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Εισαγωγή
Η εφαρµογή, από το Τµήµα Γεωργίας, του Σχεδίου ∆ράσης για τις ευαίσθητες από τη νιτρορύπανση περιοχές αποτελεί µεγάλης σηµασίας δραστηριότητα και αποσκοπεί κατά
κύριο λόγο στον περιορισµό της νιτρορύπανσης η οποία προκαλείται από τις διάφορες
γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες.
Τα νιτρικά, που κυρίως βρίσκονται σε λιπάσµατα, κοπριές, κοµπόστες κτλ., είναι ευδιάλυτα και ευκολοκίνητα µέσα στο έδαφος και είναι δυνατό να καταλήγουν στα υπόγεια νερά,
κάνοντάς τα ακατάλληλα για ύδρευση.
Η προστασία των νερών και του περιβάλλοντος από τη µόλυνση (νιτρορύπανση) αποτελεί υποχρέωση όλων µας, σύµφωνα µε τoν Περί Ελέγχου της ρύπανσης των νερών Νόµο
(106(Ι)/2002).
Για το σκοπό αυτό έχουν καθοριστεί οι ευαίσθητες από νιτρορύπανση περιοχές, εντός
των οποίων τα υπόγεια νερά έχουν µολυνθεί ή ενδέχεται να υποστούν µόλυνση η οποία
προέρχεται από διάφορες γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Κατά συνέπεια όσοι
αξιοποιούν γεωργική γη, η οποία βρίσκεται εντός περιοχής που χαρακτηρίζεται ως
ευαίσθητη από τη νιτρορύπανση, είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τις
σχετικές πρόνοιες του Σχεδίου ∆ράσης, οι κυριότερες των οποίων αναλύονται στο
φυλλάδιο αυτό, που ετοιµάστηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος
του Τµήµατος Γεωργίας.

Χρήση λιπασµάτων
•

Για να καθοριστεί η ποσότητα, ο τύπος και ο χρόνος λίπανσης κάθε φυτείας πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως το είδος της καλλιέργειας, η εποχή
φύτευσης/ ανάπτυξης, το έδαφος, οι κλιµατολογικές συνθήκες (βροχόπτωση, εξάτµιση), η ποιότητα/ ποσότητα νερού και η µέθοδος άρδευσης/λίπανσης.

•

Οι λιπάνσεις γίνονται όταν η φυτεία χρειάζεται τα λιπάσµατα και µπορεί να τα αξιοποιήσει.

•

Γενικά απαγορεύεται η χρήση λιπασµάτων στις εξής περιπτώσεις:
– Όταν τα εδάφη είναι κεκορεσµένα µε νερό, πληµµυρισµένα, παγωµένα ή χιονισµένα.
– Όταν σηµειώνονται έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα σε επικλινή εδάφη.
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•

Για τον καθορισµό του ύψους της χηµικής λίπανσης λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η
ποσότητα της οργανικής λίπανσης που χρησιµοποιήθηκε.

•

Την περίοδο του χειµώνα αποφεύγεται η χρησιµοποίηση νιτρικών λιπασµάτων.

•

Στις περιπτώσεις που θα γίνουν επιφανειακές λιπάνσεις, αυτές θα πρέπει να γίνονται
σε περισσότερες από µία εφαρµογή, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Αποθήκευση – ∆ιακίνηση λιπασµάτων
Ο κάθε πωλητής και χρήστης των λιπασµάτων στις ευπρόσβλητες περιοχές πρέπει να τηρεί τις πιο κάτω αρχές σχετικά µε την αποθήκευση και µεταφορά των λιπασµάτων:
•

Να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποφεύγονται κατά τη µεταφορά ατυχήµατα και ο κίνδυνος διασποράς τους στο περιβάλλον.

•

Απαγορεύεται η αποθήκευση λιπασµάτων σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 50 µέτρα από επιφανειακά νερά, όπως λίµνες, δεξαµενές, ποταµοί, υδατοφράκτες κ.ά.

•

Τα υγρά λιπάσµατα να αποθηκεύονται σε στεγανά, αντιοξειδωτικά και άθραυστα δοχεία, αποφεύγεται η υπερπλήρωση τους και τοποθετούνται σε θέσεις ασφαλείς για την
αποτροπή κάθε κινδύνου πρόκλησης ρύπανσης λόγω πτώσης ή θραύσης του δοχείου
ή διασποράς του λιπάσµατος.

•

Τα λιπάσµατα να βρίσκονται σε ασφαλείς συσκευασίες.

•

Κατά την αποθήκευση και µεταφορά των λιπασµάτων στο χώρο χρησιµοποίησης τους,
πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για αποφυγή πρόκλησης οποιουδήποτε προβλήµατος.

Χρήση κτηνοτροφικών αποβλήτων
Ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος διάθεσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων είναι
η εφαρµογή τους στο έδαφος είτε αυτά είναι υγρά είτε στερεά, µε την προϋπόθεση ότι
γίνεται µε σωστό προγραµµατισµό και σχεδιασµό, όπως εξηγείται πιο κάτω:
•

Εντοπίζεται οποιαδήποτε έκταση στην οποία δεν πρέπει να γίνει εφαρµογή σε κανένα
στάδιο, όπως γεωτρήσεις υδατοπροµήθειας, ποτάµια και διατρήσεις. Επίσης, η έκταση
στην οποία θα γίνει εφαρµογή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστο 50 µέτρα από επιφανειακά νερά και λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για περιορισµό της απορροής.

•

Υπολογίζεται η έκταση και η ποσότητα του αποβλήτου που θα εφαρµοστεί έτσι
ώστε η ποσότητα του καθαρού αζώτου να µην ξεπερνά τις ανάγκες των φυτών
και κατά γενικό κανόνα τα 17 κιλά /δεκάριο/ έτος.

•

Γίνεται εκτίµηση του κινδύνου πρόκλησης ρύπανσης στο τεµάχιο. Σε περίπτωση που ο
κίνδυνος είναι µεγάλος τότε η εφαρµογή τους γίνεται σε περισσότερες δόσεις.

Κατά την εφαρµογή των υγρών αποβλήτων λαµβάνονται τα εξής µέτρα:
•

Σε κεκλιµένα εδάφη η εφαρµογή τους να γίνεται σε πάνω από µία δόση, σε τέτοια
ποσότητα και τρόπο που να αποκλείεται η απορροή τους. Αν η κλίση του εδάφους είναι µεγάλη τότε θα πρέπει να απαγορεύεται η εφαρµογή τους.

•

Την περίοδο των βροχοπτώσεων δεν προστίθενται, ιδιαίτερα όταν τα εδάφη είναι σε
κατάσταση υδατοκορεσµού.
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•

Κατά την εφαρµογή, το τεµάχιο θα πρέπει να απέχει τουλάχιστο 300 µέτρα από πηγές
ή γεωτρήσεις που χρησιµοποιούνται για υδατοπροµήθεια και 50 µέτρα από επιφανειακά νερά.

•

Η διάθεση τους στο έδαφος µπορεί να γίνεται σε ξηρικές καλλιέργειες, όπως τα σιτηρά,
µετά το θερισµό και πριν τη σπορά και στη συνέχεια να ενσωµατώνονται στο έδαφος
αµέσως για µείωση της οχληρίας και των εκποµπών αµµωνίας.

•

Η εφαρµογή τους µπορεί να γίνει µε ειδικά µηχανήµατα ή µέσω των συστηµάτων άρδευσης.

Κατά την εφαρµογή των στερεών αποβλήτων λαµβάνονται τα εξής µέτρα:
•

Σε περίπτωση που αυτά θα χρησιµοποιηθούν στα σιτηρά, τότε αυτά µπορούν να ενσωµατωθούν αµέσως µετά το θερισµό ή τουλάχιστο τρεις µήνες πριν τη σπορά, όταν
είναι αχώνευτα, ενώ εάν είναι χωνεµένα µπορούν να ενσωµατωθούν µέχρι και µερικές
µέρες πριν τη σπορά.

•

Στις δενδρώδεις φυτείες, συστήνεται να χρησιµοποιούνται χωνεµένα κατά τη χειµερινή
περίοδο. Εάν πρόκειται να γίνει όργωµα του εδάφους, η τοποθέτηση τους να γίνεται
πριν από αυτό.

•

Στα λαχανικά, η προσθήκη χωνεµένου αποβλήτου µπορεί να γίνει µέχρι και λίγο πριν
τη φύτευση ή αχώνευτων νοουµένου ότι η προσθήκη τους θα γίνει τουλάχιστο τρεις
µήνες πριν τη φύτευση και αφού ενσωµατωθούν στο έδαφος.
Η τοποθέτηση τους µπορεί να γίνει είτε µε κοπροδιανοµέα είτε µε οποιοδήποτε
πρακτικό τρόπο φτάνει να γίνεται οµοιόµορφη διασπορά τους στο έδαφος. Ακολούθως
ενσωµατώνονται στο έδαφος.
Η επιτρεπόµενη δόση εναπόθεσης στην περίπτωση στερεών αποβλήτων χοίρων είναι
η εξής:
– Για τα σιτηρά, µισός τόνος ξηρής κοπριάς το δεκάριο το χρόνο ή ένας τόνος κάθε
δύο χρόνια.
– Για αρδευόµενες καλλιέργειες, µέχρι ένα τόνο ξηρής κοπριάς το δεκάριο, το χρόνο.
Αν το ποσοστό υγρασίας φτάνει το 80%, η επιτρεπόµενη δόση είναι µέχρι 4 τόνοι το
δεκάριο, το χρόνο.
Στην περίπτωση χρήσης κοπριάς από πουλερικά, αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τον 0,5
τόνο ανά δεκάριο ξηρής κοπριάς, το χρόνο.

•

•

•

Αποθήκευση κτηνοτροφικών αποβλήτων
•

•

Το µέγεθος των αποθηκευτικών χώρων των κτηνοτροφικών αποβλήτων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να µπορεί να δέχεται τις ποσότητες που πλεονάζουν κατά την περίοδο
που δεν γίνεται διασπορά τους στο έδαφος, εκτός και αν αποδειχθεί ότι κάθε πλεονάζουσα ποσότητα θα διατίθεται κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον. Ως ελάχιστος
αποθηκευτικός χώρος θεωρείται αυτός που έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης του αποβλήτου για µια περίοδο τουλάχιστο έξι µηνών.
Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστο 50 µέτρων από υδάτινους πόρους, να είναι στεγανοποιηµένοι και να πληρούν τις προδιαγραφές για αποφυγή εισροής σε αυτούς νερών της βροχής από τη γύρω περιοχή ή και απορροής
τους.

3

Παρακολούθηση και Έλεγχος
Για τη σωστή παρακολούθηση και έλεγχο του Προγράµµατος ∆ράσης θα πρέπει να τηρείται αρχείο - βιβλίο για κάθε τεµάχιο και καλλιέργεια ξεχωριστά, όπου θα καταγράφονται
οι ποσότητες των λιπασµάτων ή κτηνοτροφικών αποβλήτων που χρησιµοποιήθηκαν, την
περίοδο και τον τρόπο εφαρµογής τους, καθώς και διάφορες άλλες σχετικές
δραστηριότητες.
Παράλληλα, επιβάλλεται η φύλαξη όλων των αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. αποδείξεις,
τιµολόγια).
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Χηµικές Αναλύσεις
•

Οι χηµικές αναλύσεις πραγµατοποιούνται στο έδαφος ή και σε φύλλα. Οι χηµικές αναλύσεις εδάφους (αζώτου-νιτρικά) θα πρέπει να γίνονται µια φορά κάθε χρόνο και τα
αποτελέσµατα να καταγράφονται σε αρχείο.

•

Εάν το τεµάχιο δεν είναι οµοιόµορφο ή η έκταση είναι µεγάλη τότε θα πρέπει να γίνονται περισσότερες αναλύσεις εδάφους.

•

Η εποχή που πρέπει να πραγµατοποιούνται οι αναλύσεις εξαρτάται από το είδος της
καλλιέργειας και το είδος του δείγµατος (έδαφος, φύλλα, καρπός).

•

Η δειγµατοληψία εδάφους στην περίπτωση των ετήσιων καλλιεργειών µπορεί να γίνει
σε δύο στάδια:
– Πριν τη σπορά ή τη φύτευση νοουµένου ότι δεν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε προσθήκη λιπάσµατος ή οργανικής ουσίας.
– Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, 2-3 βδοµάδες τουλάχιστο µετά από λίπανση.

•

Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται ανάλυση φύλλων και
εδάφους κάθε 2-3 χρόνια. Για µεν τα φυλλοβόλα η περίοδος είναι Ιούνιος- Ιούλιος και
για τα εσπεριδοειδή η περίοδος Ιουλίου – Σεπτεµβρίου.

•

Οι χηµικές αναλύσεις θα γίνονται αποδεκτές µόνο αν η δειγµατοληψία έγινε σύµφωνα
µε τις ορθές διαδικασίες.

Kείµενο από τον
Kλάδο Xρήσης Γης και Ύδατος
Επιµέλεια Έκδοσης
Τοµέας ∆ηµοσιότητας
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