ >2 (Απόδοση = 8.4 ×
ημέρες –164, r2=0.97), με τις μέσες αποδόσεις των πειραμάτων να είναι Π1 > Π2 > Π3
(βλέπε Πιν. 3). Στο Π3, ο ΔΦΕ σημείωσε τις χαμηλότερες τιμές και παρέμενε σε
επίπεδα με ΔΦΕ > 2 μόνο για 39 ημέρες (20 ημέρες λιγότερο από το Π1, Π2)
προφανέστατα λόγω της μειωμένης άρδευσης (250 mm, Πιν. 2). Τέλος οι λιπασμένες
μεταχειρίσεις (Ν2, Ν3, Ν4) παρέτειναν τη χρονική περίοδο όπου ο ΔΦΕ>2 σε σχέση με
του μάρτυρες (Ν1) σε όλα τα πειράματα, ανεξαρτήτως τύπου λιπάσματος.
324

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

3.3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΠΟΡΟΥ
Τα αποτελέσματα της τελικής συγκομιδής (βιομάζα, απόδοση σύσπορου και δείκτης συγκομιδής), παρουσιάζονται στον Πιν. 3. Όπως αναφέρθηκε, οι μικρές αποδόσεις
(157 κιλά/στρ) στο Βελεστίνο οφείλονται στις μειωμένες εισροές νερού δεδομένου ότι
η διαθεσιμότητα νερού αποτελεί τον κύριο περιοριστικό παράγοντα στην ανατολική
θεσσαλική πεδιάδα. Η έλλειψη επίδρασης των διαφορετικών μεταχειρίσεων λίπανσης
(δόσεων λίπανσης και τύπων λιπάσματος) αποδίδονται ακριβώς στους χαμηλούς ρυθμούς αύξησης που καλύφθηκαν επαρκώς από το ορυκτοποιούμενο και υπολειμματικό
άζωτο του εδάφους (βασική πρόσληψη).
Πίνακας 3. Παραγωγή βιομάζας, απόδοση σύσπορου βαμβακιού και δείκτης
συγκομιδής.
Βιομάζα (κιλά/στρ)

Απόδοση
(κιλά/στρ)
Π1
Π2

βαμβ. Δείκτης συγκομιδής (%)

Π1
Π2
Π3
Π3
Π1
Π2
Συμβατικά λιπάσματα
Ν1
685
549
552
340
265
158
0.50
0.48
Ν2
729
561
531
338
285
150
0.46
0.51
Ν3
724
588
471
369
300
169
0.51
0.51
Ν4
798
680
667
390
368
172
0.49
0.54
ENTEC λιπάσματα
Ν1
726
607
580
360
272
182
0.50
0.45
Ν2
799
643
535
405
318
179
0.51
0.49
Ν3
800
718
416
402
372
151
0.50
0.52
Ν4
754
683
444
394
369
142
0.52
0.54
Επεξηγήσεις συμβόλων αναφέρονται στον Πίνακα 1.
Ο δείκτης συγκομιδής καθορίστηκε με βάση το ξηρό βάρος (υγρασία βαμβακιού 0%).

Π3
0.29
0.28
0.36
0.26
0.31
0.33
0.36
0.32

Στον Παλαμά όπου η άρδευση δεν αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα, οι μέγιστες αποδόσεις τις δύο χρονιές ήταν μεγάλες και κυμάνθηκαν από 370 έως 400
κιλά/στρ (2007 και 2006, αντίστοιχα- Πιν. 3), με δείκτη συγκομιδής περί το 50%. Πιο
αναλυτικά, η επίδραση των διαφορετικών τύπων και δόσεων λίπανσης στην απόδοση
του βαμβακιού παρουσιάζονται στο Σχ. 2. Διακρίνεται η υπεροχή των λιπασμάτων με
παρεμποδιστή νιτροποίησης (ENTEC), όπου οι μέγιστες αποδόσεις καταγράφηκαν σε
μικρότερες δόσεις των 4–8 μονάδων έναντι 8–12 μονάδων με τα συμβατικά λιπάσματα.
Οι διαφορές μάλιστα αυτές ήταν και στατιστικά σημαντικές (Ρ<0.05) την δεύτερη
χρονιά (Π2 - 2007) όπου η υπολειμματική δράση του αζώτου είχε προφανώς ελαχιστοποιηθεί.

Σχήμα 2. Αποδόσεις βαμβακιού σε κιλά/στρ. Κάθετες μπάρες δείχνουν τυπικό σφάλμα
των μέσων όρων, ενώ διαφορετικά γράμματα δείχνουν στατιστικώς σημαντικές
διαφορές (Ρ<0.05).
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3.4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ
Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει την τελική πρόσληψη Ν από την καλλιέργεια σε όλα τα
πειραματικά τεμάχια, λαμβάνοντας μέσες τιμές της συγκέντρωσης αζώτου στους ιστούς
του βαμβακιού (βλαστός 0.09 [SE 0.02], ίνα 0.07 [SE 0.01], σπόρος 2.8 [SE 0.52]).
Στον Παλαμά, η πρόσληψη του Ν από την καλλιέργεια κατά την τελική συγκομιδή (βλ.
Πιν. 1) κυμάνθηκε από 8.2-10.5 μονάδες (2007 και 2006 αντίστοιχα) στον μάρτυρα έως
11.5-12.2 μονάδες κάτω από μέγιστη λίπανση. Προφανώς η μικρότερη πρόσληψη Ν
στο μάρτυρα το 2007 οφείλεται στην ελαχιστοποίηση της υπολειμματικής δράσης του Ν
από προηγούμενες χρονιές και καταδεικνύει την βασική πρόσληψη του αζώτου (ετήσια
ορυκτοποίηση ≈ 8.2 kgN/στρ) στο συγκεκριμένο έδαφος. Στο Βελεστίνο, η πρόσληψη
αζώτου δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά παραμένοντας περί το 6.5 μονάδες Ν/στρ σε
όλες τις μεταχειρίσεις. Προφανώς οι μικρές αποδόσεις εκεί δεν μας επιτρέπουν την
εξαγωγή συμπεράσματος ως προς την βασική πρόσληψη στο έδαφος Calcixerollic
Xerochrept πλην του ότι η τελευταία >=6.5 kg/στρ.
Πίνακας 4. Συνολική πρόσληψη αζώτου από την καλλιέργεια (κιλά Ν/στρ) κατά τη
συγκομιδή των πειραμάτων.
Π1
Π2
Π3

Συμβατική λίπανση
Ν1
Ν2
10.5
10.5
8.2
8.8
7.3
7.0

Ν3
11.4
9.3
6.6

Ν4
12.1
10.8
8.6

ENTEC λίπανση
Ν1
Ν2
11.2
12.6
8.4
9.9
7.8
7.3

Ν3
12.5
11.5
5.8

Ν4
12.2
10.9
6.3

Η μέγιστη πρόσληψη αζώτου (μέγιστο 12.2 μονάδες) του βαμβακιού είναι σαφώς
μικρότερη από αυτή που έχει μετρηθεί σε άλλες καλλιέργειες φωτοσυνθετικού τύπου
C4 (π.χ. καλαμπόκι, σόργο, Danalatos and Archontoulis, 2009). Λαμβάνοντας υπόψη,
ότι το αλίπαντο έδαφος προσφέρει περί τις >=6.5–8.2 μονάδες Ν, και ότι τα βαμβακοστελέχη που ενσωματώνονται στο έδαφος αποδίδουν περί τις 3 μονάδες Ν ετησίως,
προκύπτει ότι για αποδόσεις μέχρι 400 κιλά σύσπορου ανά στρέμμα δεν απαιτούνται
παρά μικρές ποσότητες συμπληρωματικής πρόσληψης αζώτου που δεν φαίνεται να
ξεπερνούν τις 5 μονάδες Ν. Η ποσότητα όμως του εφαρμοζόμενου αζώτου είναι και
συνάρτηση του ποσοστού επιστροφής του στοιχείου στην καλλιέργεια (recovery
fraction, RF). To RF ήταν αμελητέο στην περίπτωση του Βελεστίνου λόγω της μικρής
πρόσληψης Ν από την έλλειψη εδαφικής υγρασίας και τις μικρές τελικά αποδόσεις.
Πρόσληψη Ν (kg/στρ)

βασική
πρόσληψη

Σχήμα 3. Ποσοστό επιστροφής (recovery fraction, RF) βασικής λίπανσης ENTEC (●)
και συμβατικής (○). Δεδομένα αφορούν το 2ο έτος στον Παλαμά (Π2).
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Αρκετά ασφαλή συμπεράσματα ως προς το RF μπορούν να εξαχθούν τη δεύτερη
πειραματική χρονιά στον Παλαμά, λόγω της ελαχιστοποίησης της υπολειμματικής δράσης του Ν από προηγούμενες χρονιές (μάρτυρες παρέμειναν ακριβώς στα ίδια πειραματικά τεμάχια). Έτσι τη δεύτερη χρονιά φάνηκε σημαντική διαφορά στο RF μεταξύ των
δύο τύπων λιπασμάτων και πιο συγκεκριμένα η συμβατική λίπανση είχε RF=0.20 ενώ η
ENTEC έφθασε το RF=0.39 (ή 20% και 39%, αντίστοιχα).
Βεβαίως, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον βαμβακοπαραγωγό είναι η επιπρόσθετη παραγωγή που θα λάβει ανά κιλό εφαρμοζόμενου Ν στο λίπασμα σε σχέση και
με την αξία του εφαρμοζόμενου λιπάσματος. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας
εργασίας και τις σημερινές αξίες των λιπασμάτων (38 € για το ENTEC και 29 € για το
συμβατικό λίπασμα 50 κιλών) η ENTEC δε φαίνεται να υπερτερεί τελικά σε οικονομικότητα έναντι του συμβατικού λιπάσματος στην περίπτωση του βαμβακιού. Αν μάλιστα
συνυπολογισθεί και η εμπορική αξία του προϊόντος (0.20-0.25 €/κιλό σύσπορου) εύκολα αποδεικνύεται ότι και τα δύο λιπάσματα είναι ασύμφορο να χρησιμοποιηθούν ως
βασική λίπανση. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη τόσο από τις εταιρείες
παραγωγής και διάθεσης λιπασμάτων όσο και στα κέντρα λήψεων αποφάσεων ως προς
τη γεωργία αροτραίων καλλιεργειών που κατά γενικό κανόνα παράγουν ιδιαίτερα φθηνά
προϊόντα.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα υπό μελέτη εδάφη με βασική πρόσληψη περί τα 8 kg Ν/στρ, αποδόσεις
σύσπορου βαμβακιού μέχρι 260 κιλά ανά στρέμμα δεν απαιτούν αζωτούχο λίπανση και
επομένως μπορεί να πραγματοποιηθεί γεωργία χαμηλών εισροών φιλικότερη προς το
περιβάλλον. Για μεγαλύτερες αποδόσεις απαιτείται εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης με
1.5 κιλά αζώτου ανά 50 κιλά αύξησης της απόδοσης σε σύσπορο. Όμως η εφαρμογή
αζωτούχου λιπάσματος είναι συνάρτηση του ποσοστού επιστροφής του στοιχείου που
κυμαίνεται −στην περίπτωση εφαρμογής μόνο βασικής λίπανσης− από 20% για το
συμβατικό λίπασμα (τύπου 20-10-10) σε 40% περίπου για τα λιπάσματα με παρεμποδιστή νιτροποίησης τύπου ΕΝΤΕC, δηλαδή κατά 20% μεγαλύτερη επιστροφή
αζώτου. Λόγω της αυξημένης τους τιμής (35%) και μικρότερης περιεκτικότητας σε
λιπαντικές μονάδες τα τελευταία δεν είναι τελικά οικονομικότερα από τα συμβατικά
λιπάσματα στην περίπτωση της καλλιέργειας βαμβακιού.
Αν συνυπολογισθεί και η μικρή εμπορική αξία του βαμβακιού σήμερα δεν φαίνεται ουσιαστικό κέρδος για τον βαμβακοπαραγωγό από την εφαρμογή λίπανσης είτε με
συμβατικό σκεύασμα είτε με παρεμποδιστή γιατί η επί πλέον πρόσοδος από την αύξηση
της απόδοσης εξουδετερώνεται και στις δύο περιπτώσεις από το αυξημένο κόστος
αγοράς του λιπάσματος. Αυτό αποτελεί πλέον σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια βαμβακιού και γενικότερα αροτραίων καλλιεργειών στην Ελλάδα
σήμερα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες γεωργικών πλαστικών αποβλήτων (εφεξής ΓΠΑ)
καίγονται, απορρίπτονται ή θάβονται παρανόμως προκαλώντας επιβάρυνση της
ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος και υποβάθμιση της αγροτικής γης. Tο
πρόγραμμα LabelAgriWaste αποβλέπει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού βιώσιμου
συστήματος για την περισυλλογή και αξιοποίηση των ΓΠΑ σε εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας, πιστοποιώντας την ποιότητά τους και
επιτρέποντας την εμπορία τους. Στην παρούσα μελέτη, δείγματα από ΓΠΑ
συλλέχθηκαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης πριν από την χρήση
τους και σε όλα τα στάδια της διαχείρισής τους και ελέχθησαν ως προς τις ιδιότητές
τους που καθορίζουν τις εναλλακτικές δυνατότητες διάθεσής τους.
Λέξεις κλειδιά: αγροτικά πλαστικά απόβλητα, ανακύκλωση, εναλλακτικό καύσιμο
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ABSTRACT
Every year, huge quantities of agricultural plastic wastes (APW) are burned, discarded
or buried illegally compromising human health and the environment and depleting
agricultural land. Labelagriwaste proposes a European viable management system for
the collection and disposal (recycling and energy recovery) of APW by standardizing
and certifying their quality to allow their free trading. During the current study, APW
samples were collected from several regions around Greece and Europe before their use
and during all the management stages and were tested regarding their properties
affecting the possible management options.
Key words: agricultural plastic waste, recycling, alternative solid fuel
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος
“Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων
και των κλιματικών αλλαγών”, Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτωβρίου 2009

329

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα πλαστικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στο γεωργικό τομέα αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% όλων των πλαστικών που καταναλώνονται στην Ευρώπη
(EUPC, Plastics for Agriculture) και στις Η.Π.Α. Τα ΓΠ χρησιμοποιούνται ευρέως σε
ποικίλες χρήσεις παράγοντας μεγάλες ποσότητες αποβλήτων. Η πλειοψηφία των παραγόμενων αποβλήτων προέρχεται από πλαστικά φύλλα. Στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες τα
φύλλα χρησιμοποιούνται σε προστατευμένες καλλιέργειες (θερμοκήπια, χαμηλά τούνελ,
εδαφοκάλυψη), ενώ στις βόρειες από φύλλα ενσίρωσης και δεματοποίησης.
Παρόλο που δεν υπάρχει κοινό Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σχετικό με τα ΓΠΑ, οι
νόμοι που διέπουν τα στερεά απόβλητα απαγορεύουν την ανεξέλεγκτη καύση και ταφή
των ΓΠΑ, πρακτικές που είναι συνήθεις λόγω της ελλιπούς αστυνόμευσης και του
κόστους των εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης.
Δύο είναι οι τρόποι διάθεσης των ΓΠΑ: η ανακύκλωση που είναι και η προτιμώμενη και η ανάκτηση ενέργειας σε περίπτωση που η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή.
Τα ΓΠΑ ως απόβλητα έχουν ως πλεονεκτήματα: ότι είναι ομοιογενή σε χημική σύσταση
και σε μηχανικά χαρακτηριστικά ανάλογα με την χρήση τους πράγμα που διευκολύνει
τον διαχωρισμό τους και ότι παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση στις αγροτικές περιοχές πράγμα που διευκολύνει την περισυλλογή τους. Το μεγάλο τους μειονέκτημα είναι
ότι είναι επιμολυσμένα με χώμα. άμμο και φυτικά υπολείμματα που καθιστούν την
πλύση τους απαραίτητη πριν την ανακύκλωση.
Βελτιστοποίηση του τρόπου διαχείρισης αυτών των αποβλήτων όχι μόνο ελαττώνει το κόστος διαχείρισης αλλά παράγει και ένα απόβλητο που έχει αξία ως πρώτη
ύλη ή ως καύσιμο άρα μπορεί να καλύψει μέρος του κόστους διαχείρισής του. Για να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των ΓΠΑ σύμφωνα
με τις ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτεί η ανακύκλωση και η χρήση του σαν
εναλλακτικό καύσιμο εφόσον οι ανακυκλωτές και η τσιμεντοβιομηχανία είναι οι
δυνατοί αποδέκτες στην αγορά.
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση των κρίσιμων παραμέτρων που
επιδρούν στα χαρακτηριστικά των αγροτικών πλαστικών αποβλήτων ως προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους σε διεργασίες ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η ανάλυση της ποιότητας των ΓΠΑ προϋποθέτει τον ορισμό της έννοιας της
ποιότητας. Αυτό γίνεται βάσει των προδιαγραφών που έχουν θέσει οι ανακυκλωτές και
οι βιομηχανίες ανάκτησης ενέργειας και που αποτελούν την βάση της τυποποίησης και
σήμανσης των ΓΠΑ στο σχήμα διαχείρισης “LABELAGRIWASTE”. Αυτές οι προδιαγραφές και η μεθοδολογία ανάπτυξής τους περιγράφονται αναλυτικά στις δημοσιεύσεις
(Hiskakis, Briassoulis, 2008; Hiskakis, 2008). Οι ενότητες που ακολουθούν σκιαγραφούν και αιτιολογούν τους κύριους παράγοντες ποιότητας.
2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΠΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
Η πλειονότητα των ΓΠΑ είναι πολυαιθυλένιο (LDPE, LLDPE, HDPE) ή προσμίξεις του πολυαιθυλενίου με άλλα συμβατά πολυμερή (EVA, EBA). Μικρές προσμίξεις,
όπως οι σταθεροποιητές, δεν επιδρούν στην ανακυκλωσιμότητα των πλαστικών ενώ
άλλες, όπως τα προ-οξειδωτικά, καθιστούν το πλαστικό μη ανακυκλώσιμο. Εκτός όμως
από το PE χρησιμοποιούνται και άλλα πολυμερή στον αγρό όπως πολυαμίδια (PA)
(κυρίως για φύλα ηλιοαπολύμανσης), πολυπροπυλένιο (PP) (ιδιαίτερα στην Γαλλία,
δίχτυα, δοχεία αγροχημικών και φύλα), PVC (ιδιαίτερα στην Ιταλία, σωλήνες και
κάποια φύλα) καθώς και PC, PS, PU (σε μικρότερες ποσότητες). Μερικά από αυτά τα
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πολυμερή είναι συμβατά σε πολύ μικρές ποσότητες με το πολυαιθυλένιο (PP, PA) ενώ
άλλα (PVC, PC, PS, PU) έστω και σε πολύ μικρές ποσότητες καθιστούν το υλικό μη
ανακυκλώσιμο λόγω της διαφοράς του σημείου τήξεως και της διαφορετικής πυκνότητας αυτών των υλικών με το PE. Ευτυχώς οι διάφορες κατηγορίες ΓΠΑ (για διάφορες
χρήσεις) περισυλλέγονται σε διαφορετικές εποχές του χρόνου πράγμα που διευκολύνει
τον διαχωρισμό τους ανά είδος και ανά χρήση.
Η πλύση λεπτών και πολύ λεπτών φύλων χαμηλής κάλυψης και εδαφοκάλυψης,
που είναι απαραίτητη λόγω επιμόλυνσης με χώμα, είναι αναποτελεσματική και αντιοικονομική. Το νερό δύσκολα απομακρύνει τα χώματα από τις πτυχές του φύλου ενώ
παγιδεύεται στις πτυχές αυτές εμποδίζοντας την σωστή ξήρανση. Επομένως το πάχος
του φύλου καθώς και η επιμόλυνσή του είναι δύο κύριοι ποιοτικοί παράγοντες που
αφορούν την ανακυκλωσιμότητά του. Είναι προφανές ότι πρόσμιξη λεπτών γεωργικών
πλαστικών φύλων με χοντρά υποβαθμίζει την ποιότητα του αποβλήτου. Η παρουσία
αγροχημικών, οργανικών υπολειμμάτων και παθογενών μικροοργανισμών, καθιστά την
διαχείριση του αποβλήτου επικίνδυνη. Η υγρασία, μειώνει την θερμογόνο δύναμη,
ενισχύει την οργανική επιμόλυνση και επηρεάζει το βάρος του ΓΠΑ άρα και το κόστος
διαχείρισής του (Hiskakis, Briassoulis, 2008). Πέτρες και μέταλλα φθείρουν τον εξοπλισμό ενώ η άμμος διαβρώνει τα μηχανικά μέρη αυξάνοντας το κόστος συντήρησης. Τα
ΓΠΑ δεν πρέπει να περιέχουν λάδια και λίπη που δεν απομακρύνονται κατά την πλύση
του υλικού. Η παρουσία χρωστικών ουσιών στο υποβαθμίζει την ποιότητά των ΓΠ με
αποτέλεσμα να είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των διαφανών πλαστικών από τα άλλα
κατά την περισυλλογή τους. Υπερβολική έκθεση του ΓΠ στην υπεριώδη ακτινοβολία
προκαλεί την αποικοδόμηση του πλαστικού («διακλάδωση», «ψαλίδισμα» των αλυσίδων του πολυμερούς, και παραγωγή καρβονυλίων) καθιστώντας το ψαθυρό και ακατάλληλο για ανακύκλωση.
2.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΠΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τα αγροτικά πλαστικά έχουν θερμογόνο δύναμη εφάμιλλη με το πετρέλαιο από
το οποίο προέρχονται και κατά συνέπεια είναι κατάλληλα για την παραγωγή ενέργειας
στην περίπτωση που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Η τσιμεντοβιομηχανία είναι ο
κατεξοχήν αποδέκτης αυτών των εναλλακτικών καυσίμων λόγω της μεγάλης διάρκειας
παραμονής των υλικών της καύσης σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αποσυνθέτουν
και τις πιο πολύπλοκες ενώσεις στα δομικά τους στοιχεία ενώ τα φίλτρα που ήδη
υπάρχουν αιχμαλωτίζουν πιθανούς αέριους ρύπους. Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις
(εκτός από θερμογόνο δύναμη) που πρέπει να πληρεί ένα εναλλακτικό καύσιμο για να
γίνει αποδεκτό από την τσιμεντοβιομηχανία:
- Να μην επηρεάζει την ποιότητα του clinker (με τα στερεά κατάλοιπα που δημιουργεί)
- Να μην αυξάνει την συχνότητα και το κόστος συντήρησης του κλιβάνου
- Να μην παράγει τοξικούς αέριους ρύπους που είναι δύσκολο να αιχμαλωτισθούν
Αυτοί οι παράγοντες μεταφράζονται σε προδιαγραφές για τα ΓΠΑ που προορίζονται ως
εναλλακτικό καύσιμο (Hiskakis, Briassoulis, 2008). Περιληπτικά αυτές οι προδιαγραφές περιορίζουν:
-Χλώριο και θείο τα οποία δημιουργούν άλατα παρουσία Να και Κ τα οποία
στερεοποιούνται στα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου και αυξάνουν την συχνότητα
συντήρησης
-Πτητικά βαρέα μέταλλα (Hg, Cd, Th) τα οποία επιδρούν στην εκπομπή αερίων
(European Cement Association, 2007) και μη πτητικά που παραμένουν στο κλίνκερ
(π.χ. Sb, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Se κ.ά.).
-Υγρασία και χώμα τα οποία μειώνουν σημαντικά την θερμογόνο δύναμη του υλικού.
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Τα ΓΠΑ δεν χρησιμοποιούνται αυτούσια ως εναλλακτικό καύσιμο αλλά αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα και αδρανή υλικά. Αυτό επιτρέπει την καύση σε μικρά
ποσοστά και ΓΠΑ που δεν είναι στις προδιαγραφές.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

3.1. ΥΛΙΚΑ
Δείγματα από διαφορετικά είδη ΓΠ πριν από την χρήση τους στον αγρό, μετά την
απομάκρυνση τους από τον αγρό και στα στάδια μεταφοράς και δεματοποίησης στον
σταθμό συγκέντρωσης περισυλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Τα
κυριότερα χαρακτηριστικά των δειγμάτων αυτών περιγράφονται στο (Briassoulis,
2009).
3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Οι αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ΓΠΑ είναι οι εξής:
- Οι μηχανικές ιδιότητες του πλαστικού είναι αντιπροσωπευτικές της γήρανσης των
ΓΠΑ. Η αντοχή σε εφελκυσμό (σu, MPa) και επιμήκυνση στο σημείο θραύσης (εbr, %)
των δειγμάτων μετρήθηκαν με συσκευή INSTRON 4204 σύμφωνα με το EN ISO 527-3.
- Η χημική σύσταση των πλαστικών και χημικές αλλοιώσεις που υπέστησαν κατά την
γήρανση μελετήθηκαν με ένα φασματόμετρο FTIR Bruker Equinox 55 σε λειτουργία
διαπερατότητας, είτε σε λειτουργία ολικής ανάκλασης ATR (DurasamplIR2, με SENSIR)
στα εργαστήρια του Ε.Ι.Ε. Όλα τα φάσματα μετρήθηκαν με ανάλυση 2 cm-1 και αντιπροσωπεύουν μέσους όρους 64 σαρώσεων με αναφορά τον αέρα. Το εύρος συχνοτήτων
ήταν 400-5000cm-1 σε λειτουργία διαπερατότητας και 525-5000 cm-1 σε ATR.
- Όλα τα φάσματα του εγγύς υπερύθρου μετρήθηκαν με ένα φασματόμετρο FTIR
Vector 22N εξοπλισμένο με μία επιχρυσωμένη σφαίρα ολοκλήρωσης, με ανάλυση 8cm-1
και αντιπροσωπεύουν μέσους όρους 100 σαρώσεων. Το εύρος συχνοτήτων ήταν 35508000cm-1.
- Σχετικά με τα βαρέα μέταλλα διαφορετικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν από διαφορετικά εργαστήρια. Στον ΤΙΤΑΝ, το Hg μετρήθηκε με την μέθοδο EPA 7473 ενώ οι ΕΡΑ
3052 σε συνδυασμό με την 6020Α χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των υπολοίπων βαρέων μετάλλων (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V και Hg). Στην
POLYECO, η μέθοδος EPA 200.7 χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των: As, Cd,
Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Zn, K, Na, Co, Tl και Hg,
- Για τον προσδιορισμό του χλωρίου ο ΤΙΤΑΝ χρησιμοποίησε τη μέθοδο EPA Method
9253 ενώ η POLYECO τη μέθοδο EPA 9056:1994.
- Η περιεκτικότητα των ΓΠΑ σε υγρασία και ξένες προσμίξεις υπολογίστηκε από την
εξ. (1) και εξ. (2), ζυγίζοντας το αρχικό δείγμα (Βα) ξηραίνοντάς το κατόπιν σε φούρνο
50C με κυκλοφορία αέρα και ζυγίζοντάς το πάλι (Βξ) και τέλος πλένοντάς το προσεκτικά και ξηραίνοντάς το σε φούρνο με κυκλοφορία αέρα (50C) και ζυγίζοντάς το για
τρίτη φορά (Βτ):
υ γρ α σ ια ( κβ % ) =

( Β α − Β ξ ) × 1 00
Βξ

ε πιμ ό λ υν ση ( κ .β . % ) =
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Μία εναλλακτική μέθοδος, η ASTM D95, χρησιμοποιήθηκε από TITAN και POLYECO:
για τον προσδιορισμό της υγρασίας στα πλαστικά δείγματα και στο εναλλακτικό
καύσιμο.
- Ο προσδιορισμός της θερμογόνου δύναμης των ΓΠΑ πραγματοποιήθηκε με τη χρήση
θερμιδομέτρου κατά το πρότυπο NTA 8200:2002.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
4.1. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΠΑ
Χαρακτηρισμός ποιότητας για ανακύκλωση σε όρους μηχανικής αποδόμησης
(Hiskakis, 2009):
1. «Πολύ καλό»: αν το υλικό δεν έχει υποστεί γήρανση (μείωση στην επιμήκυνση
εφελκυσμού λιγότερο από 50% και/ή η αντοχή σε εφελκυσμό δεν έχει φτάσει την
τιμή της τάσης διαρροής (στον Πίνακα 1 αναγράφεται σαν: Π.Κ.).
2. «Καλό»: αν το υλικό έχει υποστεί γήρανση αλλά η μείωση της επιμήκυνσης σε
εφελκυσμό είναι λιγότερη από 70% (δηλ. 50%<Δεbr<70%) (στον Πίνακα 1 αναγράφεται σαν: Κ.).
3. «Μη ανακυκλώσιμο»: αν η μείωση της επιμήκυνσης σε εφελκυσμό είναι
υψηλότερη από 70% (στον Πίνακα 1 αναγράφεται σαν: Μ.Α.)..
Με βάση αυτά τα κριτήρια, η ποσοτικοποίηση της επίδρασης της υπεριώδους
ακτινοβολίας στις μηχανικές ιδιότητες των υπό εξέταση δειγμάτων μετά τη χρήση τους
(φάση 1) και μετά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους (φάση 2) σε παράλληλη (παρ.)
και κάθετη κατεύθυνση (καθ) και στην ποιότητά τους σχετικά με τη χρήση τους για
ανακύκλωση, καταγράφεται στον πίνακα 1. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 1, διαπιστώθηκαν τα εξής:
1η φάση ζωής: Κανένα από τα δείγματα θερμοκηπιακών φύλλων και φύλλων
χαμηλής και υψηλής κάλυψης δεν έφτασαν σε βαθμό γήρανσης κατά τη διάρκεια
χρήσης τους κι έτσι όλα έχουν καλή ποιότητα για ανακύκλωση σε όρους μηχανικών
ιδιοτήτων. Αντίστοιχα, από τα φύλλα εδαφοκάλυψης, αυτά που προέρχονται από την
Ιταλία έχασαν το 85% της επιμήκυνσης σε εφελκυσμό μετά από τη χρήση τους με
αποτέλεσμα να αξιολογηθούν σαν μη ανακυκλώσιμα. Το γεγονός αυτό πιθανότατα να
οφείλεται στην έκθεσή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα στον αγρό (5 μήνες ή
764kwh/m2) χωρίς κάλυψη προστασίας.
2η φάση ζωής: Ο έλεγχος των μηχανικών ιδιοτήτων των δειγμάτων μετά τη 2η
φάση χρόνου ζωής τους έδειξε ότι η περαιτέρω μηχανική αποδόμηση λόγω των συνθηκών μεταφοράς-αποθήκευσης και η επίδρασή της στην ανακυκλωσιμότητα των υλικών
είναι περιορισμένη όταν τα πλαστικά εκτίθενται στον ήλιο για περιόδους όχι μεγαλύτερες των 2 μηνών υπό συνθήκες ήπιας υπεριώδους ακτινοβολίας (π.χ. αποθήκευση
κατά τη διάρκεια φθινοπώρου-χειμώνα). Μεγαλύτερη χρονική διάρκεια αποθήκευσης
στους αγρούς μπορεί να προκαλέσει σημαντική μηχανική αποδόμηση των φύλλων,
ιδιαίτερα εκείνων με χαμηλό πάχος όπως είναι τα φύλλα χαμηλών τούνελ. Από τις τιμές
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 συμπεραίνεται ότι μόνο τα φύλλα χαμηλής κάλυψης
με πάχος 20μm έδειξαν σημαντική περαιτέρω μείωση της επιμήκυνσης σε εφελκυσμό
κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, χάνοντας τελικά το 64% της αρχικής τιμής σε
κατεύθυνση παράλληλη στην κατεύθυνση εκβολής, συγκριτικά με τη μείωση του 15%
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Παρόλα αυτά, η μείωση Δεbr(%) δεν υπερβαίνει το
όριο του 70% και έτσι ακόμη και αυτά τα δείγματα χαρακτηρίζονται σαν «καλής»
ποιότητας και άρα ανακυκλώσιμα. Τα φύλλα εδαφοκάλυψης από τη Γαλλία, παρουσίασαν επίσης επιπλέον αποδόμηση σε όρους μηχανικών ιδιοτήτων κατά την αποθήκευση
για 4 μήνες, σχεδόν διπλάσια στην κάθετη κατεύθυνση συγκριτικά με την περίοδο
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χρήσης τους. Παρόλα αυτά και πάλι η αποδόμηση δεν ήταν τόσο ισχυρή ώστε να
υπερβεί το όριο του 70%. Έτσι, και το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται σαν «καλής ποιότητας» για ανακύκλωση. Τέλος, φύλλα ενσίρωσης που εξετάσθηκαν μετά τη 2η φάση
ζωής τους (2 χρόνια αποθήκευσης σε αγρό της Φιλανδίας), διατήρησαν τις μηχανικές
τους ιδιότητες αποτελώντας ένα υλικό «πολύ καλής ποιότητας» για ανακύκλωση.
Πίνακας 1. Ποσοτική εκτίμηση επίδρασης της έκθεση ΓΠ στον αγρό στη μηχανική τους
αποδόμηση και στην ανακυκλωσιμότητά τους*.
Τύπος
αποβλήτου**
Πάχος (μm)

Υ.K.

Χ.Κ.

Χ.Κ.

Χ.Κ.

Χ.K.

Χ.Κ.

Θ

Θ

ΕΔ

ΕΔ

ΕΔ

ΕΝ

190

17

50

20

65

41

200

200

15

25

25

145

Ισπανία Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ισπανία Γαλλία
Χώρα
UV, kWh/m2
862
324
324
324
862
322
(1η φάση
/2η φάση)
1031.3 1137 1137 1137 1031.3 329
Μέση % μείωση
στη σu (παρ7.00.08.010.0- 25.00-7.2
4.0
2.1
13.0
8.0
8.0
καθ).
(1η φάση

/2η φάση)

7.07.0

Έκταση
αποδόμησης**
(1η φάση/
2η φάση)
Ποιότητα
ανακύκλωσης

839

-

1137.6

-

1469

366423.4

-

-

-

1859

6.525.0

9.014.0

0.07.6

10.012.0

25.09.7.0

10.00.0

10.04.0

15.010.0

5.013.0

5.427.0

13.53.5

10.041.0

40.08.0

64.011.0

5.024.0

5.427.0

Μ.Γ.

Μ.Γ.

Μ.Γ.

Μ.Γ.
/Γ

Μ.Γ. Μ.Γ. Μ.Γ. Μ.Γ. Μ.Γ.

Γ

Π.Κ.

Π.Κ.

Π.Κ

Π.Κ.

Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ.

Κ

7.21

5.31

62.033.0

25.00.0

21.02.1

Μέση % μείωση
10.5στην εbr (παρ3.5
καθ) (1η φάση
/2η φάση)

Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Γαλλία Ιταλία Φιλανδία

33.28 27.87

13.07.4
10.46

0

17.534.8

19.80.0
0.0-0.0

9.92 85.63

Γ

23.40.0

Μ.Γ.

Μ.Α. Π.Κ.

* ΓΠΑ. που συλλέχθηκαν μετά τη χρήση(1η φαση).και μετά τη μεταφορά και αποθήκευση στο
χώρο συλλογής (2η φάση)
** Συντομογραφίες: Υ.Κ.: Φύλλα από υψηλή κάλυψη, Χ.Κ.: Χαμηλή κάλυψη, Θ: θερμοκήπιο,
ΕΔ: εδαφοκάλυψης, ΕΝ: Ενσίρωσης, Μ.Γ.: μη γηρασμένο, Γ: γηρασμένο Π.Κ.: πολύ καλή
ποιότητα για ανακύκλωση, Κ: καλή ποιότητα για ανακύκλωση Μ.Α.: μη ανακυκλώσιμο

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι τα φύλλα εδαφοκάλυψης παρουσιάζουν μεγάλο σχετικά εύρος βαθμού μηχανικής αποδόμησης είτε κατά την 1η είτε κατά
τη 2η φάση του χρόνου ζωής τους και κατά συνέπεια οι μηχανικές τους ιδιότητες θα
πρέπει να ελέγχονται ώστε να διαπιστώνεται κάθε φορά η ποιότητά τους σε σχέση με
την ανακυκλωσιμότητά τους.
4.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΓΠ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥΣ (IR)
Τα αποτελέσματα της φασματομετρικής ανάλυσης της σύστασης και γήρανσης
ΓΠΑ δίνονται κατά κατηγορία ως εξής:
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Σχήμα 1. Φάσματα MIDIR-TR των φύλλων εδαφοκάλυψης
Πράσινο: αρχικό, Μπλε: χρησιμοποιημένο

1.5
0.0

0.5

1.0

Absorbance Units

2.0

2.5

3.0

Σχήμα 2. Φάσματα Mid-IR transmission δειγμάτων από χαμηλά τούνελ (μπλε:
20μm,,κόκκινα: 17μm, 50μm, όλα μετά τη χρήση)

2000

1800

1600

1400
1200
W avenumber cm-1

1000

800

600

Σχήμα 3. Φάσματα MIDIR-transmission φύλλων θερμοκηπίων (πράσινο ανοιχτό:
φύλλα πριν τη χρήση, τα υπόλοιπα: μετά τη χρήση και αποθήκευση)
Φύλλα Εδαφοκάλυψης: Δημιουργία καρβονυλικών ομάδων κατά τη διάρκεια χρήσης τους λόγω των προσθέτων και των διαφόρων προϊόντων οξείδωσης (Σχήμα 1).
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Φύλλα Χαμηλής Κάλυψης: Ύπαρξη συστατικών χώματος (π.χ. καολινίτη) λόγω
του χαμηλού τους πάχους και του τρόπου εφαρμογής τους (Σχήμα 2).
Φύλλα Θερμοκηπίου: Στην επιφάνειά τους βρέθηκαν ποσότητες αργιλοπυριτικού
άλατος, ασβεστίτη, χαλαζία, υγρασία και πιθανά οργανικά υλικά. Η έντονη μόλυνση με
ασβεστίτη αποδεικνύει τη χρήση άσβεστου στο προϊόν για τη μετατροπή της ιδιότητας
της διαπερατότητας των φύλλων (Σχήμα 3).
4.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ΓΠΑ σε Cl.
Οι ποσότητες Cl σε όλα τα δείγματα είναι μέσα στις προδιαγραφές των ΓΠΑ ως εναλλακτικών καυσίμων (Hiskakis, Briassoulis, 2008). Οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται
από το ένα στάδιο διαχείρισης στο επόμενο είναι μέσα στο πειραματικό σφάλμα της
δειγματοληψίας και μεθόδου ανάλυσης και δεν υποδηλώνουν καμία τάση. Λόγω του
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροχημικών περιέχουν Cl και λόγω του ότι οι ποσότητες Cl στα ΓΠ πριν και μετά την χρήση τους δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση,
συμπεραίνουμε εμμέσως απουσία χλωριομένων αγροχημικών στα συγκεκριμένα ΓΠΑ.
Πίνακας 2. Μεταβολή των χλωριόντων Cl— (% κ.β.) στα ΓΠ σε διαφορετικές φάσεις
διαχείρισής τους. (TITAN)
Δείγμα

Cl— (%) (αρχικό)

Cl— (%) (1η φάση)

Cl— (%) (2η φάση)

ΧΚ 17μm, 50μm, Ελλάδα
ΧΚ 20μm, Ελλάδα
ΧΚ, 65μm, Ισπανία

0.024
0.056
-

0.0924
0.1526
0.0544

0.0441
0.0534
0.0137

Θ, 200μm, Ισπανία

-

0.0416

0.0381

Θ, 200μm, Ιταλία
ΕΔ, 25μm, Ιταλία

0.009
0.038

0.011
0.026

-

Πίνακας 3. Ανάλυση πτητικών βαρέων μετάλλων στα ΓΠ σε διαφορετικές φάσεις
διαχείρισής τους. (TITAN)
Δείγμα

Cd (ppm)

Hg (ppb)

Αρχικό

1η φάση

2η φάση

Αρχικό

1η φάση

2η φάση

ΥΚ, 190μm, Ισπανία

-

<7

-

-

33

-

ΧΚ 17μm, 50μm, Ελλάδα

<7

<2

<2

11

4

5

ΧΚ 20μm, Ελλάδα

<7

3

3

5

7

9

ΧΚ, 65μm, Ισπανία

-

<7

-

-

28

-

ΧΚ, 41μm, Γαλλία

-

<1

-

-

-

-

Θ, 200μm, Ιταλία

<7

<7

-

5

23

-

ΕΔ, 25μm, Γαλλία

-

<1

-

-

-

-

ΕΔ, 25μm, Ιταλία

<7

<7

-

13

21

-

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την ανάλυση των ΓΠ σε πτητικά βαρέα μέταλλα, ενώ οι
Πίνακες 4 με 6 παρουσιάζουν την ανάλυση σε μη-πτητικά βαρέα μέταλλα, σε διαφορετικά στάδια της διαχείρισής τους. Οι τιμές σε όλα τα δείγματα είναι μέσα στις
προδιαγραφές των ΓΠΑ ως εναλλακτικών καυσίμων (Hiskakis, Briassoulis, 2008). Η
διακυμάνσεις είναι μέσα στα πειραματικά λάθη (δειγματοληψίας και ανάλυσης) και
δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία πηγή επιμόλυνσης των πλαστικών σε βαρέα μέταλλα
κατά την χρήση ή διαχείρισή τους.
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Πίνακας 4. Ανάλυση των μη πτητικών βαρέων μετάλλων στα ΓΠ σε διαφορετικές
φάσεις διαχείρισής τους. (TITAN)
Δείγμα

As (ppm)

Co (ppm)

Αρχικό

1η
φάση

2η
φάση

Cr (ppm)

Αρχικό

1η
φάση

2η
φάση

Αρχικό

1η
φάση

2η
φάση

ΥΚ, 190μm, Ισπανία
ΧΚ 17μm, 50μm,
Ελλάδα
ΧΚ 20μm, Ελλάδα

-

<7

-

-

<5

-

-

<5

-

<7

<5

<5

<5

<2

<2

<5

<5

<5

<7

<5

<5

<5

2

3

<5

6

6

ΧΚ, 65μm, Ισπανία

-

<7

-

-

<5

-

-

<5

-

Θ, 200μm, Ιταλία

<7

<7

-

<5

9

-

<5

<5

-

<5

-

-

-

-

<3

-

<7

-

<5

-

<5

<6

-

ΕΔ, 25μm, Γαλλία
ΕΔ, 25μm, Ιταλία

<7

15

Πίνακας 5. Ανάλυση των μη πτητικών βαρέων μετάλλων στα ΓΠ σε διαφορετικές
φάσεις διαχείρισής τους. (TITAN)
Δείγμα

Cu (ppm)

Θ, 200μm, Ιταλία

2η
φάση

Αρχικό

1η
φάση

2η
φάση

Αρχικό

1η
φάση

2η
φάση

8

-

-

<3

-

-

10

-

7

<2

3

15

3

4

<5

4

5

<3

4
12

5
-

<3
-

6
<2

7
-

<5
-

6
7

8
-

8

7

-

<3

<2

-

15

<5

-

6.73

-

-

-

-

-

<5

-

12

-

24

21

-

<5

<6

-

ΕΔ, 25μm, Γαλλία
ΕΔ, 25μm, Ιταλία

Ni (ppm)

1η
φάση

Αρχικό
ΥΚ, 190μm, Ισπανία
ΧΚ 17μm, 50μm,
Ελλάδα
ΧΚ 20μm, Ελλάδα
ΧΚ, 65μm, Ισπανία

Mn (ppm)

11

Πίνακας 6. Ανάλυση των μη πτητικών βαρέων μετάλλων στα ΓΠ σε διαφορετικές
φάσεις διαχείρισής τους. (TITAN)
Δείγμα

Pb (ppm)

Sb (ppm)

Ti (ppm)

Αρχικό

1η
φάση

2η
φάση

Αρχικό

1η
φάση

2η
φάση

Αρχικό

1η
φάση

2η
φάση

-

< 10

-

-

<7

-

-

< 10

-

<10

5

4

<7

<3

<3

<10

<5

<5

ΧΚ 20μm, Ελλάδα

<10

8

9

<7

<3

<3

<10

<5

<5

ΧΚ, 65μm, Ισπανία

-

< 10

-

-

<7

-

-

< 10

-

Θ, 200μm, Ιταλία
ΕΔ, 25μm, Γαλλία
ΕΔ, 25μm, Ιταλία

< 10

< 10
< 10

-

<7
<7

<7
<7

-

< 10
< 10

< 10
< 10

-

ΥΚ, 190μm, Ισπανία
ΧΚ 17μm, 50μm,
Ελλάδα

< 10

4.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ
Στην ερευνητική εργασία Briassoulis (2009) καταγράφονται τα αποτελέσματα
προσδιορισμού θερμογόνου δύναμης και ποσοστού τέφρας των ΓΠ, σε διαφορετικά
στάδια διαχείρισής τους. Λόγω του ότι η ουσία που παραμένει μετά την καύση του
δείγματος είναι χώμα το ποσοστό τέφρας συνδέεται άμεσα με το ποσοστό επιμόλυνσης
του πλαστικού αποβλήτου. Κατά συνέπεια είναι δυνατό να συσχετισθεί η θερμιδική
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αξία του ΓΠΑ με την περιεκτικότητά του σε τέφρα (και άρα με την περιεκτικότητά του
σε χώμα) στο Σχήμα 4 .
Λόγω του ότι η ελάχιστη αποδεκτή τιμή θερμογόνου δύναμης σύμφωνα με τις
προδιαγραφές είναι 5000 kcal/kγ το Σχήμα 4 δείχνει ότι η τέφρα του ΓΠΑ (άρα και η
επιμόλυνση) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% για να είναι αποδεκτό ως καύσιμο.
12000

Calorific Value (Kcal/Kg)

11000
10000
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y = -91.986x + 10709

7000

2

R = 0.894

6000
5000
4000
3000
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Σχήμα 4. Θερμογόνος δύναμη των ΓΠΑ σε σχέση με την περιεκτικότητά τους σε τέφρα.
Effect of film thickness on dirt content
60%
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50%

40%

30%

20%

10%

0%
20

25

30

35

40

45

50

Film thickness (micrometers)

Σχήμα 5. Επίδραση πάχους φύλλων χαμηλής κάλυψης στην περιεκτικότητα σε χώμα
4.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ
Όπως έχει ήδη τεκμηριωθεί από την βιβλιογραφία το ποσοστό επιμόλυνσης σε
διάφορες κατηγορίες ΓΠΑ είναι ανάλογο με την επαφή τους με το έδαφος και
αντιστρόφως ανάλογο με το πάχος τους. Ο βαθμός επιμόλυνσης έχει σχέση και με τον
τρόπο απομάκρυνσης των πλαστικών από τον αγρό. Δείγματα χαμηλής κάλυψης
διαφόρων παχών 17, 20 και 50 mμ (βιομηχανία παραγωγής: ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.),
που συλλέχθηκαν διαφορετικούς αγρούς από καλλιέργειες καρπουζιού στα πλαίσια των
πιλοτικών δοκιμών του προγράμματος Labelagriwaste από το Φεβρουάριο 2007 έως
τον Μάιο 2007 στην Ηλεία (Ελλάδα), δείχνουν (Σχήμα 5) ότι η μεταβλητότητα σε
επιμόλυνση από χώμα είναι μικρή μεταξύ των δειγμάτων παρόλο που πάχος των
πλαστικών κυμαίνεται από 25 μέχρι 47 μm. Όσο για την υγρασία, τα αποτελέσματα της
εργασίας Briassoulis, 2009 δείχνουν μεγάλη μεταβλητότητα.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συμπεράσματα της εργασίας δείχνουν ότι τα εγγενή χαρακτηριστικά των ΓΠ
που μελετήθηκαν δεν παρουσιάζουν προβλήματα που να τα καθιστούν μη ανακυκλώ338
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σιμα ή ακατάλληλα προς ανάκτηση ενέργειας. Ο βαθμός ρύπανσης κατά την διάρκεια
της χρήσης στον αγρό και ο ελλιπής διαχωρισμός των πλαστικών (ανά είδος, πάχος και
χρώμα) κατά την συγκομιδή τους αποτελούν τους κύριους παράγοντες ποιοτικής
υποβάθμισης του πλαστικού. Τα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η έκθεση στον
ήλιο των ΓΠΑ κάτω από κανονικές συνθήκες δεν είναι αρκετή ώστε να οδηγήσει σε
υποβάθμισή των ώστε να καταστούν μη ανακυκλώσιμα, με εξαίρεση τα φύλα εδαφοκάλυψης. Τα αγροχημικά υπολείμματα που έμμεσα αναλύθηκαν στα δείγματα των ΓΠΑ,
μέσω του προσδιορισμού χλωρίου και θείου, δείχνουν ότι δεν είναι ικανά κάτω από
κανονικές συνθήκες να επηρεάσουν την χρήση του ΓΠΑ για ανάκτηση ενέργειας.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ [Sorghum bicolor (L.) Moench]
Α.Β. Κουβέλας1 και Κ.Χ. Αγγελόπουλος2
Τομέας Φυσιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας , Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίον 26500
E-mails: 1koubelas@upatras.gr, 2agelop@upatras.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το άζωτο θεωρείται ως το πλέον αναγκαίο θρεπτικό στοιχείο στη καλλιέργεια γλυκού
σόργου, οδηγώντας στην αύξηση των εισροών αζώτου στην καλλιέργεια του σόργου.
Εξαιτίας των αυξανόμενων τιμών των ανόργανων λιπασμάτων και τη ρύπανση του
υδροφόρου ορίζοντα, είναι απαραίτητο να βρεθούν οικονομικότερες και εναλλακτικές
πηγές αζώτου. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τις καλλιεργητικές περιόδους 2004 και
2005, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τη μελέτη των μεταβολών αζώτου σε
καλλιέργεια γλυκού σόργου με συμβατική και βιολογική διαχείριση της γονιμότητας
του εδάφους. Οι πρακτικές διαχείρισης του εδαφικού αζώτου ευνόησαν τα φυτά του
βιολογικού χειρισμού, τα οποία είχαν μία σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα διαθέσιμου
ανόργανου νιτρικού αζώτου. Τα φυτά του βιολογικού χειρισμού αφομοίωσαν
μεγαλύτερες ποσότητες αζώτου στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας έως την άνθηση
και μικρότερες ποσότητες στα τελικά στάδια της καλλιέργειας. Ωστόσο, ο ρυθμός
πρόσληψης αζώτου των φυτών του βιολογικού χειρισμού ήταν μεγαλύτερος στα
τελευταία στάδια, σε αντίθεση με το ρυθμό πρόσληψης των φυτών του συμβατικού
χειρισμού.
Λέξεις κλειδιά: γονιμότητα εδάφους, άζωτο, πρόσληψη αζώτου

SOIL AND PLANT NITROGEN CHANGES DURING GROWTH
OF SWEET SORGHUM [Sorghum bicolor (L.) Moench]
A.V. Kouvelas1 and K.C. Angelopoulos2
Lab of Plant Physiology, Department of Biology, University of Patras, Rion 26500
E-mails: 1koubelas@upatras.gr, 2agelop@upatras.gr
ABSTRACT
Nitrogen is the most common limiting factor in sweet sorghum crop production leading
to great increases in use of N fertilizers in agriculture. Because of the increasing prices
of chemical fertilizers and water pollution, farmers need to have more economical and
alternative N sources. Field experiments were conducted during 2004 and 2005 growing
seasons at the experimental station of the University of Patras. The objective of this
study was to study nitrogen changes during sweet sorghum crop under biological and
conventional soil fertility treatment. Soil nitrogen management favoured the
biologically grown plants, having at their disposal a significantly greater amount of
available inorganic nitrate nitrogen. At initial growth stages to blooming, nitrogen
accumulate was higher in plants cultivated on biological fertility treated soil and it was
lower at later growth stages. However, nitrogen uptake rate was higher in plants
cultivated on biological fertility treated soil than plants cultivated on conventional
treated soil.
Key words: soil fertility, nitrogen, nitrogen uptake.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος
“Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων
και των κλιματικών αλλαγών”, Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτωβρίου 2009
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1 ΔΗΑΓΧΓΖ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο βηνκάδαο γηα ελεξγεηαθνύο ζθνπνύο
θεξδίδεη ζπλερώο έδαθνο (Berndes et al., 2003). Η βηνκάδα πνπ παξάγεηαη από ηελ
θαιιηέξγεηα γιπθνύ ζόξγνπ [(Sorghum bicolor (L.) Moench] ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πην
απνδνηηθέο γηα ηελ παξαγσγή αηζαλόιεο. Σν γιπθό ζόξγν πξνζαξκόδεηαη ζε έλα κεγάιν
εύξνο πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ (Kangama et al., 2005).
Μεηαμύ όισλ ησλ απαξαίηεησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ, ην άδσην (Ν) ζεσξείηαη σο ην
πιένλ αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηελ αλόξγαλε ζξέςε ησλ θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ, θαζώο
αζθεί ηε κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηελ αύμεζε, ηελ αλάπηπμε θαη απόδνζε ησλ
θαιιηεξγεηώλ, ελώ ζπρλά απνβαίλεη πεξηνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο.
Η αύμεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ησλ αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ θαζώο θαη νη
πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπο (Jaynes et al., 2001),
νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε πην νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο θαη πεξηβαιινληηθά βηώζηκεο
πεγέο Ν. ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γιπθνύ ζόξγνπ εθαξκόδνληαη 45 έσο 224 kg ha-1 Ν. Έρεη
δηαπηζησζεί όηη ηα θπηά ηνπ γιπθνύ ζόξγνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε απμαλόκελεο
ζπγθεληξώζεηο αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ ( Derkas et al. 1996), ελώ εθηηκάηαη όηη δελ έρνπλ
κεγάιεο απαηηήζεηο Ν θαη παξάιιεια κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ζε κεγάιν βαζκό ην
εδαθηθό Ν, αθόκα θαη όηαλ απηό βξίζθεηαη ζε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκόηεηα.
Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηεζνύλ νη κεηαβνιέο ηνπ Ν ζην
έδαθνο θαη ηεο πξόζιεςεο ηνπ Ν από ηα θπηά ηεο θαιιηέξγεηαο ζε πεηξακαηηθά ηεκάρηα
ζπκβαηηθήο θαη βηνινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο.
2 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ
2.1 ΘΔΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ
Σα πεηξάκαηα πεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αγξόθηεκα ζην ρώξν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη ηα απνηειέζκαηα αθνξνύλ ηηο θαιιηεξγεηηθέο πεξηόδνπο 2004
θαη 2005. Η εδαθνινγηθή ζύζηαζε ησλ πεηξακαηηθώλ ηεκαρίσλ ήηαλ: ΄Αξγηιινο 23%,
Άκκνο 48.0%, Ιιύο 29.0%. Σα πεηξάκαηα πεξηειάκβαλαλ ηε κειέηε δύν ρεηξηζκώλ ηεο
γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο, ζπκβαηηθνύ (Χ1) θαη βηνινγηθνύ (Χ2), κε ηξεηο επαλαιήςεηο ν
θαζέλαο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία ζε θάζε
πεηξακαηηθό ηεκάρην κε ζπκβαηηθή δηαρείξηζε πξνζηέζεθαλ 4,9 kg ζπλζεηηθνύ ιηπάζκαηνο
κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία Complet 12-12-17+2MgO. ύκθσλα κε ην πξόηππν πεξί
βηνινγηθνύ ηξόπνπ θαιιηέξγεηαο ησλ Αγγειόπνπινο θα. (2005), ζηα ηεκάρηα ηνπ Χ2
εθαξκόζηεθαλ ρισξή ιίπαλζε κε ελζσκάησζε βηνκάδαο θαιιηέξγεηαο βίθνπ (Vicia sativa
L., πνζόηεηα ζπόξνπ βίθνπ πεξίπνπ 14Kg ζπόξνπ/ζηξ), νξγαληθή νπζία (ηύξθε ηύπνπ
Βαιηηθήο κε βάζε ην sphagnum νξγαληθή νπζία 91%, pH=5,5) ζε πνζόηεηα 300 L αλά
πεηξακαηηθό ηεκάρην, Πάληεη Κάιη (0-0-48) 1,73 kg θαη κηθξννξγαληζκνί,
αδσηνδεζκεπηηθά κε ζπκβησηηθά βαθηήξηα, ξηδνβαθηήξηα θαη κπθόξξηδεο.
Χξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ: (i) ην Compete Plus (Plant Health Care, Inc), έλα κίγκα
κηθξνβηαθώλ πιεζπζκώλ πνπ πεξηιάκβαλε 6 είδε ηνπ γέλνπο Bacillus, κύθεηεο ηνπ γέλνπο
Trichoderma, θαη αθηηλνκύθεηεο ηνπ γέλνπο Streptomyces, θαη (ii) ην Mycor Tree
Injectable (Plant Health Care, Inc), ην νπνίν πεξηείρε ελδνκπθόξξηδεο (3 είδε ηνπ γέλνπο
Glomus θαη ην Entrophospora columbiana), εθηνκπθόξξηδεο (Pisolithus tinctorius),
Ρηδνβαθηήξηα (5 είδε ηνπ γέλνπο Bacillus θαη ην Paenibacillus azotofixans), θαζώο θαη
δηεγεξηηθό γηα ηηο ελδνκπθόξξηδεο παξάγνληα (formononetin) πνπ απμάλεη ην βαζκό
απνηθηζκνύ ησλ ξηδώλ ζύκθσλα κε ηελ εηαηξεία. Ο εκβνιηαζκόο ηνπ εδάθνπο έγηλε κε
ξηδνπόηηζκα.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εληόκσλ-ερζξώλ ηεο θαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην
επηηξεπόκελν ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ζθεύαζκα ΟΙΚΟ 32 ΔC κε δξαζηηθή νπζία ηελ
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αδαδηξαρηίλε 3,2% θαη ηελ ηνμίλε βάθηιν ζνπξηγίαο. Η απνκάθξπλζε ηεο απηνθπνύο
βιάζηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ρέξη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Η θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηεο θαιιηέξγεηαο ζε λεξό έγηλε κε ζηάγδελ άξδεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαιιηέξγεηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεηγκαηνιεςίεο αλά δεθαπελζήκεξν γηα θάζε ρεηξηζκό,
κε ηελ ηπραία ιήςε δύν θπηώλ από θάζε επαλάιεςε. Αθνύ ηα δείγκαηα ρσξίζηεθαλ ζε
βιαζηνύο θαη θύιια, απνμεξάζεθαλ ζε θνύξλν (80 νC) έσο ζηαζεξνύ βάξνπο θαη
κεηξήζεθε ην μεξό βάξνο. Αθνινύζσο, αιέζζεθαλ ζε κύιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ
νιηθνύ Ν. Σα εδαθηθά δείγκαηα παξέκεηλαλ δύν εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
γηα αεξνμήξαλζε θαη αθνινύζσο θνληνξηνπνηήζεθαλ κε γνπδί. Η εθρύιηζε έγηλε κε
κεραληθή αλάδεπζε 20 g εδάθνπο ζε 50 ml 1 M KCl γηα 1 ώξα (Houba et al., 1995).
2.2 ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ
Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ληηξηθνύ Ν (ΝΟ3-Ν) θαη ηνπ ακκσληαθνύ Ν (ΝΗ4-Ν) ζηα
εδαθηθά δηαιύκαηα θαη εθρπιίζκαηα, έγηλε θσηνκεηξηθά κε ην ηεζη NitraVer 5 Nitrate
Reagent Powder Pillows HR θαη κε ηε κέζνδν ηεο αληίδξαζεο Berthelot (Houba et al.
1995), αληηζηνίρσο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νιηθνύ Ν ζηνπο θπηηθνύο ηζηνύο
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ρώλεπζεο θπηηθώλ ηζηώλ ηνπ ππεξζετθνύ θαιίνπ (Purcell
and King, 1996), θαηά ηελ νπνία ην νξγαληθό Ν ησλ ηζηώλ ζε κεηαηξέπεηαη ζε ΝΟ3-Ν. Η
ζπγθέληξσζε ΝΟ3-Ν ζην δηάιπκα ρώλεπζεο, πξνζδηνξίζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο έλα
εθιεθηηθό ειεθηξόδην κέηξεζεο ΝΟ3-Ν (Model 51920-00, HACH COMPANY, Loveland,
Colorado USA).
2.3 ΡΤΘΜΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΕΧΣΟΤ ΣΑ (NUR, NITROGEN UPTAKE RATE)
ΣΑ ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΠΔΓΗΟΤ
Ο ξπζκόο πξόζιεςεο Ν (g m−2 day−1), ππνινγίζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ
παξαθάησ εμίζσζε: NUR=[NDB(i)-NDB(i-j)]/[t(i)-t(i-j)], όπνπ NDB(i) θαη NDB(i-j) είλαη
ην πξνζιακβαλόκελν Ν ζηελ ππέξγεηα μεξή βηνκάδα ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t(i) θαη t(i-j),
αληηζηνίρσο.
2.4 ΓΔΗΚΣΖ ΘΡΔΦΖ ΑΕΧΣΟΤ (NNI, NITROGEN NUTRITION INDEX)
Ο δείθηεο ζξέςεο αδώηνπ (NNI) όπσο πξνηάζεθε από ηνπο Lemaire et al. ην 1989,
ππνινγίδεηαη βάζε ηεο ζρέζεο: ΝΝΙ = Νact / Ncrit, όπνπ Νact είλαη ε πξαγκαηηθή
ζπγθέληξσζε ηνπ νιηθνύ Ν ζην θπηό θαη Ncrit είλαη ε αληίζηνηρε θξίζηκε ζπγθέληξσζε
νιηθνύ Ν, πνπ ππνινγίδεηαη γηα ηελ ίδηα μεξή βηνκάδα ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ζύκθσλα
κε ηε ζρέζε: Νcrit = α (DW)-b, όπνπ DW είλαη ε μεξή βηνκάδα ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο,
α=3,6 θαη b=-0,34 όπσο ππνινγίζηεθαλ από ηνπο Lemaire θαη Gastal (1997).
2.5 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Σν ζηαηηζηηθό παθέην SPSS (SPSS Inc., IL, USA,version 16.0) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
ηελ αλάιπζε ηεο δηαθύκαλζεο ησλ δεδνκέλσλ. Η ζύγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκώλ γηα ηε
δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ ή κε δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ ππό κειέηε παξακέηξσλ
έγηλε κε ην ηεζη LSD (Least Significant Difference) γηα πηζαλόηεηα 5%.
3 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ
3.1 ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ειήθζεζαλ από ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό θνληά ζην
Παλεπηζηήκην Παηξώλ (Γηαγξ. 1 & 2). Οη κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ δύν θαιιηεξγεηηθώλ πεξηόδσλ. Αληίζεηα, παξνπζηάζηεθαλ κεγάιεο
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δηαθνξνπνηήζεηο ζηε κεληαία βξνρόπησζε. Σνπο ζεξηλνύο κήλεο ηνπ 2005 ε βξνρόπησζε
ήηαλ κηθξόηεξε από ηελ βξνρόπησζε ησλ ζεξηλώλ κελώλ ηνπ 2004.
2005
2004
(2)
50
50
(1)
140
140

0

Γιαγράμματα 1 & 2: Οκβξνζεξκηθό δηάγξακκα πεξηνρήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ γηα ην
θαιιηεξγεηηθό έηνο 2004 (1) θαη 2005 (2).
3.2 ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΑΝΟΡΓΑΝΟΤ ΑΕΧΣΟΤ Δ ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΑ ΔΓΑΦΗΚΧΝ
ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ
Σν 2004, νη δεηγκαηνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ NO3-N
ζε εθρπιίζκαηα δεηγκάησλ εδάθνπο, ήηαλ δύν: κηα πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ αλόξγαλσλ
ιηπαζκάησλ ζηα πεηξακαηηθά ηεκάρηα Χ1 θαη πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ρισξήο βηνκάδαο
βίθνπ ζηα Χ2 θαη ε δεύηεξε ζην ηέινο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ (Γηαγξ. 3). Οη
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρεηξηζκώλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
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Γιαγράμματα 3 & 4: Μεηαβνιέο ηεο ζπγθέληξσζεο ΝΟ3-Ν ζε εθρπιίζκαηα εδαθηθώλ
δεηγκάησλ έσο βάζνο 50 cm από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (κε n = 5).
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Γιαγράμματα 5 & 6: Μεηαβνιέο ηεο ζπγθέληξσζεο NH4-Ν ζε εθρπιίζκαηα εδαθηθώλ
δεηγκάησλ έσο βάζνο 50 cm από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (κε n = 5).
Σν 2005, ε πξώηε δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ
αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ ζηα Χ1 θαη πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ρισξήο βηνκάδαο βίθνπ ζηα
Χ2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ αθνινύζεζαλ θαη άιιεο δεηγκαηνιεςίεο έσο ην ηέινο
ηεο θαιιηέξγεηαο (Γηαγξ. 4). Οη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρεηξηζκώλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο. ηα δείγκαηα εδάθνπο όπνπ κεηξήζεθαλ νη ζπγθεληξώζεηο NO3-N,
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κεηξήζεθαλ θαη νη ζπγθεληξώζεηο ΝΗ4-Ν (Γηαγξ. 5 & 6). Σν 2004 θαη ην 2005, ζην ηέινο
ησλ δύν θαιιηεξγεηηθώλ πεξηόδσλ, νη δηαθνξέο ζηηο ζπγθεληξώζεηο ΝΗ4-Ν κεηαμύ ησλ
ρεηξηζκώλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
3.3 ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΑΝΟΡΓΑΝΟΤ ΑΕΧΣΟΤ Δ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΑΦΗΚΟΤ
ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ
Σν 2004, πεξίπνπ ζαξάληα πέληε εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο
πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε δεηγκαηνιεςία εδαθηθνύ δηαιύκαηνο, ζε δύν βάζε 30 θαη 60
cm (Γηαγξ. 7 & 8). Οη ηηκέο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπ ΝΗ4-Ν ήηαλ ζρεδόλ κεδεληθέο θαη
δελ παξνπζηάδνληαη. Οη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ζπγθεληξώζεσλ NO3-N ησλ δύν ρεηξηζκώλ,
ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο όιε ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ ζηα 30cm.
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Γιαγράμματα 7 &8: Μεηαβνιέο ηεο ζπγθέληξσζεο NΟ3-Ν ζε δείγκαηα εδαθηθώλ
δηαιπκάησλ (ND, δελ πξνζδηνξίζηεθε; n = 5).
Σν 2005, ε πξώηε δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε πεξίπνπ δέθα πέληε εκέξεο
κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηα πεηξακαηηθά ηεκάρηα. Οη δηαθνξέο κεηαμύ
ησλ ζπγθεληξώζεσλ NO3-N ησλ δύν ρεηξηζκώλ θαη γηα ηα δύν βάζε δεηγκαηνιεςηώλ,
ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κόλν ζηηο δύν πξώηεο δεηγκαηνιεςίεο (Γηαγξ. 9 & 10). Οη
ηηκέο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπ ΝΗ4-Ν κεηαμύ ησλ δύν ρεηξηζκώλ δελ παξνπζίαζαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Γηαγξ. 11 &12).
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Γιαγράμματα 9 &10: Μεηαβνιέο ηεο ζπγθέληξσζεο NΟ3-Ν ζε δείγκαηα εδαθηθώλ
δηαιπκάησλ (ND, δελ πξνζδηνξίζηεθε; n = 5).
Η πεξηνξηζκέλε απηή πνζόηεηα NΗ4-Ν ζε όια ηα ηεκάρηα ήηαλ αλακελόκελε,
θαζώο ππό ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ησλ γεσξγηθώλ εδαθώλ, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ NΗ4Ν νμεηδώλεηαη ηαρύηαηα ζε NΟ3-Ν (ληηξνπνίεζε), ελώ κηθξόηεξα πνζά ελδερνκέλσο
ράλνληαη κέζσ εμαέξσζεο ηεο ακκσλίαο, ή πξνζιακβάλνληαη από ηα θπηά. Παξαηεξείηαη
όηη ν Χ2 είρε σο απνηέιεζκα κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε αλόξγαλνπ NΟ3-Ν ζε ζρέζε κε ην
Χ1, γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ αλνξγαλνπνίεζε ηεο ρισξήο ιίπαλζεο. Οη Fraser
et al. (1988) αλέθεξαλ όηη ζε πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ρξεζηκνπνηώληαο νξγαληθή
νπζία από δσηθά απόβιεηα (θνπξηά) ζε πεηξακαηηθά ηεκάρηα θαη αλόξγαλε ιίπαλζε ζε
άιια, παξαηεξήζεθαλ κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο αλόξγαλνπ εδαθηθνύ Ν ζε εθείλα όπνπ
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έγηλε πξνζζήθεο θνπξηάο, γεγνλόο πνπ ην απέδσζαλ ζηελ αλνξγαλνπνίεζε ηεο θνπξηάο
θαη ηελ απειεπζέξσζε αλόξγαλνπ Ν.
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Γιαγράμματα 11 & 12: Μεηαβνιέο ηεο ζπγθέληξσζεο NΗ4-Ν ζε δείγκαηα εδαθηθώλ
δηαιπκάησλ (ND, δελ πξνζδηνξίζηεθε; n = 5).
3.4 ΡΤΘΜΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΕΧΣΟΤ (NUR, NITROGEN UPTAKE RATE)
ηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, ηα θπηά ηνπ Χ2 αθνκνίσζαλ κεγαιύηεξε
πνζόηεηα Ν ζε ζρέζε κε απηά ηνπ Χ1 (Γηαγξ. 13 & 14). Μέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο
άλζεζεο, ην νιηθό Ν αλά κνλάδα επηθάλεηαο εδάθνπο θάλεθε λα θπκαίλεηαη ζε
πςειόηεξα επίπεδα ζηα θπηά ηνπ Χ2. ην ζηάδην ηεο θπζηνινγηθήο σξίκαλζεο, αληηζέησο,
έδεημε λα πζηεξεί ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθό ρεηξηζκό.
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Γιάγραμματα 13 & 14: Οιηθό πξνζιακβαλόκελν άδσην (n = 5).
Ο NUR ησλ θπηώλ ηνπ Χ2 ήηαλ κεγαιύηεξνο ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο
θαιιηέξγεηαο, ζε ζρέζε κε ην NUR ησλ θπηώλ ηνπ Χ1 (Γηαγξ. 15 & 16).
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Γιάγραμματα 15 & 16: Ρπζκόο πξόζιεςεο αδώηνπ (NUR).
Ωζηόζν, ην νιηθό πξνζιακβαλόκελν Ν ζηελ ππέξγεηα μεξή βηνκάδα ησλ θπηώλ
ηνπ Χ2 ήηαλ ρακειόηεξν από απηά ηνπ Χ1. Πιήζνο κειεηώλ έδεημαλ όηη ε ζπγθέληξσζε Ν
ζηα θπηά κηαο θαιιηέξγεηαο κεηώλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ ηνπο. ηε κείσζε ηεο
ζπγθέληξσζεο Ν ζπκβάιιεη ε κεηαθνξά πνζνηήησλ Ν από όξγαλα πινύζηα ζε άδσην
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πξνο εθείλα πνπ έρνπλ κηθξή πεξηεθηηθόηεηα ζε Ν αθόκε θαη όηαλ ηα θπηά ηεο
θαιιηέξγεηαο αλαπηύζζνληαη ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλνπ Ν.
3.5 ΓΔΗΚΣΖ ΘΡΔΦΖ ΑΕΧΣΟΤ (ΝΝΗ, NITROGEN NUTRITION INDEX)
Σν 2004, ν ΝΝΙ ησλ θπηώλ θαη ησλ δύν ρεηξηζκώλ, παξνπζίαζε κείσζε κεηαμύ ηεο
πξώηεο θαη δεύηεξεο δεηγκαηνιεςίαο θαη κάιηζηα ε κείσζε ήηαλ κεγαιύηεξε ζηα θπηά
ηνπ Χ2 (Γηαγξ. 17 &18). ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε αύμεζε ησλ ηηκώλ ηνπ δείθηε θαη γηα
ηνπο δύν ρεηξηζκνύο. Σν 2005, νη κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ ηνπ ΝΝΙ ησλ θπηώλ θαη ησλ δύν
ρεηξηζκώλ ήηαλ παξόκνηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ, ρσξίο λα
παξνπζηαζηνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηηκώλ. Ο ΝΝΙ, ην 2004 θαη ην
2005, δηαηεξήζεθε θάησ από 1 όιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, γεγνλόο πνπ εληζρύεη ηελ
άπνςε όηη ηα επίπεδα ηνπ δηαζέζηκνπ Ν ήηαλ ηέηνηα πνπ δελ επέηξεςαλ ζηα θπηά λα
απνθηήζνπλ ην κέγηζην ξπζκό αύμεζεο.
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Γιάγραμματα 17 & 18: Γείθηεο ζξέςεο αδώηνπ.
Η ρξεζηκόηεηα ηνπ δείθηε απηνύ, έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο %
Ncrit θαη ηεο DW δε κεηαβάιιεηαη νπζηαζηηθά από άιιεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, πέξα
από απηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξνρή ηνπ Ν από ην έδαθνο (Gastal et al., 2002). Ο ΝΝΙ,
πέξα από ηε ρξήζε ηνπ σο εξγαιείν δηάγλσζεο ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο κηαο
θαιιηέξγεηαο, κπνξεί επίζεο λα δείμεη ηηο πηζαλέο δηαθνξέο ζηελ ηθαλόηεηα πξόζιεςεο Ν
κεηαμύ δύν θαιιηεξγεηώλ (Lemaire et al. 1996), όπσο θαη ν δείθηεο θξίζηκεο πξόζιεςεο
Ν. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο δηαθνξέο, απηέο ζα εθθξάδνληαη κέζσ δηαθνξώλ ζηνλ ΝΝΙ, όηαλ
νη θαιιηέξγεηεο αλαπηύζζνληαη ζην ίδην έδαθνο κε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκόηεηα Ν: ε
θαιιηέξγεηα πνπ έρεη κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα πξόζιεςεο Ν ζα δηαηεξεί κία πςειόηεξε
αλαινγία Νact / Ncrit. Με άιια ιόγηα, ε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα ζα απαηηεί ρακειόηεξεο
εηζξνέο Ν γηα λα απνθηήζεη ην κέγηζην δπλαηό ξπζκό αύμεζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
έδαθνο. Ο ΝΝΙ είλαη κία αζξνηζηηθή κεηαβιεηή πνπ θάζε ζηηγκή ελζσκαηώλεη ελ κέξεη
ηελ πξνεγνύκελε αδσηνύρν ζξέςε ηεο θαιιηέξγεηαο, ελώ ην πνζό ηνπ αλόξγαλνπ
δηαζέζηκνπ εδαθηθνύ Ν είλαη κία πεξηζζόηεξν ζηηγκηαία κεηαβιεηή (Devienne-Barret et
al. 2000), γεγνλόο πνπ δπζθνιεύεη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πξαγκαηηθνύ επηπέδνπ ηνπ
εδαθηθνύ Ν. Γηα ηηκή ηνπ δείθηε ίζε κε 1, ε αδσηνύρνο ζξέςε ζεσξείηαη άξηζηε,
κεγαιύηεξεο ηηκέο δείρλνπλ πιεόλαζκα, ελώ γηα ηηκέο κηθξόηεξεο ηνπ 1, ε ζξέςε ηνπ
θπηνύ ζε Ν είλαη πεξηνξηζηηθή γηα ηελ αύμεζε ηεο θαιιηέξγεηαο.
4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Η αλάπηπμε βηώζηκνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ γηα ηελ
παξαγσγή βηνκάδαο απνηέιεζε πξνηεξαηόηεηα πνιιώλ εξεπλεηώλ. Οη έξεπλεο ηνπο
επηθεληξώζεθαλ θπξίσο ζηελ κειέηε παξαγόλησλ πνπ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ, όπσο ν
έιεγρνο ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απαηηήζεηο γηα ζξέςε ηεο
θαιιηέξγεηεο. Σν Ν είλαη κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο ζξεπηηθέο νπζίεο γηα ηελ αύμεζε θαη
αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Οη αλαιύζεηο εδάθνπο έδεημαλ όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ
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αλόξγαλνπ Ν πνπ πξνζέιαβαλ ηα θπηά πξνήιζε από ην ΝΟ3-Ν θαη πνιύ ιηγόηεξν από ην
ΝΗ4-Ν. Ο ζπλδπαζκόο ηεο ελζσκάησζεο νξγαληθή νπζίαο, ρισξήο βηνκάδαο θαη ησλ
σθέιηκσλ κηθξννξγαληζκώλ, επλόεζαλ ηα θπηά ηνπ Χ2, ηα νπνία είραλ κία ζεκαληηθά
κεγαιύηεξε πνζόηεηα δηαζέζηκνπ αλόξγαλνπ ΝΟ3- Ν. Σν νιηθό πξνζιακβαλόκελν Ν αλά
κνλάδα επηθάλεηαο εδάθνπο θάλεθε λα θπκαίλεηαη ζε πςειόηεξα επίπεδα ζηα θπηά ηνπ Χ2
ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο, δείρλνληαο κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ππεξνρή. ηα
ηειεπηαία ζηάδηα, αληηζέησο, έδεημε λα πζηεξεί ζε ζρέζε κε ην Χ1. Πξνο ην ηέινο ηεο
πεξηόδνπ, ν ξπζκόο πξόζιεςεο Ν ησλ θπηώλ ηνπ Χ2 ήηαλ κεγαιύηεξνο, ζε ζρέζε κε ην
ξπζκό πξόζιεςεο Ν ησλ θπηώλ ηνπ Χ1.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία μελετάται η διακύμανση δύο κλιματικών παραμέτρων, της
θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας, καθώς και τα επίπεδα των αιωρούμενων
σωματιδίων τριών διαφορετικών μεγεθών (ΡΜ10 – ΡΜ2,5 – ΡΜ1) στο εσωτερικό ενός
φυσικά αεριζόμενου κτηνοτροφικού κτιρίου κατά τη χειμερινή περίοδο. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου καταγραφής οι κλιματολογικές συνθήκες στο εσωτερικό του
κτιρίου είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που έχουν προταθεί από την CIGR. Οι
συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων είναι γενικά υψηλές, ενώ οι ημερήσιες
κτηνοτροφικές δραστηριότητες συνδέονται κυρίως με την εκπομπή ΡΜ10.
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ABSTRACT
The aim of this paper is to study the variation of two climatic parameters, namely the
temperature and the relative humidity, as well as the levels of airborne particles of
different sizes (PM10 – PM2,5 – PM1) inside a naturally ventilated livestock building
during the cold period. Most of the observations reveal that the indoor climatic
conditions are in accordance to the standards proposed by CIGR. Moreover, aerosols’
levels are generally high and the daily activities are mainly related to the emission of
PM10.
Key words: Livestock building, climatic parameters, airborne particles.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα κτηνοτροφικά κτίρια (ΚΚ) συνδέονται με σημαντικές περιβαλλοντικές οχλήσεις, κυρίως λόγω της έκλυσης σημαντικών τοξικών αέριων και σωματιδιακών ρύπων
κατά τη διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός αυτών. Οι
ρύποι αυτοί επιδρούν αρνητικά στην υγεία των κτηνοτρόφων και των ζώων, αλλά και
στο περιβάλλον γενικότερα αφού εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατά τον αερισμό του
ΚΚ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αμμωνία (ΝΗ3), το μεθάνιο (CH4), τα οξείδια
του αζώτου (NOx) και τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ) διαφόρων διαστάσεων. Αέρια
όπως η NH3, τα NOx και οι υδρογονάνθρακες μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορες
χημικές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα την παραγωγή δευτερογενών σωματιδίων μικρού
κυρίως μεγέθους (≤ ΡΜ2,5). Τη μεγαλύτερη συνεισφορά παρουσιάζει η NH3, η οποία
ευθύνεται για την παραγωγή του 13% των δευτερογενών σωματιδίων (Erisman et al.,
2008). Ο ρυθμός έκλυσης της NH3 είναι σχεδόν ανάλογος με τη θερμοκρασία που
επικρατεί στο εσωτερικό του ΚΚ (Zhang et al., 2005). Τα δευτερογενή σωματίδια
παράγονται από τη συμπύκνωση των αερίων, που είναι μια διαδικασία που εντείνεται
όσο αυξάνεται η υγρασία στην ατμόσφαιρα (Baek and Aneja, 2004; Goetz et al., 2008;
Seinfeld and Pandis, 1998).
Πηγές ΑΣ σ’ ένα ΚΚ είναι η τροφή, η στρωμνή, η κίνηση και τα περιττώματα των
ζώων. Τα επίπεδά τους γενικά διαφέρουν ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά
(ηλικία, βάρος, αριθμός) των εκτρεφόμενων ζώων, ενώ εμφανίζουν εποχιακή και
ημερήσια διακύμανση (Takai et al., 1998). Αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία
των κτηνοτρόφων και των ζώων, είτε τα ίδια, είτε οι διάφορες τοξικές ουσίες που
ενδεχομένως να μεταφέρουν. Σχετικές επιδημιολογικές μελέτες αποδεικνύουν τη σχέση
των ΑΣ με διάφορα πνευμονικά και αναπνευστικά νοσήματα (Dosman et al., 1987;
Melbostad et al., 1997). Έρευνα που έγινε στην Ελβετία (Danuser et al., 2001) δείχνει
ότι οι κτηνοτρόφοι διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να εκδηλώσουν χρόνια βρογχίτιδα και
περισσότερο από τετραπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν συχνή εκροή φλεγμάτων σε
σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, ενώ ο κίνδυνος εμφάνισης των παραπάνω νοσημάτων υπερδιπλασιάζεται ύστερα από παραμονή μεγαλύτερη των 4 ωρών στο ΚΚ. Επίσης,
παλιότερες μελέτες αναδεικνύουν τη σχέση των ΑΣ με πνευμονικά νοσήματα των ζώων
(Done, 1991; Hayter and Besch, 1974). Ακόμη, τα ΚΚ αποτελούν σημαντικές πηγές
έκλυσης ΑΣ στην ατμόσφαιρα, επιδρώντας αρνητικά στην υγεία ανθρώπων και ζώων
(Gwynn et al., 2000; Katsouyianni et al., 1997) και επηρεάζοντας το ισοζύγιο των
ακτινοβολιών στην ατμόσφαιρα και συνεπώς το παγκόσμιο κλίμα και τα οικοσυστήματα (Grantz et al., 2003; Seinfeld and Pandis, 1998).
Αν και έχουν δημοσιευτεί αρκετές εργασίες που μελετούν τα επίπεδα των ΑΣ σε
ΚΚ (Hinz and Linke, 1998b; Seedorf, 2004; Takai et al., 1998), λίγες από αυτές αναφέρονται στα ΡΜ10 και ακόμη λιγότερες στα μικρότερα σωματίδια ΡΜ2,5 και ΡΜ1
(Haeussermann et al., 2006; Heber et al., 2006; Goetz et al., 2008). Οι Sidiropoulos και
Tsilingiridis (2009) μάλιστα παρατηρούν ότι δεν υπάρχει δημοσιευμένη κάποια εργασία
για τις εκπομπές ΑΣ από την κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Επίσης, οι Erisman et al.
(2008) διαπιστώνουν ότι για να ποσοτικοποιηθούν οι εκπομπές των ΑΣ και να
αποτιμηθεί η συνεισφορά τους στην υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας θα
πρέπει να εξεταστούν οι εκπομπές σε πολύ μικρή χωρική κλίμακα (1x1 km2 και
μικρότερη), αφού διαφορετικά αυτές υποεκτιμούνται σημαντικά.
Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό ενός ΚΚ επηρεάζουν
σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης, την υγεία και την παραγωγή των ζώων, αφού
σχετίζονται με τον καθημερινό ρυθμό ανάπτυξης, τις συνθήκες δυσφορίας, την παραγωγή γάλακτος, κ.λ.π. (Seedorf et al., 1998; Teye et al., 2008). Η υποβάθμιση του
μικροκλίματος σε συνδυασμό με τον ελλιπή αερισμό και τη μη ικανοποιητική ποιότητα
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της ατμόσφαιρας επιδεινώνουν τις παραπάνω επιδράσεις. Η θερμοκρασία (Τ) και η
σχετική υγρασία (RH) του αέρα είναι οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται ευρέως για
την περιγραφή των κλιματικών συνθηκών στο κτίριο. Η Διεθνής Επιτροπή Γεωργικής
Μηχανικής (CIGR) περιγράφει τις ενδεδειγμένες συνθήκες με βάση την επικρατούσα T
και RH, που απεικονίζονται με την γκρι περιοχή του σχήματος 3 (CIGR, 1984).
Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία
των κτηνοτρόφων και των ζώων είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας εντός των ΚΚ, που σε συνδυασμό με τη διατήρηση καλών κλιματικών
συνθηκών συμβάλει στο ευ ζην των ζώων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
μελέτη των επιπέδων της T, της RH και τριών τύπων ΑΣ (ΡΜ10 – ΡΜ2,5 – ΡΜ1),
καθώς και η διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων, στο εσωτερικό ενός ΚΚ.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το ΚΚ στο οποίο μελετώνται τα επίπεδα των κλιματικών παραμέτρων και των
ΑΣ απεικονίζεται στο σχήμα 1. Βρίσκεται στην περιοχή Διμηνίου, στα περίχωρα του
πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου, έχει εμβαδόν 879 m2, όγκο 4777 m3 και σε
αυτό εκτρέφονται περίπου 800 ζώα (25% αρνιά και 75% πρόβατα). Είναι χτισμένο σε
κατωφέρεια με κλίση 2%. Οι τοίχοι του δεν είναι μονωμένοι και το πάτωμα είναι
καλυμμένο με άχυρο.

Σχήμα 1. Τριδιάστατη απεικόνιση του ΚΚ. Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις είναι σε m.
Οι διαστάσεις της πρόσοψης αναφέρονται στην άνω πλευρά της κατωφέρειας.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης των ΑΣ χρησιμοποιήθηκε ο αναλυτής
υψηλής ακρίβειας GRIMM 107, ο οποίος εγκαταστάθηκε σε μεταλλικό κλωβό. Ο
αναλυτής έχει τη δυνατότητα να καταγράφει ταυτόχρονα τη συγκέντρωση των ΡΜ10,
ΡΜ2,5 και ΡΜ1, ενώ διαθέτει και αισθητήρες για την καταγραφή διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η T και η RH. Η συγκέντρωση
των ΑΣ προσδιορίζεται από τη σκέδαση που υφίσταται μια δέσμη laser από αυτά. Το
όργανο διαθέτει πηγή laser κλάσης 3Β και σύστημα ελέγχου της υγρασίας, ώστε να
αποφεύγεται η συσσωμάτωση σωματιδίων κατά τη δειγματοληψία. Μπορεί να καταγράψει τιμές συγκέντρωσης από 0,1 έως 1500 μg/m3 με ακρίβεια ± 2% και με χρονική
ανάλυση 1 min. Ως εκ τούτου, προσφέρει τη δυνατότητα αξιόπιστων συνεχών μετρήσεων, γεγονός που το καθιστά ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ΚΚ (Hinz and Linke, 1998a; Schneider et al., 2008). Ο κλωβός
που περιείχε τον αναλυτή εγκαταστάθηκε σχεδόν στο κέντρο του ΚΚ και στον κεντρικό
διάδρομο, οπότε οι συγκεντρώσεις των ΑΣ στο χώρο που βρίσκονται τα ζώα αναμένεται να είναι υψηλότερες (Hinz and Linke, 1998b). Η είσοδος του σωλήνα δειγματο351
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ληψίας και οι αισθητήρες της Τ και της RH ήταν περίπου στα 3 και 1,5 m αντίστοιχα.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους Hinz and Linke (1998b), οι μετρούμενες συγκεντρώσεις κοντά στο έδαφος δεν επηρεάζονται από το ύψος στο οποίο βρίσκεται η
είσοδος του σωλήνα δειγματοληψίας. Για την καταγραφή της εξωτερικής Τ και RH
χρησιμοποιήθηκε ένα ψηφιακό θερμοϋγρασιόμετρο Hobo, το οποίο εγκαταστάθηκε
μέσα σε ειδικό κλωβό προστασίας σε ύψος περίπου 3 m. Το όργανο κατέγραφε τις δύο
παραμέτρους ανά 15 min.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε συνεχή βάση για χρονικό διάστημα 45 ημερών
κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από τις 27-11-2008 έως και τις 10-1-2009.
Πριν την επεξεργασία τους έγινε έλεγχος σφαλμάτων που έδειξε αφενός ότι η ποιότητα
των μετρήσεων ήταν πολύ καλή και αφετέρου ότι οι χαμένες τιμές ήταν ελάχιστες.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
4.1. ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
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Σχήμα 2. Διακύμανση της ημερήσιας μέσης τιμής της T (α) και της RH (β),
εντός (συνεχής γραμμή) και εκτός (διακεκομμένη γραμμή) του ΚΚ.
Η ανάλυση των κλιματικών δεδομένων δείχνει ότι γενικά τα επίπεδα της T και
της RH εντός του κτιρίου ακολουθούν τη διακύμανση που παρατηρείται στο εξωτερικό
περιβάλλον (σχήμα 2), γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί τόσο στο φυσικό
αερισμό του κτιρίου, όσο και στην έλλειψη μόνωσης στο κτίριο. Το συμπέρασμα αυτό
επιβεβαιώνεται και από την πολύ καλή συσχέτιση των τιμών της εξωτερικής και
εσωτερικής T (R = 0,88) και των τιμών της εξωτερικής και εσωτερικής RH (R = 0,93).
Το σχήμα 2α φανερώνει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου καταγραφής ο ρυθμός
μείωσης της T εντός του κτιρίου είναι μικρότερος από το ρυθμό μείωσης της εξωτερικής T, ενώ το σχήμα 2β δείχνει ότι αν και η RH εκτός του κτιρίου αυξάνεται, εντός του
κτιρίου διατηρείται περίπου σταθερή. Το γεγονός αυτό πιθανώς οφείλεται στον έλεγχο
του φυσικού αερισμού του κτιρίου από το προσωπικό της επιχείρησης, αφού κατά τη
διάρκεια των ψυχρών ημερών που επικράτησαν κατά το δεύτερο μισό της περιόδου
καταγραφής μειώθηκε ο χρόνος κατά τον οποίον οι πόρτες και τα παράθυρα του κτιρίου
παρέμειναν ανοικτά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Στον πίνακα 1 δίνονται στατιστικά στοιχεία για όλη την περίοδο παρατήρησης που
αφορούν στις μέσες τιμές, στις μέγιστες και ελάχιστες ημερήσιες τιμές και στις μέγι352
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στες και ελάχιστες ωριαίες τιμές της T και της RH εντός και εκτός του ΚΚ. Θα πρέπει
επίσης να παρατηρήσει κανείς ότι και τα δύο μεγέθη εμφανίζουν τυπική ημερήσια
διακύμανση εντός και εκτός του κτιρίου. Τέλος, το σχήμα 3 αποδεικνύει ότι κατά το
μεγαλύτερο μέρος της περιόδου καταγραφής και πιο συγκεκριμένα στο 82% των ωρών
παρατήρησης, οι κλιματολογικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου είναι σύμφωνες
με τα πρότυπα που έχουν προταθεί από τη CIGR. Πάντως γενικά, το σχήμα 3 και τα
στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στον πίνακα 1 δείχνουν ότι δεν παρατηρούνται
ακραίες συνθήκες T και RH, οπότε ο έλεγχος του μικροκλίματος θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως ικανοποιητικός.
Πίνακας 1. Στατιστικά των κλιματικών παραμέτρων
εντός και εκτός του ΚΚ για όλη την περίοδο καταγραφής.
Θερμοκρασία (0C)
Σχετική υγρασία (%)
Εντός
Εκτός
Εντός
Εκτός
Μέση τιμή
14,9 ± 2,8
8,4 ± 4,4
60 ± 8
78 ± 14
Μέγιστη ημερήσια τιμή
21,3 ± 1,3
18,6 ± 1,6
70 ± 5
95 ± 3
Ελάχιστη ημερήσια τιμή
9,1 ± 1,7
0,9 ± 1,7
40 ± 6
42 ± 7
Μέγιστη ωριαία τιμή
23,2
21,1
78
100
Ελάχιστη ωριαία τιμή
5,9
-2
31
27
100
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Σχήμα 3. Σύγκριση των επικρατούντων
τιμών της T και της RH εντός του ΚΚ
με τα πρότυπα που έχουν προταθεί από
την CIGR (γκρι περιοχή).
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4.2. ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Η επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν για τη συγκέντρωση των ΑΣ
φανερώνει ότι στο εσωτερικό του κτιρίου οι συγκεντρώσεις των ΡΜ10, ΡΜ2,5 και ΡΜ1
είναι υψηλές, συνιστώντας κίνδυνο για την υγεία των κτηνοτρόφων και των ζώων. Στο
σχήμα 4α παρουσιάζεται η διακύμανση της ημερήσιας μέσης τιμής της συγκέντρωσής
τους κατά την περίοδο καταγραφής, ενώ στον πίνακα 2 δίνονται στατιστικά στοιχεία
για όλη την περίοδο παρατήρησης που αφορούν στις μέσες τιμές, στις μέγιστες ημερήσιες τιμές και στις μέγιστες ωριαίες τιμές της συγκέντρωσής τους. Η μεγάλη διακύμανση της συγκέντρωσης των ΡΜ10 θα μπορούσε αρχικά να αποδοθεί στο φυσικό
αερισμό του κτιρίου.
Για να διαπιστωθεί η επίδραση των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στο
εσωτερικό του κτιρίου στη συγκέντρωση των ΑΣ υπολογίστηκαν οι συντελεστές
συσχέτισης μεταξύ των συγκεντρώσεων των τριών τύπων των σωματιδίων και των δύο
κλιματικών παραμέτρων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Από αυτά
φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή αρνητική συσχέτιση και των τριών κατηγοριών των ΑΣ
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με τη T, γεγονός που σημαίνει ότι η συγκέντρωση των ΑΣ αυξάνεται με τη μείωση της
T. Η κατάσταση αυτή ευνοείται κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων ημερών, όταν ελαττώνεται η διάρκεια του αερισμού του κτιρίου λόγω των ψυχρών εξωτερικών συνθηκών,
με αποτέλεσμα τη συσσώρευση σωματιδίων στο εσωτερικό περιβάλλον, που συνεπάγεται την αύξηση της συγκέντρωσης. Επίσης, από τα στοιχεία του πίνακα 3 αποδεικνύεται
ότι πράγματι η αύξηση των επιπέδων της RH συμβάλει στην παραγωγή δευτερογενών
σωματιδίων μικρών διαστάσεων, αφού η RH συσχετίζεται καλά και θετικά με τα ΡΜ2,5
και κυρίως με τα ΡΜ1. Αντίθετα, η πολύ καλή αρνητική συσχέτιση της RH με τα ΡΜ10
υποδηλώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των μεγάλων σωματιδίων δεν παράγεται δευτερογενώς αλλά συνδέεται κυρίως από την επαναιώρηση της σκόνης που ευνοείται από τις
ξηρές συνθήκες που επικρατούν όταν η RH πέσει σε χαμηλά επίπεδα.
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Σχήμα 4. Διακύμανση της ημερήσιας μέσης τιμής (α) και της ωριαίας μέσης τιμής (β)
της συγκέντρωσης των ΡΜ10 (συνεχής γραμμή), ΡΜ2,5 (διακεκομμένη γραμμή)
και ΡΜ1 (συνεχής γραμμή με τελείες), εντός του ΚΚ.
Πίνακας 2. Στατιστικά της συγκέντρωσης των ΑΣ (σε μg/m3) για όλη την περίοδο
καταγραφής. Η μέγιστη ωριαία τιμή των ΡΜ10 είναι μεγαλύτερη από το άνω όριο
μέτρησης του οργάνου και δεν αναφέρεται θεωρώντας ότι εμπεριέχει αβεβαιότητα.
ΡΜ1
ΡΜ2,5
ΡΜ10
Μέση τιμή
15 ± 7
32 ± 10
120 ± 89
Μέγιστη ημερήσια τιμή
30 ± 6
61 ± 37
363 ± 510
Μέγιστη ωριαία τιμή
55
352
> 1500
Πίνακας 3. Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ ΑΣ και κλιματικών παραμέτρων.
ΡΜ1
ΡΜ2,5
ΡΜ10
Θερμοκρασία
-0,32
-0,35
-0,36
Σχετική Υγρασία
0,40
0,12
-0,77
Στο σχήμα 4β παρουσιάζεται η ημερήσια διακύμανση της συγκέντρωσης των
ΡΜ10, ΡΜ2,5 και ΡΜ1. Από αυτό φαίνεται ότι τα πολύ μικρά σωματίδια (ΡΜ1) δεν
ακολουθούν κάποια ημερήσια μεταβολή, οπότε η εκπομπή τους θα μπορούσε να συνδεθεί με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες, όπως τεκμηριώθηκε παραπάνω, παρά με
τις ημερήσιες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός του κτιρίου. Αντίθετα, από
το σχήμα 4β είναι φανερό ότι οι υψηλότερες τιμές της συγκέντρωσης των μεγαλύτερων
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σωματιδίων, δηλαδή των ΡΜ2,5 και κυρίως των ΡΜ10, παρατηρούνται κατά της ώρες
σίτισης των ζώων, οπότε θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι τροφές των
ζώων αποτελούν πηγή ΑΣ. Βέβαια, εκτιμάται ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό και στην επαναιώρηση της σκόνης λόγω της κίνησης των ζώων.
Επομένως, οι ημερήσιες δραστηριότητες που συμβαίνουν εντός του ΚΚ συνδέονται
κυρίως με την εκπομπή μεγαλύτερων σε μέγεθος σωματιδίων. Τέλος, στο σχήμα 4β
φαίνεται ότι οι τιμές της συγκέντρωσης των ΡΜ10 που καταγράφονται τις μεσημεριανές ώρες είναι υψηλότερες από αυτές που καταγράφονται το πρωί και το βράδυ. Το
γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην αυξημένη παραγωγή μεγάλων δευτερογενών σωματιδίων που ευνοείται από την αύξηση της συγκέντρωσης της NH3 που
προκαλείται εξαιτίας της ανόδου της T.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
i.
Τα επίπεδα της T και της RH εντός του κτιρίου εμφανίζουν πολύ καλή
συσχέτιση με τις επικρατούσες τιμές στο εξωτερικό περιβάλλον.
ii.
Στο 82% των ωρών παρατήρησης, οι κλιματολογικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που έχουν προταθεί από τη CIGR και
γενικά εντός του κτιρίου δεν παρατηρούνται ακραίες συνθήκες T και RH.
iii. Στο εσωτερικό του κτιρίου οι συγκεντρώσεις των ΑΣ είναι υψηλές.
iv. Η συγκέντρωση των ΑΣ αυξάνεται με τη μείωση της T, ενώ η αύξηση της
RH συμβάλει στην παραγωγή δευτερογενών σωματιδίων μικρών διαστάσεων και συνοδεύεται από μείωση της συγκέντρωσης των μεγάλων σωματιδίων.
v.
Oι καθημερινές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός του ΚΚ συνδέονται κυρίως με την εκπομπή μεγαλύτερων σε μέγεθος σωματιδίων και επηρεάζουν την
ημερήσια διακύμανση της συγκέντρωσής τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της αειφορίας
στο αγροοικοσύστημα Ομαλών Κεφαλονιάς με τη μέθοδο της εμεργειακής ανάλυσης.
Οι επιμέρους αγροτικοί τομείς εμφανίζουν διαφοροποίηση στους δείκτες αειφορίας και
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης τους και το βαθμό
εξάρτησης από ανανεώσιμους ή μη πόρους, και εισροές προερχόμενες από πηγές εκτός
του αγροοικοσυστήματος. Το αγροτικό οικοσύστημα των Ομαλών δεδομένου ότι
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τοπικούς ανανεώσιμους πόρους για λίπανση, δηλαδη
στην κοπριά αιγοπροβάτων και στο γεγονός ότι καμία καλλιέργεια δεν αρδεύεται
εκτιμάται ως οικοσύστημα υψηλής αειφορικότητας. Προτείνεται αναθεώρηση τοσο του
βιολογικού όσο και του συμβατικού τρόπου διαχείρισης σύμφωνα με τους νέους
κανονισμούς της Ε.Ε.
Λέξεις κλειδιά: Ομαλά Κεφαλονιάς, αγροτικό οικοσύστημα, εμέργεια, αειφορία.
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ABSTRACT
This study presents qualitative and quantitative assessment of sustainability at Omala
agroecosystem of Kefalonia island using the emergy analysis. Ιndividual agricultural
sectors exhibit differentiation in indices of sustainability and environmental load,
depending on management and the degree of reliance on non-renewable resources or
from inputs purchased outside the agroecosystem. Due to the great extend of use local
renewable resources for fertilization, ie in sheep-goat manure and the fact that no crop is
irrigated, the agroecosystem of Omala is estimated as a high sustainable ecosystem. It is
recommended reorganization of both organic and conventional management methods
under the new EU regulations.
Key words: Omala of Kefalonia, agroecosystem, energy, sustainability.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Odum (1984) θεωρεί ότι τα αγροτικά οικοσυστήματα είναι οικοσυστήματα
διαμορφωμένα από τον άνθρωπο και είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ των φυσικών οικοσυστημάτων και των βιομηχανοποιημένων συστημάτων όπως π.χ. οι πόλεις. Κατά τον
Gliessman (1997) αγροοικοσύστημα είναι ένας τόπος αγροτικής παραγωγής που περιλαμβάνει εκτός από το παραγωγικό σύστημα ένα σύνολο εισροών και εκροών και τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους αλλά και σε αλληλεπίδραση με αβιοτικούς παράγοντες.
Θεωρούμε ότι ένας πιο λεπτομερής ορισμός του αγροτικού οικοσυστήματος θα πρέπει
να περιλαμβάνει ότι είναι ένα σαφώς οριοθετημένο τεχνητό οικοσύστημα (με την
έννοια της ανθρωπογενούς παρέμβασης), που έχει ως παραγωγικό στόχο την αποδοτική
από οικονομική άποψη αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή βιομάζας,
προκειμένου μέρος της να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση αναγκών επιβίωσης του
ανθρώπου (Αγγελόπουλος και συν., 2005).
Η διαχείριση των αγροτικών συστημάτων τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως στόχο
τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και του κέρδους και στηρίχτηκε στην εκτεταμένη
χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων καθώς με συνέπεια την εξάντληση των φυσικών
πόρων και τη δημιούργία σοβαρών περιβαλλοντικών προβλήματων(Αλέγρας 2003).
Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό (WCED 1987) αειφόρος ανάπτυξη είναι η
ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη
δυνατότητα των μελλοντικών γεννεών να καλυψουν τις δικές τους ανάγκες. Η αειφόρος
ανάπτυξη έχει τρεις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες, άρρηκτα συνδεδεμένες με την
ανθρώπινη πρόοδο, την οικονομική-κοινωνική-οικολογική που απαιτούν ισόρροπη
συνεκτίμηση.
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται μια νέα μεθοδολογία ανάλυσης για την
εκτίμηση της βιωσιμότητας παραγωγικών συστημάτων με παράμετρο την εμέργεια.
Είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο μέτρο του πλούτου και εκφράζει όλα τα είδη των
πόρων, σε μια κοινή βάση: την ενέργεια που χρειάστηκε για την παραγωγή τους εκφρασμένη σε ισοδύναμα ηλιακής ενέργειας. Οι πόροι μπορούν να είναι ποικίλοι, όπως
ενέργεια, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα και υπηρεσίες ανθρώπων (Odum, 1996; Brown
και McClanahan, 1996).
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εμεργειακή ανάλυση και περιγραφή του
αγροτικού οικοσυστήματος με στόχο να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως
συνέπεια των δραστηριοτήτων του και η οικολογική αειφορία του.
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το υπό μελέτη σύστημα με συντεταγμένες: 38010΄10,52΄΄Ν, 20035΄8,30΄΄ Ε είναι
ένα οροπέδιο στο κέντρο του νησιού, ανάμεσα σε ορεινούς όγκους, στις δυτικές παρυφές της οροσειράς του Αίνου. Πρόκειται για μια μακρόστενη λωρίδα με μήκος 6,61km
και πλάτος 2,15km, έκτασης 1200ha. Περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της αγροτικής
γης με καλλιέργειες ελιάς, αμπέλου, σιτηρών. Το υψόμετρο κυμαίνεται στα 390-478m
από την επιφάνεια της θάλασσας. Το κλίμα της περιοχής ανήκει στο Μεσογειακό τύπο
που χαρακτηρίζεται από θερμό και ξηρό θέρος και από βροχερό και ήπιο χειμώνα.
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες στο υπό μελέτη αγροοικοσύστημα αντλήθηκαν μέσα από συνεντεύξεις και ανοιχτού τύπου ερωτηματολόγια 50 αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής των Ομαλών.
2.2. ΕΜΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Μία εμεργειακή ανάλυση συνήθως περιλαμβάνει 3 βήματα:
Το πρώτο βήμα είναι η παρουσίαση ενός διαγράμματος στο οποίο σχεδιάζονται
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όλες οι παραγωγικές διαδικασίες και χαράσσονται τα μονοπάτια της ροής της ενέργειας
που εισρέει σ’ αυτές καθώς και η ανταλλαγή υλικών και πόρων μεταξύ τους.
Το δεύτερο βήμα είναι ο αναλυτικός πίνακας των δεδομένων, όπου αναγράφονται
λεπτομερώς οι ποσότητες των εισροών, ο συντελεστής μεταροπής (transformity) σε
ισοδύναμα ηλιακά τζάουλ (sej) για την μονάδα της κάθε μιας εισροής και η συνολική
εμέργεια. Τέλος, ακολουθεί ο χαρακτηρισμός των εισροών ως ανανεώσιμων ή μη. Όσοι
πόροι έχουν παραχθεί μέσα από μακροχρόνιες διεργασίες της φύσης και του περιβάλλοντος αλλά χρησιμοποιούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες με ταχύτερο βαθμό
από αυτόν της ανανέωσής τους, χαρακτηρίζονται ως μη ανανεώσιμοι.
Τελευταίο βήμα είναι ο υπολογισμός των δεικτών. Οι σημαντικότεροι είναι:
-Eμεργειακός δείκτης επένδυσης (Emergy Investment Ratio-EIR) αντανακλά την ένταση
της ανάπτυξης (Campbell, 2005; Brown και Mc Clanahan, 1996).
-Δείκτης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (Environmental Loading Ratio-ELR) Αυτός
είναι ο λόγος της εμέργειας που χρησιμοποιείται από μη ανανεώσιμες πηγές και εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες προς την ανανεώσιμη εμέργεια. (ELR= N/R). Γενικά, είναι
ένα μέτρο της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος από την οικονομική δραστηριότητα
(Haden, 2003).
-Δείκτης εμεργειακής απόδοσης (Emergy Yield Ratio-EYR). Η συνολική εμέργεια που
χρησιμοποιείται μέσα σε ένα σύστημα, τόσο από τις τοπικές όσο και από εισαγόμενες
πηγές, διαιρείται με το σύνολο των εισαγομένων εμεργειών
-Δείκτης αειφορίας (sustainability index - SI). Ο δείκτης αυτός είναι ο λόγος του δείκτη
της εμεργειακής απόδοσης προς τον δείκτη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. SI= EYR/ELR
Αν αυτός ο δείκτης είναι υψηλός, αυτό δείχνει ότι η παραγωγική δραστηριότητα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια βρίσκεται
περισσότερο σε αρμονία με το τοπικό περιβάλλον (Haden, 2003).
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στο οροπέδιο των Ομαλών οι βροχοπτώσεις είναι σχετικά υψηλές, με μέσο ύψος
βροχής 820mm τον χρόνο, ενώ η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται στους 18,060C.
(ΕΜΥ 1970-1997). Εδώ καλλιεργείται η ελαιοποιήσιμη ελιά (ποικιλίες ντόπια 60%,
Θιακή 30%, λοιπές 10%) καθώς και οινοποιήσιμες ποκιλίες αμπέλου. Η κύρια ποικιλία
αμπέλου είναι η Ρομπόλα, και ακολουθεί το τσαούσι και η μαυροδάφνη. Η κτηνοτροφία είναι επίσης ανεπτυγμένη, με 7160 αιγοπρόβατα. Η χρήση γης έχει ως εξής: οικισμοί
47ha, έκταση σε αγρανάπαυση 120ha, σιτηρά-ζωοτροφές 104ha, αμπέλια160ha (τα 10ha
εξ αυτών βιολογικής καλλιέργειας) ελαιώνες 370ha (τα 10ha εξ αυτών βιολογικής καλλιέργειας), βοσκότοποι 300ha, και εγκαταλελλειμένες εκτάσεις 100ha. Το οροπέδιο των
Ομαλών είναι μια κλειστή υδρολογική λεκάνη. Το υδρογραφικό δίκτυο καθορίζεται
από την οροσειρά του Αίνου που αποτελεί και τον κεντρικό υδροκρίτη. Άρδευση δεν
χρησιμοποιείται σε καμιά καλλιέργεια.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του εδάφους έχει σύσταση αμμοπηλώδη(SL) ενώ ένα
μικρότερο ποσοστό έχει αργιλώδη(C). Εδαφολογικές αναλύσεις που έγιναν σε 20 δείγματα διάσπαρτα, στα Ομαλά μας δίνουν: pH μεταξύ 7,7-7.9, οργανική ουσία μεταξύ
2,51-4,63%, ΙΑΚ με τιμές μεταξύ 15,38-34,8meq/100g και ποσότητα νιτρικών με τιμές
μεταξύ 87-168,2 mg/kg.
3.2. ΕΜΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Από τους αναλυτικούς πίνακες 1,2,3 και 4 και τον τελικό πίνακα των δεικτών
προκύπτει ότι ο δείκτης εμεργειακής επένδυσης (EIR) κυμαίνεται από 0,313-1,023. Από
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όλες τις αγροτικές δραστηρίοτητες των Ομαλών αυτή που απαιτεί τα μεγαλύτερα ποσά
εμέργειας για τη λειτουργεία της είναι η βιολογική καλλιέργεια της αμπέλου, ενώ στην
καλλιέργεια σιτηρών και στην κτηνοτροφία χρειάζεται να επενδυθούν πολύ μικρότερα
ποσά εμέργειας. Η αυξημένη τιμή του δείκτη EIR στα βιολογικά αμπέλια οφείλεται
κυρίως στην εισαγωγή οργανικών λιπασμάτων. Ο δείκτης εμεργειακής απόδοσης (EYR)
έχει τιμές μεταξύ 1,52 και 3,7 με αποδοτικότερη την κτηνοτροφία και την συμβατική
καλλιέργεια αμπέλου. Ο δείκτης που αναπαριστά το βαθμό εξαρτησης της παραγωγικής
δραστηριότητας από μη ανανεώσιμους πόρους (ενέργεια, υλικά, υπηρεσίες κ.λ.π) είναι
ο δείκτης περιβαλλοντικής επβάρυνσης (ELR) και είναι υψηλότερος στους ελαιώνες
συμβατικής διαχείρισης και στην κτηνοτροφία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
κτηνοτρόφοι από τους οποίους συνελλέγησαν αναλυτικά στοιχεία εισροών ήταν οι
πλέον εκσυγχρονισμένοι της περιοχής, με μεγάλη εξάρτηση από μη ανανεώσιμους
πόρους, πράγμα που δεν αντικατοπτρίζει τη γενική εικόνα της κτηνοτροφίας στα
Ομαλά, καθώς η πλειονότητα των κτηνοτρόφων ασκούν παραδοσιακή εκτροφή των
αιγοπροβάτων χωρίς κανενός είδους εγκαταστάσης και εξοπλισμό. Υψηλή πίεση στο
περιβάλλον ασκεί και η συμβατική καλλιέργεια ελιάς. Αυτό οφείλεται κυρίως στην
υπερβολική χρήση λιπασμάτων. Όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες παρουσιάζουν
σχετικά χαμηλό δείκτη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Ο στόχος της οικολογικής αειφορίας προϋποθέτει την υψηλότερη απόδοση της
εμέργειας με την όσο το δυνατόν μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από μη ανανεώσιμους πόρους. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης αεοφορίας (SI) τόσο φιλικότερη
πρός το περιβάλλον είναι η παραγωγική δραστηριότητα. Στο αγροτικό οικοσύστημα
των Ομαλών τον υψηλότερο SI εμφανίζουν τα αμπέλια βιολογικής διαχείρισης. Ακολουθεί η κτηνοτροφία και τα αμπέλια συμβατικής διαχείρισης. Η καλλιέργεια της ελιάς
με τον βιολογικό και συμβατικό τρόπο παρουσιάζει χαμηλό δείκτη αειφορίας, όσο και
αυτή των σιτηρών.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο βιολογικός τρόπος διαχείρισης στην καλλιέργεια αμπέλου εμφανίζεται ο πλέον
αειφόρος με δείκτη τριπλάσιο από αυτό του συμβατικού. Στην βιολογική καλλιέργεια
ελιάς ο ίδιος δείκτης είναι επταπλάσιος από την συμβατική.
Η εμεργειακή ανάλυση των εισροών έδειξε ότι γίνεται υπερβολική κατανάλωση
λιπασμάτων στις συμβατικές καλλιέργειες αλλά και μη ορθή χρήση της κοπριάς, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα υψηλά ποσοστά νιτρικών στο έδαφος όπως έδειξαν οι
εδαφολογικές αναλύσεις.
Η εμεργειακή ανάλυση με την καταγραφή όλων των εισροών, φυσικών και τεχνητών, ανανεώσιμων και μη, δίνει τη δυνατότητα να γίνουν παρεμβάσεις που θα οδηγούν
σε υψηλότερο βαθμό αειφορίας. Μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να αφορά την
αντικατάσταση των εισαγόμενων οργανικών λιπασμάτων με κόμποστ από ανακυκλωμένα φυτικά και οικιακά απορρήματα της περιοχής. Επίσης, θα μπορούσε να καθοδηγηθεί ο αγροτικός πληθυσμός ώστε να ακολουθεί σωστή λιπαντική αγωγή σύμφωνα με
τους νέους κανονισμούς της Ε.Ε.
Το αγροτικό οικοσύστημα των Ομαλών δεδομένου ότι στηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό σε τοπικούς ανανεώσιμους πόρους για λίπανση, δηλαδη στην κοπριά αιγοπροβάτων και στο γεγονός ότι καμία καλλιέργεια δεν αρδεύεται εκτιμάται ως οικοσύστημα
υψηλής αειφορικότητας.
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Ρ kg
Κ kg
κοπριά g
οργανική λίπανση g
καύσιμα J
αγροτικά οχήματα/εργαλεία g
μυκητοκτόνα g
Μη αγορασμένοι πόροι (S)
εργασία hr
παραγωγή (P) g

Ποσότητα
εισροής

Πίνακας 1. Εμεργειακή ανάλυση στα συμβατικά (έκταση 150ha) και βιολογικά αμπελοτεμάχια έκταση (10ha)

Ανανεώσιμοι πόροι /μονάδες (Ι)
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362
2,50E+09

παραγωγή (P) g

emergy
seJ
1,80E+14
1,60E+13
1,16E+17
1,32E+17
3,71E+17
6,9E+18
1,08E+20
3,51E+18
1,76E+18
4,06E+19
1,45E+14
1,78E+20
5,60E+15
1,57E+17

seJ/unit
1
1,50E+03
1,82E+04
1,05E+04
34377
62500
3,80E+12
3,90E+12
1,10E+12
1,27E+11
6,60E+04
6,70E+12
2.49E+10
3,00E+12

5,04E+14
2,98E+08
1,77E+11

ποσότητα
εισροής/y

Παραγωγή (g)

αγροτικά οχήματα/εργαλεία g
εντομοκτόνα g
Μη αγορασμένοι πόροι (S)
εργασία hr

3,00E+12

7,41E+15

3,30E+18
--

----4,48E+18
5,35E+12

----1,27E+11
6,60E+04
6,70E+12
--

2,48E+16

3,65E+17
1,03E+16

emergy seJ
5,04E+14
4,47E+11
3,21E+15

62500

1,05E+04
34377

seJ/unit
1
1,50E+03
1,82E+04

2,83E+07

2,47e+03

4,92E+05
--

Βροχή (γεωδυναμική ενέργεια) J 3,48E+11
Γεωθερμική ενέργεια J
3,00E+11
Εσωτερική μη ανανεώσιμη ενέργεια
Απώλεια εδάφους
4,0E+11
Αγορασμένοι πόροι (F)
Λίπασμα
-Ν kg
-Ρ kg
-Κ kg
-κοπριά g
5,10E+07
καύσιμα J
8,10E+07

Ηλιακή ενέργεια J
Άνεμος (κινητική ενέργεια) J
Βροχή (χημικό δυναμικό) J

Ανανεώσ. φυσικοί πόροι/μονάδες (I)

Y(total imputs)=3,40E+20
F= 3,3E+20
R= 1,69E+19
NR= 3,08E+20
I=7,52E+18

ELR(environ. loading ratio)= NR/R= 18,22
EYR(emergy yield ratio)=Y/F= 1,030
EIR(emergy invest ratio)=F/R+NR=1,01
SI (sustainability index)= EYR/ELR=0,056
Tr=Y/P=1,36E+11sej/g

Y=8,19E+18
F= 7,78E+18
R= 2,17E+18
NR= 6,01E+18
I=4,04E+17

ELR(environ. loading ratio)= NR/R= 2,77
EYR(emergy yield ratio)=Y/F= 1,052
EIR(emergy invest ratio)=F/R+NR=0,95
SI (sustainability index)= EYR/ELR=0,379
Tr=Y/P=2,9E+11sej/g

Ανανεώσιμοι πόροι (R)θεωρούνται όσοι ανήκουν στην κατηγορία (I) και η οργανική λίπανση. Μη ανανεώσιμοι (NR) η απώλεια
εδάφους και οι αγορασμένοι πόροι. Η κοπριά θεωρείται κατά 60% μη ανενεώσιμη, και η εργασία κατά 50%

1,80E+14
Ηλιακή ενέργεια J
Άνεμος (κινητική ενέργεια) J
1,07E+10
6,35E+12
Βροχή (χημικό δυναμικό) J
Βροχή (γεωδυναμική ενέργεια)
1,25E+13
J
Γεωθερμική ενέργεια J
1,08E+13
Εσωτερική μη ανανεώσιμη ενέργεια
1,10E+14
Απώλεια εδάφους J
Αγορασμένοι πόροι (F)
Λίπασμα
2,85E+07
Ν kg
9,00E+05
Ρ kg
1,60E+06
Κ kg
3,20E+08
κοπριά g
2,20E+09
καύσιμα J
αγροτικά
οχήματα/εργαλεία
2,65E+07
g
2,25E+05
εντομοκτόνα g
Μη αγορασμένοι πόροι (S)
εργασία hr
52380

ποσότητα
εισροής

Ανανεώσ. φυσικοί πόροι/μονάδες (I)

Πίνακας 2. Εμεργειακή ανάλυση στη συμβατική (έκταση 360ha) και βιολογική ελιά (έκταση 10ha)
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Πίνακας 3. Εμεργειακή ανάλυση εισροών στην κτηνοτροφία (7680 αιγοπρόβατα)

Αναν. φυσικοί πόροι/μονάδες (I)
Ηλιακή ενέργεια J
Άνεμος (κινητική ενέργεια) J
Βροχή (χημικό δυναμικό) J
Βροχή (γεωδυναμική ενέργεια) J
Γεωθερμική ενέργεια J
Εσωτερική μη ανανεώσιμη ενέργεια
Απώλεια εδάφους J
Αγορασμένοι πόροι (F)
νερό για πότισμα δικτύου g
σανός g
καρποί g
συμπυκνωμένη τροφή g
καύσιμα J
αγροτικά οχήματα/εργαλεία g
φάρμακα g
Μη αγορασμένοι πόροι (S)
σιτηρά παραγωγής κτηνοτρόφων kg
εργασία hr
νερό για πότισμα βροχής g
παραγωγή (P) 775680kg γάλα και 41472

εισροή/y
7,60E+17
1,20E+10
7,13E+12
1,40E+13
1,21E+13

seJ/unit
1
1,50E+03
1,82E+04
1,05E+04
34377

7,60E+17
1,80E+13
1,29E+17
2,11E+17
4,66E+17

1,35E+14

62500

8,43E+18 NR

4,52E+09
9,10E+08
1,09E+09
5,46E+08
2,79E+09
2,07E+06
47616

4,74E+07
2,27E+04
6,80E+04
6,60E+04
6,60E+04
6,70E+12
2,48E+10

1,99E+17 NR
2,06E+13*
7,41E+13*
3,60E+13*
1,84E+14 NR
1,45E+19 NR
1,18E+15 NR

3,64E+06
3,74E+03
4,52E+09
kg κρέας

6,80E+04
3,00E+12
8,99E+04

2,47E+11 *
1,12E+16 *
4,06E+14 R

R
R
R
R
R

* Ο σανός, οι καρποί και οι συμπυκνωμένες ζωοτροφές κατά 70% R 30% NR. H εργασία 50% R
Y(total imputs)=2,49E+19
ELR(environ. loading ratio)= NR/R= 14,62
F=materialias from economy=1,47E+19
EYR(emergy yield ratio)=Y/F= 1,69
R= 1,58E+18
EIR(emergy invest ratio)=F/R+NR=0,644
NR= 2,31E+19
SI (sustainability index)= EYR/ELR=0,115
I=1,0E+19

Πίνακας 4. Ανάλυση εισροών στην καλλιέργεια σιτηρών
Ανανεώσ. φυσικοί πόροι/μονάδες (I)
Ηλιακή ενέργεια J
Άνεμος (κινητική ενέργεια) J
Βροχή (χημικό δυναμικό) J
Βροχή (γεωδυναμική ενέργεια) J
Γεωθερμική ενέργεια J
Εσωτερική μη ανανεώσιμη ενέργεια
Απώλεια εδάφους J
Αγορασμένοι πόροι (F)
Λίπασμα Ν kg
Λίπασμα P kg
καύσιμα J
αγροτικά οχήματα/εργαλεία g
Μη αγορασμένοι πόροι (S)
κοπριά g
εργασία hr
παραγωγή (P) g

έκταση 104ha

ποσότητα
εισροής/y
5,616E+15
3,10E+09
1,84E+12
3,63E+12
3,12E+12

seJ/unit
1
1,50E+03
1,82E+04
1,05E+04
34377

emergy
seJ/y
5,616E+15
4,60E+12
3,34E+16
5,40E+16
1,07E+17

4,69E+13

62500

2,93E+18

NR

9,1E+03
2,6E+03
3,23E+08
1,17E+06

3,8E+12
3,9E+12
6,60E+04
6,70E+12

3,46E+16
1,01E+16
2,13E+13
7,84E+18

NR

1,10E+08
3,74E+03
3,64E+08

1,27E+11
3,00E+12

1,40E+19
1,12E+16

40%R,

Y(total imputs)=2,9E+19
F=materialias from economy=7,84E+18
R= 5,81E+18
NR= 1,92E+19
I=3,13E+18

R
R
R
R
R

NR
NR
NR

50% R,

ELR(environ. loading ratio)= NR/R= 3,30
EYR(emergy yield ratio)=Y/F= 3,70
EIR(emergy invest ratio)=F/R+NR=0,313
SI (sustainability index)= EYR/ELR=1,121
Tr (transformity)= Y/P=7,96E+10sej/g
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Πίνακας 5. Η συνοπτική εκτίμηση της αειφορίας του Αγροτικού οικοσυστήματος
Συμβατικά αμπέλια
Βιολογικά αμπέλια
Συμβατικοί ελαιώνες
Βιολογικοί ελαιώνες
Σιτηρά - ζωοτροφές
Κτηνοτροφία

EIR
0,87
1,23
1,01
0,95
0,313
0,644

EYR
2,35
1,02
1,03
1,052
1,69
3,7

ELR
2,287
1,462
18,22
2,77
3,30
14,62

SI
1,02
3,87
0,056
0,379
0,115
1,121

Tr (sej/g)
4,50E+11
1,14E+11
1,36E+11
2,9E+11
7,96E+10
-
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