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1.  ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1.1 Εισαγωγή

Η εφαρμογή Κώδικα Ορθής Πρακτικής σε πτηνοτροφικές μονάδες, τις βοηθά να αυξήσουν την παρα-
γωγικότητά τους αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση.  

Ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής βασίζεται στη λογική της αναγνώρισης και του εντοπισμού  των πιθανών
επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις διάφορες δραστηριότητες των πτηνοτροφικών μονάδων και στην
εφαρμογή μέτρων για τη μείωση ή εξάλειψη των επιπτώσεων αυτών με την επιλογή του καλύτερου
συνδυασμού διαθέσιμων τεχνικών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπερίληψη στον Κώδικα των
περιβαλλοντικών πτυχών  οποιασδήποτε απόφασης. Μια πτηνοτροφική μονάδα που ακολουθεί ορθή
πρακτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη θέματα όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού,
ο κατάλληλος προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της,  οι επισκευές και η συντήρηση, ο προγραμ-
ματισμός σχεδίων για αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης και εν γένει η συνολική διαχείριση
της επιχείρησης.

1.2 Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσωπικού

Η ταχύτητα με την οποία η τεχνολογία αλλάζει στη σημερινή κοινωνία επιβάλλει συνεχή εκπαίδευση
και κατάρτιση του προσωπικού, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής με απώτερο
σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της πα-
ραγωγικότητας της επιχείρησης. 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να είναι ευρείες και είναι απαραίτητο όπως:

• όλο το προσωπικό μιας πτηνοτροφικής μονάδας είναι εξοικειωμένο με τα συστήματα παραγωγής
και κατάλληλα εκπαιδευμένο για να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

• κάθε άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

• όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται και ενημερώνεται συστηματικά, ειδικά όταν εισάγονται νέες ή ανα-
θεωρημένες πρακτικές ή εξοπλισμός.

1.3 Σχέδιο Ελέγχου και Παρακολούθησης

Ο συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση των διαφόρων διεργασιών σε μια πτηνοτροφική μονάδα (π.χ.
χρήση νερού, πρώτων υλών, ενέργειας, διατροφικής διαχείρισης) επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση
των παραμέτρων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και παρέχουν τη δυνατότητα
για αλλαγές και βελτιώσεις. Ταυτόχρονα, επιτρέπει στον πτηνοτρόφο να επεμβαίνει,  να διορθώνει ή να
επιλύει προβλήματα εν τη γενέσει τους, πριν αυτά προλάβουν να διαιωνιστούν και να προκαλέσουν
επιπλέον προβλήματα. Συγκεκριμένοι έλεγχοι μπορεί να είναι:

• ο συστηματικός έλεγχος της ποσότητας νερού, των σιτηρεσίων που καταναλώνονται, της ενέργειας
και της παραγωγής αποβλήτων. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αναθεώρηση
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και αξιολόγηση των διεργασιών στην πτηνοτροφική μονάδα, συνυπολογίζοντας και τα συστήματα
εκτροφής αλλά και το είδος του πτηνοτροφείου (κρεατοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής).

• όπου είναι δυνατόν, ο έλεγχος, η αναθεώρηση και η αξιολόγηση, πρέπει να αφορούν τα συγκεκρι-
μένα συστήματα εκτροφής ή τις συγκεκριμένες διαδικασίες, για να δίνουν την καλύτερη δυνατότητα
για βελτίωση από τα στοιχεία που θα προκύψουν. Ένας τέτοιος έλεγχος βοηθά στον προσδιορισμό
δυσλειτουργιών και επιτρέπει τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

1.4 Σχέδιο Δράσης Έκτακτης Ανάγκης

Όπως σε όλες τις παραγωγικές μονάδες, εργοστάσια κ.λπ., έτσι και
σε ένα πτηνοτροφείο είναι απαραίτητη η ύπαρξη ολοκληρωμένου
Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση και λήψη γρήγορων
και κατάλληλων δράσεων στις περιπτώσεις ατυχημάτων τα οποία πι-
θανόν να οδηγήσουν στην ρύπανση των νερών και του εδάφους. Ένα
σχέδιο δράσης είναι όμως εξίσου σημαντικό για την αντιμετώπιση
άλλων κινδύνων, όπως ατυχήματα, πυρκαγιές, κλπ. 

Το σχέδιο δράσης πρέπει να είναι συγκεκριμένο  και να αποτελείται
από καθορισμένες και καταγραμμένες διαδικασίες, τις οποίες να γνω-

ρίζει όχι μόνο ο πτηνοτρόφος αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στη μονάδα. Είναι επίσης απαραίτητο όπως
σε αυτό έχει πρόσβαση ο υπεύθυνος ο οποίος βρίσκεται στη μονάδα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο το σχέδιο δράσης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• κωδικοποιημένες  διαδικασίες και ενέργειες που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση, οι
οποίες θα πρέπει να είναι καταγραμμένες και ξεκάθαρες.

• λεπτομέρειες του εξοπλισμού που είναι διαθέσιμος στη μονάδα ή που μπορεί εύκολα να είναι δια-
θέσιμος σε μικρό χρονικό διάστημα,  για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να είναι επι-
ζήμια στο περιβάλλον (π.χ. εξοπλισμός που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διαρροής
αποβλήτων ή πετρελαίου ή πυρκαγιάς).

• τους αριθμούς τηλεφώνου του Διευθυντή της μονάδας, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (Ασθε-
νοφόρο, Πυροσβεστική, Αστυνομία), των αρμοδίων αρχών του κράτους (Υπηρεσία Περιβάλλοντος,
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), των ιδιοκτητών γειτονικής γης ή άλλης περιουσίας και των τεχνικών
συμβούλων της επιχείρησης.

• προκαθορισμένα σχέδια δράσης για ορισμένα πιθανά σενάρια έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιές,
διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος,  ανεξέλεγκτη απορροή από τους σωρούς κοπριάς ή εκχύσεις
καυσίμων.  Είναι σημαντικό κατά τη διαδικασία εξέτασης μετά από κάποιο περιστατικό, οι υπεύθυνοι
της μονάδας να εντοπίζουν τις αδυναμίες του σχεδίου  με σκοπό τη βελτίωσή του. 

• είναι βέβαια αυτονόητο ότι στο σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνεται το τοπογραφικό σχέδιο των
εγκαταστάσεων της πτηνοτροφικής μονάδας στο οποίο να φαίνεται το αποχετευτικό σύστημα, οι
δεξαμενές καυσίμων και οι διάφορες πηγές νερού, διασωληνώσεις πόσιμου νερού, κλπ. 
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1.5 Σχέδιο Επισκευών και Συντήρησης

Η συστηματική προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλι-
σμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση εύρυθ-
μης λειτουργίας της μονάδας και για την προστασία του
περιβάλλοντος.

Για να μπορεί όμως να μεθοδευτεί και να είναι αποδοτική η επι-
σκευή και η συντήρηση του εξοπλισμού, είναι απαραίτητο όπως
οι διαδικασίες είναι καθορισμένες με σαφήνεια.

Ένα σχέδιο επισκευών και συντήρησης θα πρέπει να διαλαμβάνει
διαδικασίες τουλάχιστον για τα πιο κάτω:

• τα βιβλία λειτουργίας και τα εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων πρέπει να φυλάσσονται σε
κατάλληλα αρχεία και να είναι διαθέσιμα στο προσωπικό, το οποίο πρέπει να  είναι άρτια καταρτι-
σμένο όσον αφορά τη σωστή χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού.

• πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα καθαριότητας των εγκαταστάσεων της μονάδας που συμβάλ-
λουν στη μείωση των αποβλήτων. 

• πρέπει να αποφεύγεται η απώλεια πόσιμου νερού με τη σωστή και τακτική συντήρηση των ποτί-
στρων των πτηνών ή με την υιοθέτηση κατάλληλων συστημάτων ύδρευσης.

• πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα συντήρησης όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημά-
των όπως ανεμιστήρων, αισθητήρων θερμοκρασίας, ηλεκτρονικών πινάκων ελέγχου, ως επίσης των
συστημάτων  παροχής νερού και τροφοδοσίας. 

• πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα των υπόγειων νερών  ως δείκτης πιθανών διαρροών.

• πρέπει να διενεργούνται κανονικοί έλεγχοι όλων των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται (π.χ. αντ-
λίες, αναδευτήρες, συστήματα καταιονισμού, ιμάντες, κοχλίες, εξοπλισμός ελέγχου) σύμφωνα με τις
υποδείξεις των κατασκευαστών τους.

• πρέπει να διατηρείται απόθεμα ανταλλακτικών των εξαρτημάτων που φθείρονται εύκολα προκει-
μένου να πραγματοποιούνται οι επισκευές και η συντήρηση γρήγορα. Συνήθως η συντήρηση ρου-
τίνας μπορεί να γίνεται από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της μονάδας, αλλά
εξειδικευμένη εργασία απαιτεί τη μίσθωση επαγγελματιών.

• πρέπει να καταγράφονται σε αρχείο όλες οι επισκευές/συντηρήσεις του εξοπλισμού ώστε να παρα-
κολουθείται τόσο το πρόγραμμα όσο και οι δαπάνες συντήρησης.

1.6 Συγκεκριμένα Μέτρα Καλής Πρακτικής

Τα ακόλουθα είναι μια σειρά από μέτρα που θα πρέπει να ακολουθούνται ως μέρος του Κώδικα Καλής
Πρακτικής. 
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1.6.1 Κτηριακές εγκαταστάσεις και χώροι της μονάδας

• Το δάπεδο των υποστατικών εκτροφής των πουλερικών πρέπει να είναι στεγανό (κατασκευασμένο
από μπετόν).

• Τα υποστατικά να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται διεξοδικά στο τέλος  κάθε κύκλου παραγω-
γής. Για τον καθαρισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά  χωρίς τοξικές και βιοαποδο-
μήσιμες ουσίες.

• Να επισκευάζονται άμεσα όλες οι διαρροές νερού (ποτίστρες, σωλήνες παροχής νερού).

• Ο εξοπλισμός σίτισης να καθαρίζεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

• Οι εξαεριστήρες και οι γρίλιες εξαερισμού πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από σκόνες, ιστούς αρά-
χνης, τρίχες, κ.λπ. (Η παρουσία υπερβολικών ιστών αράχνης και η συσσώρευση σκόνης είναι ένδειξη
πιθανής ύπαρξης προβλήματος στο σύστημα εξαερισμού). 

• Το νερό της βροχής πρέπει να συλλέγεται από τις στέγες των υποστέγων με σωλήνες και να εκτρέ-
πεται μακριά από τα υπόστεγα και τους αποθηκευτικούς χώρους κοπριάς. Είναι προτιμότερο να συλ-
λέγεται για σκοπούς άρδευσης δένδρων που θα φυτευτούν περιμετρικά της μονάδας.

1.6.2 Εμφάνιση  μονάδας

Η εμφάνιση της μονάδας έχει ιδιαίτερη σημασία, κυρίως όσον αφορά τις καλές σχέσεις του ιδιοκτήτη
με τις γειτνιάζουσες κοινότητες.

Ως εκ τούτου ενδείκνυται όπως:

• ο περίγυρος της πτηνοτροφικής μονάδας είναι δεντροφυτεμένος και τοπιοτεχνημένος με θάμνους
και άλλα φυτά. Ο συνδυασμός δενδροστοιχιών και θάμνων βοηθά στην απόκρυψη των εργασιών
από τη δημόσια θέα και υποβοηθά στο διασκορπισμό των οσμών.

• οι χώροι της μονάδας διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι. Τα κτήρια πρέπει να είναι βαμμένα
και καθαρά, δεν πρέπει να υπάρχουν σκορπισμένα μηχανήματα και άλλα υλικά στους χώρους της
μονάδας που να δίνουν την αίσθηση ακαταστασίας.

• οι χωμάτινοι δρόμοι εντός του χώρου της πτηνοτροφικής μονάδας είναι στρωμένοι με αμμοχάλικο
ή χαβάρα και συντηρούνται  ώστε να μην  δημιουργούνται λακκούβες.

• μην αφήνεται η ανάπτυξη αγριόχορτων εντός ή περιμετρικά της μονάδας.

• εφαρμόζεται σχέδιο καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.

• ο χώρος της πτηνοτροφικής μονάδας είναι καθαρός, χωρίς υπολείμματα τροφής ή κοπριάς.

1.6.3 Διάθεση ψόφιων πουλερικών

Τα ψόφια πουλερικά όχι μόνο αποτελούν στοιχείο οχληρίας αλλά και θέτουν σε κίνδυνο τα υπόλοιπα
πτηνά καθώς και την υγεία του προσωπικού. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία ο πτηνοτρόφος έχει
ευθύνη όπως τα ψόφια πουλερικά   μεταφέρονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών
αποβλήτων ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1774/2002.
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1.6.4 Τήρηση αρχείων

Η τήρηση ορθών αρχείων έχει ουσιαστική σημασία για τη λήψη σωστών
αποφάσεων βασισμένων σε στοιχεία, με στόχο τη βελτίωση τόσο της
περιβαλλοντικής απόδοσης της μονάδας όσο και της απόδοσής της ως
επιχείρηση. Τα λεπτομερή αρχεία αποτελούν τη βάση για τις αποφάσεις
που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ανάπτυξη, την εφαρμογή σχε-
δίων, την τεκμηρίωση γεγονότων και την επαλήθευση πρακτικών που
εφαρμόζονται στα διάφορα στάδια λειτουργίας της μονάδας. 

Χαρακτηριστικά ενός καλού αρχείου

Τα αρχεία μιας πτηνοτροφικής μονάδας πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:  

m διοικητικά σχέδια, 

m σχεδιαγράμματα και πληροφορίες των διεργασιών παραγωγής, όλες τις σχετικές άδειες και πι-
στοποιητικά λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων και αδειών απόρριψης και περι-
βαλλοντικές μελέτες), 

m σχέδιο διάθεσης της κοπριάς καθώς και  χημικές αναλύσεις της κοπριάς.

m εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού όπως και δελτία επιθεώρησης
των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, δελτία διάθεσης νεκρών πτηνών, κλινικών αποβλήτων και
αποβλήτων συσκευασιών.

Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία των αρχείων μιας πτηνοτρο-
φικής μονάδας:

Διοικητικά αρχεία μονάδας

• Ονόματα, αριθμοί τηλεφώνων και διευθύνσεις όλων των ιδιοκτητών και των διευθυντών της μονά-
δας.

• Τοποθεσία της περιοχής της μονάδας, νομική περιγραφή, οδηγίες πρόσβασης στον  πλησιέστερο
αστυνομικό και πυροσβεστικό σταθμό και στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών.

• Τοπογραφικό σχέδιο, χωροταξικό σχέδιο και αρχιτεκτονικά σχέδια της μονάδας.

• Λεπτομερείς χάρτες τοπογραφίας, γεωλογίας και χρήσης γης (που να συμπεριλαμβάνουν, για παρά-
δειγμα, κατοικημένες περιοχές, κοίτες ποταμών, ηλεκτροφόρα καλώδια, κλπ).

• Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχημάτων προσωπικού, διαρροές κο-
πριάς ή καυσίμων, διακοπές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλημμύρας.

• Καταγραφή των σημαντικότερων διαδικασιών λειτουργίας των διεργασιών της μονάδας (συμπερι-
λαμβανομένου και σχεδιαγράμματος της όλης εγκατάστασης – ροή διεργασιών και υλικών – στο
οποίο να σημειώνονται επίσης τα καίρια σημεία όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον). 

• Καταγραφή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της μονάδας που θα βοηθούσαν στην
αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, του δυναμικού της επιχείρησης, κλπ. (δηλ. πολεοδομικά
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σχέδια, έτος κατασκευής, θέσεις των υποστατικών για τις οποίες σχεδιάστηκε η εγκατάσταση, δρόμοι
και δίοδοι, κλπ.).

• Κλιματικές συνθήκες στην περιοχή συμπεριλαμβανομένων της μηνιαίας βροχόπτωσης, περιστατικά
πλημμυρών, εξάτμιση/διαπνοή, κατευθύνσεις και ένταση  των επικρατέστερων ανέμων.

• Άλλα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες που απαιτούνται από τις Αρχές.

Αρχείο διεργασιών παραγωγής

• Άδειες και πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις Αρχές του Κράτους ή τις τοπικές Αρχές (π.χ. Άδεια
Απόρριψης Αποβλήτων και Άδεια Εκπομπής Αέριων Αποβλήτων).

• Πιστοποιήσεις χειριστών μηχανημάτων ή διευθυντών της μονάδας.

• Πιστοποιητικά επιθεωρήσεων ή αξιολογήσεων της μονάδας.

• Αρχείο των αναθεωρήσεων οποιουδήποτε από τα πιο πάνω.

Αρχείο διάθεσης αποβλήτων

Στο αρχείο διάθεσης της κοπριάς πρέπει να δίνονται πληροφορίες σχετικές με τα πιο κάτω:

• την παραγόμενη ποσότητα.

• τη χημική σύσταση.

• τη διάρκεια του χρόνου που παραμένει στον αποθηκευτικό χώρο.

• την τελική χρήση ή τον τελικό προορισμό της. 

• την ποσότητα που χρησιμοποιείται σε κάθε τεμάχιο ως εδαφοβελτιωτικό.

• τον υπεύθυνο ελέγχου διαχείρισης.

• τους όρους της διαδικασίας διαχείρισης.

Στην περίπτωση διάθεσης της κοπριάς σε γεωργική γη, να τηρούνται τα ακόλουθα αρχεία:

• γραπτές συμφωνίες μεταξύ του πτηνοτρόφου και των ιδιοκτητών των τεμαχίων στα οποία θα γίνεται
η διάθεσή της. Η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

m ονόματα γεωργών και ιδιοκτητών γης αν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο, διευθύνσεις και
τηλέφωνα.

m τοπογραφικά σχέδια των τεμαχίων στα οποία θα γίνεται η διάθεση κοπριάς.

m προσδιορισμός χρήσης εδάφους (ιστορικό) και είδος καλλιέργειας.

m χάρτη γεωγραφικών γνωρισμάτων της περιοχής.

Αρχείο διάθεσης νεκρών πτηνών

• Μέθοδοι και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά την τελική διάθεση των νεκρών πτηνών (π.χ.
φορτωτές, οχήματα μεταφοράς, χώροι αποθήκευσης, ψυγεία).
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• Σχέδιο διάθεσης νεκρών πτηνών στην περίπτωση καταστροφικού συμβάντος (π.χ. πυρκαγιάς, επι-
δημίας, κ.λπ.).

• Τρόπος και τόπος διάθεσης (π.χ. μονάδα μεταποίησης, αποτεφρωτήρας).

1.6.5 Σχέδιο Ασφάλειας

Στη μονάδα πρέπει να αναπτύσσεται και να διατηρείται περιβάλλον που να προωθεί την ασφαλή συμ-
περιφορά τόσο από τη διεύθυνση όσο και από το εργατικό δυναμικό. Πρέπει να καλλιεργούνται κοινές
αντιλήψεις, πρακτικές και συμπεριφορά σε όλο το προσωπικό. Η ασφάλεια είναι διοικητική απόφαση,
αλλά για να είναι εφαρμόσιμη, πρέπει να γίνει «κτήμα» όλων των εμπλεκομένων σε όλα τα επίπεδα μιας
επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής πρέπει να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τους θεσμοθετη-
μένους κανόνες ασφάλειας. 

Το σχέδιο ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη
μονάδα (με το συγκεκριμένο εξοπλισμό και προσωπικό) και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Καθαριότητα χώρων

• πρέπει να γίνεται η κατάλληλη διαχείριση ιατρικών/κτηνιατρικών αποβλήτων και αιχμηρών αντικει-
μένων.

• όλοι οι διάδρομοι εντός και εκτός κτηρίων πρέπει να διατηρούνται καθαροί.

• όλα τα νεκρά πτηνά πρέπει να απομακρύνονται από τη μονάδα και να διατίθενται ορθά και άμεσα.

• όλοι οι χώροι της μονάδας πρέπει να διατηρούνται τακτοποιημένοι και καθαροί. 

Πρόληψη και αντιμετώπιση φωτιάς

• να υπάρχουν πυροσβεστήρες (οι οποίοι να είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση) κατάλληλα τοποθε-
τημένοι σε ορατά σημεία με εύκολη πρόσβαση, σε κάθε κτήριο.

• να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση που να υποδεικνύει τα πυροσβεστικά σημεία.

• να τοποθετηθεί, όπου είναι εφικτό σύστημα πυρανίχνευσης.

Προστασία προσωπικού

Να γίνεται χρήση εξοπλισμού προσωπικής προστασίας όπως:

• μέσα προστασίας ακοής.

• εγκεκριμένες αναπνευστικές συσκευές, κατάλληλες και συγκεκριμένες για τον κάθε χρήστη.

• προστατευτικά γάντια.

• μπότες ασφαλείας. 

Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας

• να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος ηλεκτρικός εξοπλισμός στα σημεία στα οποία υπάρχει νερό ή υγρα-
σία.

• όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να διατηρούνται στεγνές και καθαρές χωρίς σκόνη, ιστούς
αράχνης και άλλα αντικείμενα. Να υπάρχουν καλύμματα σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες.
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Γενικά

Πέραν από τα προαναφερθέντα μέτρα στις προηγούμενες ενότητες, πρέπει να γίνονται τα ακόλουθα,
όσον αφορά την ασφάλεια στο χώρο εργασίας:

• να καλλιεργείται σωστή συνείδηση ούτως ώστε το προσωπικό να αντιμετωπίζει τα θέματα ασφάλειας
με σοβαρότητα.

• να γίνονται μηνιαίες συναντήσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού για θέματα ασφά-
λειας.

• να ετοιμασθεί ειδικό έντυπο που να χρησιμοποιείται στη διεξαγωγή μηνιαίου ελέγχου ασφάλειας.
Οι επιθεωρήσεις από το προσωπικό πρέπει να είναι συνεχείς.  Εάν οποιοσδήποτε από τους υπαλλή-
λους διαπιστώσει ο,τιδήποτε που δεν είναι σωστό, να έχει την εξουσιοδότηση να διακόψει τη συγ-
κεκριμένη διεργασία μέχρι την επιδιόρθωση του λάθους/ βλάβης.

• ο εξοπλισμός προσωπικής ασφάλειας να διατηρείται καθαρός, λειτουργικός και να αποθηκεύεται
κατάλληλα.
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2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή

Οι κυριότερες μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στα πτηνοτροφεία είναι η  ηλεκτρική και η θερ-
μική. Οι σημαντικότερες χρήσεις της ενέργειας είναι για την εξυπηρέτηση των υποστατικών (κλιματισμό,
φωτισμό, κίνηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) και των συστημάτων  χορήγησης τροφής στα
πτηνά.

Στη σημερινή εποχή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας τόσο από
περιβαλλοντικής (ατμοσφαιρική ρύπανση και μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου) όσο και από οι-
κονομικής σκοπιάς. Η χρήση ενέργειας είναι δυνατόν να μειωθεί μέσω της σωστής επιλογής των δια-
φόρων συστημάτων (κλιματισμού, παροχής τροφής), σωστής μόνωσης των υποστατικών, κατάλληλου
σχεδιασμού και λειτουργία των συστημάτων ελέγχου (π.χ. κλιματισμού, παροχής τροφής και νερού),
καθώς και της συντήρησης τόσο των χώρων όσο και του εξοπλισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνί-
σταται η εγκατάσταση συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή αλλά
και η αξιοποίηση της κοπριάς για παραγωγή ενέργειας.

2.2 Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας

2.2.1 Προσέγγιση στη Διαχείριση της Ενέργειας

Η ετοιμασία σχεδίου δράσης για τη διαχείριση της ενέργειας είναι θεμελιώδες εργαλείο για τη μείωση
της σπατάλης σε οποιαδήποτε ενασχόληση. Το σχέδιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες ως επίσης παλαιότερα στοιχεία. 

2.2.2 Υψηλή προτεραιότητα / μέτρα χαμηλού κόστους

Γενικά είναι καλύτερα αρχικά να εφαρμόζονται μέτρα χαμηλού κόστους που απαιτούν λίγο ή καθόλου
κεφάλαιο. Σε πολλές περιπτώσεις,  με μικρή προσπάθεια και πολύ λίγα έξοδα μπορούν να γίνουν σε
σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικές εξοικονομήσεις. Παραδείγματα ενεργειών χαμηλού κόστους
είναι τα παρακάτω.

Χρήση προγράμματος παρακολούθησης της ενέργειας 

Η εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας  αποτελεί τη βάση για καλή
διαχείριση.  Χωρίς ύπαρξη και χρήση λεπτομερών δεδομένων είναι αδύνατο να διαμορφωθεί  πλήρης
και ακριβής εικόνα πού και πώς χρησιμοποιείται.

To κόστος κατανάλωσης δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στους λογαριασμούς της Α.Η.Κ. αφού αυτοί εκ-
δίδονται για το σύνολο της ενέργειας και αυτό μόνο ανά δίμηνο. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται όπως η κα-
τανάλωση καταγράφεται από την πτηνοτροφική μονάδα τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο (συστήνεται
εβδομαδιαία). Είναι χρήσιμο όπως οι πληροφορίες που συλλέγονται για την κατανάλωση να συσχετί-
ζονται  με άλλες εξωτερικές επιδράσεις, όπως ο καιρός. Η παρακολούθηση της απόδοσης με αυτό τον
τρόπο θα δώσει έγκαιρη προειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατανάλωση που θα μπορούσε

13Κατευθυντήριες οδηγίες για πτηνοτροφικές μονάδες



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

να είναι ενδεικτική ελαττωματικού εξοπλισμού, άλλων μεταβαλλόμενων ρυθμίσεων ή άλλου προβλή-
ματος. Διόρθωση του προβλήματος οδηγεί στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Συντήρηση και επισκευές

Οι απλές επισκευές είναι συνήθεις όμως αποτελούν
στοιχειώδη παράμετρο για  τη μείωση της σπατά-
λης ενέργειας. Η σκόνη και η διάβρωση είναι οι κύ-
ριες αιτίες δημιουργίας προβλημάτων  στα
συστήματα κλιματισμού (στις θερμάστρες, τις συ-
σκευές εξαερισμού) και στα συστήματα/ μηχανι-
σμούς ελέγχου. Ο εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται
προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ικανός
να αντεπεξέλθει σε ένα βεβαρημένο περιβάλλον/
ατμόσφαιρα. Ο καθαρισμός όλων των συστημάτων
πρέπει να αποτελεί μέρος της εργασίας του προ-
γράμματος καθαρισμού. Αυτός πρέπει να περιλαμ-
βάνει έλεγχο των εσωτερικών αγωγών, των ανεμιστήρων και των θερμαστρών. Τα συστήματα
θέρμανσης θα πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται ανελλιπώς για να λειτουργούν με μέγιστη
απόδοση.

Έλεγχος  ακριβείας/ πιστότητας των συσκευών ελέγχου

Οι αισθητήρες για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στα κτήρια πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την πι-
στότητα τους. Μπορεί να χρησιμοποιείται θερμόμετρο αναφοράς για έλεγχο των ενδείξεων. Όταν εν-
τοπίζονται σφάλματα να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικές ενέργειες.

Σύστημα παρακολούθησης 

Πολλοί σύγχρονοι μηχανισμοί ελέγχου έχουν την ευχέρεια να αποθηκεύουν ενδείξεις θερμοκρασιών
και ρυθμίσεις του εξαερισμού. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια ώστε να διαπιστωθεί
κατά πόσο τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού/ αερισμού έχουν λειτουργήσει επιτυχώς (είναι
σωστά ρυθμισμένα ώστε να προσφέρουν την απαιτούμενη απόδοση). Σύνδεση αυτής της πληροφορίας
με τη χρήση ενέργειας μπορεί να φέρει στην επιφάνεια περιοχές απώλειας ενέργειας που προέρχεται
από λανθασμένη ρύθμιση των συστημάτων ελέγχου. Ως εκ τούτου, η αυστηρή παρακολούθηση των
σημείων αναφοράς των ρυθμιστών είναι απαραίτητη.

2.2.3 Μέσες και μακρόχρονες ενέργειες / δράσεις 

Βελτίωση της μόνωσης των κτηρίων, των σωληνώσεων και του εξοπλισμού

Η μόνωση των κτηρίων είναι πολύ σημαντική στα  υποστατικά εκτροφής πουλερικών. Η σωστή μόνωση
των υποστατικών ελαχιστοποιεί τις απώλειες με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους σε ενέργεια. Πα-
ράλληλα προλαβαίνει την αύξηση της θερμοκρασίας από τον ήλιο. 
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Η ετοιμασία κατάλληλης μελέτης και η τοποθέτηση κατάλληλων μονώσεων στις σωληνώσεις και τον
εξοπλισμό, είναι βασικός παράγοντας για μείωση των θερμικών και ψυκτικών απωλειών στο ελάχιστο
δυνατό. Το πάχος της μόνωσης υπολογίζεται με βάση το κόστος της ενέργειας, το χρόνο λειτουργίας,
την επιφάνεια του εξοπλισμού, τη θερμοκρασία του κυκλοφορούντος ρευστού και τη δαπάνη εγκατά-
στασης.

Κλιματισμός

Η ρύθμιση του περιβάλλοντος των κλειστών
χώρων/υποστατικών εκτροφής πουλερικών επι-
τυγχάνεται με ειδικές συσκευές/συστήματα κλιμα-
τισμού που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες σε θέρμανση ή ελάττωση της θερμοκρα-
σίας (ψύξη), αναλόγως των εξωτερικών καιρικών
συνθηκών, και  εξαερισμού  για καθαρισμό του
αέρα (με αφαίρεση της σκόνης, των βακτηριδίων
και άλλων αιωρούμενων σωματιδίων), ανεξαρτή-
τως των εξωτερικών καιρικών συνθηκών.

Στα κλειστά υποστατικά εκτροφής πουλερικών με
πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου ελέγχονται
η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα, για τη ψύξη του εισερχόμενου αέρα χρησιμοποιείται σύστημα
κλιματισμού τύπου διαβρεχόμενων παραθύρων γνωστό ως ‘’cooling pads’’. Με αυτό το σύστημα ο ει-
σερχόμενος φρέσκος αέρας που αναπληρώνει τον εξερχόμενο αέρα περνά από διαβρεχόμενες κουρ-
τίνες και επιτυγχάνεται η επιθυμητή μείωση της θερμοκρασίας με την εναλλαγή θερμοκρασίας μεταξύ
αέρα και νερού.

Εξαερισμός

Ο εξαερισμός σε εγκαταστάσεις εκτροφής που-
λερικών είναι η απαραίτητη διαδικασία μέσω
της οποίας ελέγχονται διάφορες περιβαλλοντι-
κές παράμετροι. Ο εξαερισμός βασίζεται στην
αρχή της αρνητικής πίεσης και επιτυγχάνεται  με
τη χρήση ανεμιστήρων και βαλβίδων εισαγωγής
αέρα. Τα συστήματα εξαερισμού επηρεάζουν:

• τη θερμοκρασία του αέρα.

• το επίπεδο της υγρασίας.

• τη συμπύκνωση/υγροποίηση της υγρασίας
στις επιφάνειες.

• την ομοιομορφία/σταθερότητα στη θερμοκρασία του αέρα.
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• τη συγκέντρωση των οσμών και των αέριων εκπομπών.

• τη σκόνη που αιωρείται στο χώρο και το επίπεδο των παθογόνων οργανισμών.

Το σύστημα εξαερισμού αντικαθιστά τον εσωτερικό αέρα με εξωτερικό, φέρνει οξυγόνο, μετακινεί και
αραιώνει τη βλαβερή σκόνη και αέρια, τις ανεπιθύμητες οσμές, καθώς και τους παθογόνους οργανι-
σμούς και την υγρασία.

Είναι απαραίτητο όπως το σύστημα εξαερισμού, λόγω της πολυπλοκότητας του, σχεδιάζεται από εξει-
δικευμένους μηχανικούς ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο αποδοτικό.

Η συντήρηση είναι σημαντική ώστε να λειτουργούν στη μέγιστη απόδοση τα συστήματα εξαερισμού. 

Βελτιστοποίηση ελέγχου 

Οι επιμελείς έλεγχοι είναι βασική προϋπόθεση για
να διατηρείται η σωστή θερμοκρασία στα κτήρια
και να μειώνεται η κατανάλωση της ενέργειας.
Απαιτείται βελτιστοποίηση του συστήματος εξαε-
ρισμού των υποστατικών ώστε να επιτυγχάνεται
επαρκής έλεγχος της θερμοκρασίας και ελαχιστο-
ποίηση των ρυθμών εξαερισμού, κυρίως το χει-
μώνα. Ο έλεγχος του εξαερισμού είναι επίσης
σημαντικός. Συνιστάται να γίνεται επαρκής έλεγχος
των ανεμιστήρων και των θερμάνσεων. 

Χρησιμοποίηση αποδοτικών ανεμιστήρων και αγωγών

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι οι ανεμιστήρες ποικίλλουν σημαντικά σε σχέση με την απόδοση
τους. Όταν αγοράζονται ανεμιστήρες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:

• ο ρυθμός ταχύτητας του αέρα του ανεμιστήρα σε σχέση με την ενέργεια που απαιτείται. Η απόδοση
του ανεμιστήρα υπολογίζεται από τη ροή του αέρα ανά μονάδα ενέργειας (m3/h/W). 

• το κόστος που απαιτείται για τη λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.

• η κατανάλωση ενέργειας αφού οι ανεμιστήρες με χαμηλές στροφές rpm (μονάδες χαμηλής ταχύτη-
τας) χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια απ’ αυτούς που λειτουργούν με υψηλές στροφές rpm (μονά-
δες υψηλής ταχύτητας). 

• τα συστήματα καθαρισμού του αέρα μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη ροή αντίστασης του αναγ-
καστικού εξαερισμού των συστημάτων. Για να ελευθερώνεται ο αναγκαίος ρυθμός αέρα, ειδικά το
καλοκαίρι, απαιτούνται ανεμιστήρες υψηλής τάσης και μεγάλης εμβέλειας. Θα πρέπει όλοι οι ανεμι-
στήρες και τα σημεία εισαγωγής να καθαρίζονται ανελλιπώς και να συντηρούνται επαρκώς. 

Αποδοτικός φωτισμός 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο φθορίζων φωτισμός παρέχει πιο αποδοτικές λύσεις Γενικά μπορούν
να εφαρμόζονται δύο διαφορετικά επίπεδα φωτισμού, ανάλογα με τον καιρό και τη χρονική παρουσία
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του πτηνοτρόφου στο υποστατικό.  Ως εκ τούτου, ο φωτισμός μπορεί να χωρισθεί σε δύο περιφέρειες:

• για υψηλά επίπεδα φωτισμού, οι φλορέντζες τύπου σωλήνα Τ8 και με ηλεκτρονικό μηχάνημα ελέγ-
χου, δίνουν τη μέγιστη απόδοση σε ενέργεια και καλύτερη διανομή φωτισμού. 

• για χαμηλά επίπεδα φωτισμού σε μικρά δωμάτια, ένας μικρός αριθμός (συμπυκνωμένων) φλορέν-
τζων είναι μια καλή λύση.

Γενικά συστήνεται ο φωτισμός να ρυθμίζεται με χειροκίνητο διακόπτη ενώ ο περιμετρικός εξωτερικός
φωτισμός της μονάδας μπορεί εύκολα να ελέγχεται με αισθητήρα φωτός.

Κάποια γενικά μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με το φωτισμό είναι τα ακόλουθα:

• να διακόπτεται η λειτουργία των φωτιστικών συστημάτων σε ώρες που δεν απαιτείται η λειτουργία
τους. 

• να συντηρούνται και να καθαρίζονται τα συστήματα φωτισμού.  

• να προτιμάται η εγκατάσταση λαμπτήρων μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας και αυξημένης διάρ-
κειας ζωής.

2.3  Άλλα Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνουν:

• στην περίπτωση όπου η μονάδα διαθέτει μονάδα παραγωγής βιοαερίου, η ενέργεια (ηλεκτρισμός
και  θερμότητα) που παράγεται  να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της μονάδας. 

• τη μείωση του αριθμού των διαδρομών στην πόλη για προμήθειες. Όταν είναι  εφικτό να συνδυά-
ζονται οι διαδρομές και με άλλες δραστηριότητες. Είναι καλύτερα να αγοράζονται μεγάλες ποσό-
τητες ώστε το φορτίο της κάθε διαδρομής να είναι πλήρες.

• χρήση φωτισμού χαμηλής ενέργειας.

• χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα η χρήση φωτοβολταϊκών, ή χρήση θερ-
μοσυσσωρευτών.

Γενικά λειτουργικά μέτρα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε μεγάλες μονάδες είναι:

• καλύτερη χρήση της διαθέσιμης κτηριακής χωρητικότητας.

• βελτιστοποίηση της πυκνότητας των πτηνών.

• ελάττωση της θερμοκρασίας εφόσον το επιτρέπει η ευημερία των ζώων.

• ελάττωση εξαερισμού, έχοντας υπόψη τα ελάχιστα επίπεδα που απαιτούνται για την ευημερία των
πτηνών.

• θερμομόνωση του κτηρίου.

• μελέτη για χρήση υψηλής απόδοσης λέβητα σε νέες σύγχρονες μονάδες.
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• βελτιστοποίηση των διάφορων διεργασιών και ρύθμιση του εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης.

• εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

• εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
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3.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
3.1 Εισαγωγή

Οι πτηνοτροφικές μονάδες καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες νερού. Οι κυριότερες χρήσεις του
νερού είναι για ύδρευση των πουλερικών, τον κλιματισμό (καταιονισμό)  και για καθαρισμό των υπο-
στατικών. Το νερό διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην ευημερία των πτηνών αφού τόσο η ποσότητα
όσο και η ποιότητά του πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. 

3.2 Ανάγκες για Νερό

Η κατανάλωση νερού για την ύδρευση των πουλερικών σχετίζεται με τη διατροφή και το διαιτολόγιό
τους. Ο περιορισμός στην κατανάλωση νερού είναι επιθυμητός. Η μείωση, όμως, της ποσότητας που
καταναλώνουν τα πτηνά δεν είναι ορθή πρακτική. Για αυτό το λόγο η μόνιμη πρόσβαση σε νερό θεω-
ρείται απαραίτητη. Η προσπάθεια μείωσης της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται είναι θέμα
συνείδησης, αλλά κυρίως θέμα ορθής διαχείρισης της πτηνοτροφικής μονάδας.

3.3 Χρήση Νερού για Πτηνοτροφείο

3.3.1 Έλεγχος της συνολικής κατανάλωσης  νερού μέσα στο πτηνοτροφείο

Τρόποι περιορισμού της κατανάλωσης νερού σε πτηνοτροφεία:

• καθαρισμός των υποστατικών με συστήματα υψηλής πίεσης.

• τακτική ρύθμιση των συστημάτων ύδρευσης των πτηνών για την αποφυγή διαρροών 

• χρήση μετρητών κατανάλωσης νερού και τήρηση αρχείων.

• έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων ύδρευσης των πτηνών για την αποφυγή διαρροών.

3.4 Ύδρευση Πουλερικών

Για την ύδρευση των πουλερικών εφαρμόζονται, κυρίως, τρεις μέθοδοι: 

• πότισμα με θηλές. Η πρακτική αυτή έχει καθιε-
ρωθεί με αξιόπιστα αποτελέσματα.  Το μειονέ-
κτημα είναι ότι σε περίπτωση πιθανής βλάβης
το νερό καταλήγει στην κοπριά, κάτι που δεν
είναι επιθυμητό.

• πότισμα με κρεμαστές ποτίστρες. Παραδο-
σιακή μέθοδος η οποία σιγά-σιγά τείνει να αντι-
κατασταθεί από άλλες μεθόδους. Με τη μέθοδο
αυτή παρουσιάζονται μεγαλύτερες απώλειες.
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• πότισμα με θηλές και "drip cups". Θεωρείται
ως η καλύτερη μέθοδος ποτίσματος, αφού πιθα-
νές διαρροές από τις θηλές καταλήγουν στα
"drip cups" και έτσι επιτυγχάνεται σημαντική
εξοικονόμηση νερού.

Γενικά θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η
ύδρευση των πουλερικών και να διορθώνονται
άμεσα τα όποια προβλήματα  παρουσιάζονται.
Όσες θηλές χρειάζονται αλλαγή θα πρέπει να αντι-
καθίστανται με καινούργιες. Ταυτόχρονα,  θα πρέ-
πει να  υπάρχει σύστημα ασφάλειας έτσι ώστε σε
περίπτωση βλάβης  να διακόπτεται η παροχή νερού και να ειδοποιείται ο υπεύθυνος της μονάδας.

3.4.1 Θερμοκρασία νερού

Κατά το καλοκαίρι η θερμοκρασία του νερού στις εκτεθειμένες σωληνώσεις μπορεί να είναι πολύ ψηλή.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνονται τα ακόλουθα:

• μόνωση των σωληνώσεων έτσι ώστε να μην εκτίθενται απευθείας στον ήλιο.

• να μην χρησιμοποιούνται σωλήνες από πλαστικό πάνω από το έδαφος.

• η κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης του νερού να φέρει κατάλληλη μόνωση ή να είναι βαμμένη
άσπρη.

3.4.2 Ποιότητα νερού

Τα συστήματα νερού θα πρέπει να ελέγχονται ανελλιπώς για οποιεσδήποτε ενδείξεις μόλυνσης. Η εγ-
κατάσταση φίλτρων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας του νερού ύδρευσης. Θα πρέπει
να αποφεύγονται οι πηγές νερού με υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα. 

3.4.3 Δεξαμενή αποθήκευσης νερού

Σε περίπτωση που το νερό ύδρευσης που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της μονάδας αποθηκεύεται
προσωρινά σε δεξαμενή πριν τη χορήγησή του στα πτηνά, τότε αυτή πρέπει περιοδικά να αδειάζει και
να καθαρίζεται με εγκεκριμένο απολυμαντικό. Επίσης, πρέπει να είναι κλειστή ώστε να μην εισέρχεται
φως και να έχει βαλβίδα για απομάκρυνση των καθιζανόντων στερεών (λάσπης). Η βαλβίδα αυτή θα
πρέπει να είναι στην αντίθετη πλευρά της βαλβίδας εξόδου του νερού και σε χαμηλότερο επίπεδο. 

3.5 Γενικές Πρακτικές Μείωσης της Κατανάλωσης Νερού 

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται γενικές πρακτικές και τεχνολογίες που θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν σε πτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες σε νερό, διασφαλίζον-
τας, παράλληλα, την τήρηση των προδιαγραφώνυγιεινής. Στους Πίνακες 3.1 -Διαχείριση νερού και 3.2-
Μέτρηση κατανάλωσης νερού, προτείνονται μέθοδοι ελέγχου της χρήσης του νερού, από τη μέτρηση
της κατανάλωσης μέχρι την υιοθέτηση ευρύτερης πολιτικής εξοικονόμησης νερού στην επιχείρηση.  

Τέλος στον Πίνακα 3.3-Ορθολογική χρήση νερού διεργασιών, παρουσιάζονται ορισμένες εισηγήσεις
για την εξοικονόμηση νερού στις περιοχές όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση (διεργασίες
και έκπλυση εξοπλισμού και χώρων). 
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Πίνακας 3.1: Διαχείριση νερού

1 Όλα τα βήματα που περιγράφονται είναι μικρού ή μηδενικού κόστους 
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Βήμα1 Περιγραφή

1 Ανάληψη δράσης για εξοικονό-
μηση του νερού

Συγκεντρώστε ενδεικτικά κάποιες αρχικές
πληροφορίες σχετικές με τις τρέχουσες δαπά-
νες και την ενδεχομένη εξοικονόμηση.

2 Μέτρηση της κατανάλωσης
νερού στην μονάδα

Καταστρώστε ισοζύγια μάζας νερού. Θα σας
βοηθήσει να αποφασίσετε αν θα επέμβετε
στο σύνολο της μονάδας ή σε συγκεκριμένες
διεργασίες.

3 Ανάλυση αποτελεσμάτων προσ-
διορισμός των περιοχών στα
οποία είναι δυνατή η εξοικονό-
μηση νερού

Εξετάστε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης
νερού σε συγκεκριμένες διεργασίες της εγκα-
τάστασης. Συνεργαστείτε με το προσωπικό.  

4 Θέση στόχων Αποφασίστε το μέγιστο του προϋπολογισμού
που θα διατεθεί για κάθε ενέργεια. Θέσατε
στόχους εξοικονόμησης νερού σε κάθε πε-
ριοχή της μονάδας.  

5 Οργάνωση προγράμματος εξοι-
κονόμησης  

Ζητήστε αναλυτικές προσφορές από τους
προμηθευτές του εξοπλισμού που θέλετε να
εγκαταστήσετε και καταγράψτε υλικά και ανα-
λώσιμα που απαιτούνται για διάφορες ενέρ-
γειες. Χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες αυτές
καθώς επίσης και τους στόχους που έχετε
θέσει για να καταστρώσετε το πρόγραμμα
που θα υλοποιήσετε. Καθορίστε χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης.

6 Φροντίδα για τη συμμετοχή του
προσωπικού      

Αναθέστε σε ομάδες συγκεκριμένες εργασίες.
Είναι σημαντικό το προσωπικό να συμμετέχει
και να πληροφορείται σχετικά με το πρό-
γραμμα εξοικονόμησης νερού. 

7         Υλοποίηση του  προγράμματος Ενημερώσετε και εκπαιδεύσετε το προσωπικό
για νέες  εγκαταστάσεις ή επισκευή υφιστάμε-
νου εξοπλισμού, όπως επίσης για νέες βέλτι-
στες πρακτικές και διαδικασίες.
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Πίνακας  3.2: Μέτρηση κατανάλωσης νερού  (Οι προτεινόμενες ενέργειες είναι όλες χαμηλού –
μέτριου κόστους)
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Πρακτική Δυνατότητα
Εφαρμογής 

Περιγραφή 

Καταγράψτε αναλυτικά τις
χρήσεις νερού και συγκεν-
τρώστε πληροφορίες με
στόχο την κατάστρωση
ισοζυγίων νερού 

Συγκεντρώστε υφιστάμενες πληροφο-
ρίες, όπως: τιμή νερού και κόστος επε-
ξεργασίας του, ποσότητα και ποιότητα
επιμέρους ρευμάτων νερού και υγρών
αποβλήτων, δαπάνη επεξεργασίας
αποβλήτων, σχέδια εγκατάστασης
κ.λπ. Σχεδιάστε διάγραμμα ροής της
μονάδας σημειώνοντας τα βασικά ση-
μεία κατανάλωσης νερού, τις θέσεις
όλων των μετρητών ροής και τα ση-
μεία από τα οποία το νερό οδηγείται
στην κεντρικό σημείο συλλογής. Ση-
μειώστε επίσης στο διάγραμμα τις βα-
σικές παροχές νερού χρησιμοποιώντας
κοινή μονάδα μέτρησης (π.χ. m3/ημέρα).
Προσθέστε περαιτέρω πληροφορίες
αν είναι απαραίτητο. 

Τα ισοζύγια νερού θα σας βοηθήσουν
να εντοπίσετε τις περιοχές των εγκατα-
στάσεων στις οποίες καταναλώνονται
οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού και
παράγεται σημαντικός όγκος υγρών
αποβλήτων. Η πληροφορία αυτή θα
σας οδηγήσει να εξετάσετε γιατί η ζή-
τηση νερού είναι μεγάλη σε συγκεκρι-
μένες διεργασίες ή γιατί παράγονται
μεγάλες ποσότητες αποβλήτων.

Χρησιμοποιείστε όργανα
μέτρησης της κατανάλω-
σης του νερού  

Δοχείο και ρολόι Σε ροές που είναι
προσιτές

Η μέτρηση του χρόνου που απαιτείται
για να γεμίσει ένα ογκομετρημένο δο-
χείο, χρησιμοποιώντας ένα απλό
ρολόι, είναι ένας εύκολος, φτηνός και
αποτελεσματικός τρόπος μέτρησης
παροχών.
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Πίνακας  3.2 (συνέχεια): Μέτρηση κατανάλωσης νερού  (Οι προτεινόμενες ενέργειες είναι όλες
χαμηλού – μέτριου κόστους)
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Πρακτική Δυνατότητα
Εφαρμογής 

Περιγραφή 

Μετρητές παροχής Τροφοδοσία νερού
και εισροές σε συγ-
κεκριμένες διεργα-
σίες

Όλες οι πτηνοτροφικές μονάδες πρέ-
πει να έχουν μετρητές τροφοδοσίας. Οι
μετρήσεις παρέχουν πληροφόρηση
για τη συνολική κατανάλωση νερού
στην εγκατάσταση. Για τον προσδιορι-
σμό της ζήτησης νερού σε συγκεκριμέ-
νες περιοχές της μονάδας, εξετάστε τη
δυνατότητα εγκατάστασης συστήμα-
τος μετρητών παροχής. Οι διεργασίες
που καταναλώνουν τις μεγαλύτερες
ποσότητες νερού (π.χ. παραγωγή, πλύ-
σιμο) θα πρέπει να εξετάζονται χωρι-
στά.

Μετρητές τύπου τουρμπί-
νας (ρολόι)

Σε σωληνώσεις κα-
θαρού νερού

Μετρούν την αθροιστική ροή. Είναι οι
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι με-
τρητές παροχής. Οι βιομηχανικοί με-
τρητές τύπου τουρμπίνας διατίθενται
σε πολλά διαφορετικά μεγέθη.

Μετρητές τύπου ελέγχου Σε σωληνώσεις κα-
θαρού νερού 

Μετρούν τη στιγμιαία ροή.
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Πίνακας  3.3: Ορθολογική χρήση νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία 
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Πρακτική1 Κίνητρο Εφαρμογής Περιγραφή

Εφαρμόστε απλές πρακτικές
εξοικονόμησης νερού1

Γνωρίζει το προσωπικό της
επιχείρησης ότι πραγματο-
ποιούνται μετρήσεις της κα-
τανάλωσης νερού;

Γνωστοποιώντας στο προ-
σωπικό τις συστηματικές
μετρήσεις της κατανάλω-
σης νερού δίνετε κίνητρο
για αποτελεσματικότερη
χρήση του.

Αναρτήστε εβδομαδιαίως τις με-
τρήσεις των καταναλώσεων νερού,
έτσι ώστε το προσωπικό να γνωρί-
ζει τις διακυμάνσεις της ζήτησης και
να μπορεί ευκολότερα να εντοπίσει
και να αντιμετωπίσει προβλήματα.
Συσχετίστε την κατανάλωση νερού
με συγκεκριμένη χαρακτηριστική
παράμετρο λειτουργίας (π.χ. ποσό-
τητα παραγωγής πουλερικών) και
διαμορφώστε κατάλληλους δείκτες
παρακολούθησης.

Επισκευάζετε άμεσα τις
θηλές που στάζουν; 

Οι θηλές που στάζουν σας
κοστίζουν σε απώλειες
νερού αλλά και σε αυξη-
μένο όγκο αποβλήτων,
πολύ περισσότερο από
όσο μπορεί να φαντάζεστε.

Ελέγχετε τακτικά όλες τις θηλές
ύδρευσης. 

Ελέγχετε τακτικά το σύ-
στημα ύδρευσης της εγκα-
τάστασης για διαρροές;

Οι τακτικοί έλεγχοι θα συμ-
βάλλουν στη μείωση απώ-
λειας νερού. Οι υπόγειες
διαρροές είναι πιθανό να
μην ανιχνεύονται για χρό-
νια.

Ελέγχετε τακτικά για διαρροές τις
προσβάσιμες σωληνώσεις και εν-
θαρρύνετε το προσωπικό να ανα-
φέρει όλες τις διαρροές που
εντοπίζει. 
Ελέγχετε τις υπόγειες σωληνώσεις
για ενδεχόμενες διαρροές παρακο-
λουθώντας τους μετρητές παροχών.
Ένδειξη κατανάλωσης σε περίοδο
μη χρήσης υποδεικνύει ύπαρξη
διαρροών. Έλεγχος της πίεσης μια
φορά το χρόνο.

Απαιτείται η χρήση νερού σε
συγκεκριμένη θερμοκρασία;

Το νερό που κυκλοφορεί σε
συστήματα σωληνώσεων
μεγάλου μήκους μπορεί να
παρουσιάσει ανεπιθύμητες
μεταβολές της θερμοκρα-
σίας του (εξαρτάται από το
μονωτικό υλικό των σωλη-
νώσεων). 

Συντομεύστε τις διαδρομές κυκλο-
φορίας του νερού για να αποφύγετε
μεταβολές στη θερ      μο  κρασία του. 
Επισκευάστε τυχόν φθαρμένες μο-
νώσεις.
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Πίνακας  3.3 (συνέχεια): Ορθολογική χρήση νερού που χρησιμοποιείται 
στην παραγωγική διαδικασία

1 Οι προτεινόμενες ενέργειες είναι όλες μηδενικού – μέτριου κόστους 

2 Οι προτάσεις που αφορούν στον εξοπλισμό εξοικονόμησης νερού απαιτούν την κατά περίπτωση περαιτέρω διερεύνηση του κό-

στους εγκατάστασης.
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Πρακτική1 Κίνητρο
Εφαρμογής 

Περιγραφή 

Χρησιμοποιήστε κατάλ-
ληλο εξοπλισμό εξοικονό-
μησης νερού2

Έχετε εξασφαλίσει την κα-
τάλληλη πίεση ή παροχή
του νερού μέσω των σω-
ληνώσεων και του λοιπού
εξοπλισμού; 

Σε κάποιες διεργα-
σίες μπορεί να μην
απαιτείται υψηλή
πίεση ή παροχή
νερού. Ίσως κατα-
ναλώνετε περισσό-
τερο νερό από όσο
απαιτείται.

Ελέγξτε τις προδιαγραφές του κατα-
σκευαστή για συγκεκριμένα τμήματα
του εξοπλισμού ώστε να αποφύγετε
υψηλότερη πίεση ή παροχή του χρησι-
μοποιούμενου νερού. 

Χρησιμοποιείτε ψεκα-
στικά νερού για το πλύ-
σιμο;

Η χρήση του σω-
στού τύπου ακρο-
φυσίου είναι πολύ
σημαντική και
συχνά παραβλέπε-
ται.

Συζητήστε με τον προμηθευτή σας
σχετικά με τους τύπους ακροφυσίων
που είναι οι καταλληλότεροι για την
παραγωγική διαδικασία σας.  
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4.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
4.1 Εισαγωγή

Η τροφή των πουλερικών είναι ένα μίγμα πολλών συστατικών όπως δημητριακά, σπόροι, σόγια, βολβοί,
κόνδυλοι, ρίζες, κ.λπ.  Η σύνθεση της τροφής τους αποσκοπεί στην παροχή της απαραίτητης ενέργειας
αλλά και των αμινοξέων, μεταλλικών στοιχείων, ιχνοστοιχείων και βιταμινών που απαιτούνται για την
ανάπτυξη των πουλερικών. Η επιλογή των διαφόρων συστατικών τους ποικίλλει επίσης ανάλογα με το
στάδιο παραγωγής. 

Δύο είναι τα θρεπτικά συστατικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το άζωτο και ο φωσφόρος. Το άζωτο είναι
απαραίτητο στοιχείο της πρωτεΐνης αλλά η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε άζωτο αποτελεί περι-
βαλλοντικό πρόβλημα καθότι μπορεί να εξατμιστεί ως αμμωνία προκαλώντας δυσοσμία, κ.λπ. Η αμ-
μωνία στα νερά είναι τοξική για τα ψάρια. Το άζωτο μπορεί να εισχωρήσει στα υπόγεια νερά και να
προκαλέσει νιτρορύπανση. Ο φωσφόρος από τα κτηνοτροφικά απόβλητα προσκολλάται στο έδαφος
και μπορεί να μεταφερθεί με απορροή στα επιφανειακά νερά προκαλώντας ευτροφισμό.

4.2 Διαθρεπτική Διαχείριση

Είναι τεχνική για μείωση της αποβολής θρεπτικών συστατικών (άζωτο και φωσφόρο) στην κοπριά των
πουλερικών. Αποσκοπεί στην καλύτερη αντιστοίχιση της χορηγούμενης τροφής στις πραγματικές ανάγ-
κες των πτηνών ανάλογα με το στάδιο παραγωγής τους. Με τον τρόπο αυτό ελαττώνεται η ποσότητα
του αποβαλλόμενου αζώτου στα ούρα λόγω μη απορρόφησης του. Τα διατροφικά μέτρα που είναι δυ-
νατό να ληφθούν είναι η εναλλαγή σύστασης της τροφής σε ημερήσια βάση (πολυφασική σίτιση), δια-
τροφή βασισμένη στα αφομοιώσιμα/διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά, διατροφή χαμηλή σε πρωτεΐνες
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συνοδευόμενη από συμπληρώματα  αμινοξέων και διατροφή χαμηλή σε φωσφόρο συνοδευόμενη από
συμπληρώματα φυτάσης ή τροφές εμπλουτισμένες με ανόργανα φωσφορικά άλατα, υψηλής απορρό-
φησης. Τέλος, με τη χρήση ορισμένων πρόσθετων όπως ενζύμων, είναι δυνατό να αυξηθεί η θρεπτική
αξία της τροφής ώστε να υπάρξει βελτιωμένη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και  μείωση των
θρεπτικών συστατικών που αποβάλλονται στην κοπριά.

Μείωση της πρωτείνης κατά 1% στην τροφή μπορεί να αποδώσει μείωση σε άζωτο μέχρι και 10% στην
κοπριά πουλερικών αυγοπαραγωγής και 5-10% σε κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής.

Η υπέρμετρη χρήση αλάτων στη διατροφή των πτηνών μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε εδάφη και φυτά
από μακροχρόνια χρήση κοπριάς των πουλερικών ως εδαφοβελτιωτικό. Γι’ αυτό συστήνεται η μείωση
του άλατος στις τροφές των πουλερικών.
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5.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
5.1 Εισαγωγή

Τα απόβλητα που δημιουργούνται στις διάφορες διεργασίες των πτηνοτροφείων είναι τα υγρά από την
έκπλυση υποστατικών εκτροφής πουλερικών και την έκπλυση οχημάτων μεταφοράς  κοπριάς και που-
λερικών, η κοπριά που παράγεται, τα νεκρά πτηνά είτε λόγω θνησιμότητας είτε λόγω αντικατάστασης,
τα σπασμένα αυγά και αυγά που απορρίπτονται κατά τη διαδικασία ελέγχου και τη συσκευασία.

5.2 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Τα υγρά απόβλητα από τα πτηνοτροφεία προέρχονται κυρίως από την έκπλυση των υποστατικών
εκτροφής στο τέλος κάθε κύκλου παραγωγής. Η πρακτική που ακολουθείται σήμερα είναι τα νερά έκλυ-
σης από τον καθαρισμό των υποστατικών να αφήνονται ελεύθερα για εξάτμιση, χωρίς να συλλέγον-
ται.

Η διαχείριση πρέπει να γίνεται ως ακολούθως:

• η αποθήκευση τους σε δεξαμενή και στη συνέχεια η χρησιμοποίηση τους για άρδευση δένδρων ή
φυτών που υπάρχουν στην περίμετρο ή πλησίον της μονάδας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης
ως εδαφοβελτιωτικό χέρσων αγροτεμαχίων.

• η αποθήκευση τους σε δεξαμενές αποξήρανσης για σκοπούς εξάτμισης.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης και αποξήρανσης πρέπει να είναι και να διατηρούνται στεγανοποιημένες.
Μια δεξαμενή θεωρείται στεγανοποιημένη όταν τόσο ο πυθμένας όσο και τα πρανή, έχουν επενδυθεί
με υλικά με δείκτη υδροπερατότητας τουλάχιστο 10-7 cm/sec.

Το βάθος των δεξαμενών αποξήρανσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,4 μέτρα. Για αποφυγή
διαρροών και για σκοπούς ασφάλειας συστήνεται όπως η στάθμη των υγρών αποβλήτων παραμένει
τουλάχιστο 40 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια της δεξαμενής. Δεν πρέπει να υπάρχει πιθανότητα
εισροής των όμβριων νερών στις δεξαμενές αυτές. Τα όμβρια ενδείκνυται να συλλέγονται και να απο-
θηκεύονται ξεχωριστά και να χρησιμοποιούνται διαφορετικά.  

5.3 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων/κοπριάς

5.3.1 Συλλογή κοπριάς

Η απομάκρυνση της κοπριάς από τα υποστατικά εκτροφής πουλερικών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση
της οχληρίας.

Στα πτηνοτροφεία κρεατοπαραγωγής εφαρμόζεται μόνο η τεχνική με τη χρήση εκσκαφέα. Η απομά-
κρυνση πρέπει να αποφεύγεται σε ώρες που πνέουν δυνατοί άνεμοι. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται
η υπερφόρτωση των οχημάτων μεταφοράς. Το φορτίο θα πρέπει  να καλύπτεται ικανοποιητικά και να
αποφεύγεται η μεταφορά του διαμέσου κατοικημένων περιοχών.

Στα πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής τα οποία διαθέτουν σταβλισμό κλωβοστοιχίας εφαρμόζονται οι
πιο κάτω τεχνικές:

• με τη χρήση ιμάντα. Θεωρείται ως η καλύτερη τεχνική σε ότι αφορά την εκπομπή αμμωνίας. Η απο-
μάκρυνση της κοπριάς θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστο δύο φορές την εβδομάδα.
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• με τη χρήση ξεστήρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για
να θεωρείται η τεχνική αυτή βέλτιστη είναι η απομά-
κρυνση να γίνεται επίσης τουλάχιστο δύο φορές την
εβδομάδα.

• με τη χρησιμοποίηση λάκκου αποθήκευσης. Πρέπει
όμως το πάτωμα του λάκκου να είναι πλήρως στεγα-
νοποιημένο και να παρέχεται επαρκής αερισμός.

5.3.2 Αποθήκευση κοπριάς

Σημαντικό ρόλο για τη προστασία των υπόγειων νερών παίζει ο τρόπος αποθήκευσης της κοπριάς. Η
κοπριά πρέπει να αποθηκεύεται,προσωρινά μέχρι την τελική της διάθεση, σε στεγανό χώρο (αλώνι)
από μπετόν, το δάπεδο του οποίου να έχει κλίση προς κανάλι συλλογής υγρών αποβλήτων. Θα πρέπει
να  απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από πηγές ή γεωτρήσεις υδατοπρομήθειας και να είναι μακριά από
κατοικημένες περιοχές. Τέλος, κατά τη χωροθέτηση της πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κύρια κατεύ-
θυνση των ανέμων. Συστήνεται το αλώνι να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον ίση με την παραγωγή κο-
πριάς για έξι μήνες, ενώ προτείνεται όπως η κοπριά αφήνεται για χώνευση τουλάχιστον για τρεις μήνες
προτού χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Κατά την απομάκρυνση της από το αλώνι θα πρέπει να
εφαρμόζεται η τακτική να απομακρύνεται η παλιά (first in –first out) έτσι ώστε να παρέχεται ο χρόνος
χώνευσης. Τέλος, για καλύτερη χώνευση συστήνεται η αποθήκευση της σε επιμήκεις σωρούς.

5.3.3 Επεξεργασία κοπριάς

Η συνηθέστερη μέθοδος διαχείρισης της κοπριάς είναι η τελική διάθεση της σε αγροτεμάχια ως εδα-
φοβελτιωτικό.  Η κοπριά των πουλερικών είναι από μόνη της πολύ καλό λίπασμα το οποίο προσδίδει
στα εδάφη που χρησιμοποιούνται πολύτιμα συστατικά απαραίτητα για την καλύτερη γονιμότητα. Γι’
αυτόν ακριβώς το λόγο αποτελεί την πιο δημοφιλή μέθοδο στην Κύπρο. Υπάρχουν όμως αρκετοί πε-
ριορισμοί κατά τη χρήση της τους οποίους πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τόσο οι πτηνοτρόφοι ως οι
παραγωγοί της κοπριάς, όσο και οι γεωργοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την κοπριά. Συγκεκριμένα θα πρέ-
πει  :

• η δοσολογία της κοπριάς κατά την εφαρμογή της να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΔΠ 263/2007), που διέπει τη χρήση κτηνοτροφικών αποβλήτων. Σε
περιοχές που έχουν καθορισθεί ως ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση θα πρέπει να ακολουθείται το
πρόγραμμα δράσης για προστασία των ευπρόσβλητων περιοχών.

• να μην τοποθετείται κοπριά σε χωράφια στα οποία χρησιμοποιούνται υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα.

• πρέπει να επιτυγχάνεται σύντομη ενσωμάτωση της κοπριάς στο έδαφος (μέγιστος χρόνος 12 ώρες).

Πέραν όμως από την παραδοσιακή μέθοδο της διάθεσης των αποβλήτων υπάρχουν και οι τρόποι επε-
ξεργασίας, με λιγότερα προβλήματα εφαρμογής και με ταυτόχρονη, σε ορισμένες διαδικασίες, συμπα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως το βιοαέριο που παράγεται από την
αναερόβια επεξεργασία της κοπριάς. Πιο αναλυτικά, οι επιλογές που υπάρχουν όσον αφορά την επε-
ξεργασία της κοπριάς είναι:

Κομποστοποίηση. Με τη μέθοδο αυτή η κοπριά τοποθετείται σε σωρούς όπου επιτυγχάνεται ελεγχό-
μενη μικροβιακή αποσύνθεση των πτητικών ενώσεων (π.χ. ενώσεων οργανικού αζώτου) με αποτέλεσμα
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τη σταθεροποίηση και τη μετατροπή της σε καλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό. Αποτέλεσμα της κομ-
ποστοποίησης είναι η σημαντική μείωση του όγκου της κοπριάς. Παρόλα αυτά, σημαντικό ποσοστό
αζώτου παραμένει στην κομπόστα και η απόθεση της θα πρέπει να γίνεται με βάση τις πρόνοιες της
νομοθεσίας.

Αναερόβια χώνευση. Με τη μέθοδο αυτή η κοπριά τοποθετείται σε ειδικά σχεδιασμένους αναερόβιους
αντιδραστήρες όπου επιτυγχάνεται ελεγχόμενη μικροβιακή αποσύνθεση των πτητικών ενώσεων (όπως
και στην κομποστοποίηση) με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση της και την παραγωγή σημαντικών πο-
σοτήτων βιοαερίου το οποίο αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανα-
ερόβιας χώνευσης περιλαμβάνει συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το βιοαέριο
καθώς και συστήματα εκμετάλλευσης παραγόμενης ενέργειας. Μετά την αναερόβια χώνευση ακολου-
θεί κομποστοποίηση της χωνεμένης ύλης, αλλά με σημαντικά μειωμένο χρόνο ολοκλήρωσης της δια-
δικασίας.

Αποτέφρωση. Με την αποτέφρωση της κοπριάς επιτυγχάνεται ταυτόχρονη μείωση του όγκου της κατά
90% και σταθεροποίηση της, ενώ η στάχτη που παράγεται από την αποτέφρωση μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την καύση της κοπριάς
είναι κυρίως εξωθερμικές με αποτέλεσμα να ελευθερώνονται ποσότητες θερμικής ενέργειας, οι οποίες,
μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα,  αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

5.4 Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά πως πρέπει να γίνεται η διαχείριση των υπό-
λοιπων αποβλήτων που παράγονται από τις εργασίες μιας πτηνοτροφικής μονάδας, εκτός από τα ξε-
πλύματα των υποστατικών εκτροφής των πουλερικών και της κοπριάς.
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Σχήμα 5.1 Διάγραμμα ροής για τα ρεύματα αποβλήτων σε μια πτηνοτροφική μονάδα εκτός από τα ξε-
πλύματα των υποστατικών εκτροφής των πουλερικών και της κοπριάς
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6.  ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ / ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
6.1 Εισαγωγή

Η κοπριά των πουλερικών περιέχει θρεπτικά
συστατικά όπως άζωτο, φωσφόρο και κάλ-
λιο, ως επίσης ιχνοστοιχεία, οργανικές ου-
σίες και, φυσικά, νερό. Επομένως, είναι
αναμενόμενο ότι  μπορούν να βελτιώσουν
τη γονιμότητα του εδάφους και να αυξή-
σουν την παραγωγή. Με την προσθήκη κτη-
νοτροφικών αποβλήτων στο έδαφος
μειώνεται η διάβρωσή του από τον αέρα και
τη βροχή, βελτιώνεται ο αερισμός και η σύ-
στασή του,  εμπλουτίζεται σε οργανική
ουσία και αναπτύσσονται μικροοργανισμοί
οι οποίοι υποβοηθούν τα φυτά. Είναι προτι-
μότερο να χρησιμοποιούνται κτηνοτροφικά απόβλητα αντί χημικά λιπάσματα.

Εναπόθεση υπερβολικής ποσότητας κοπριάς στο έδαφος προκαλεί ζημιά στις καλλιέργειες αλλά και
στο έδαφος ενώ επηρεάζει και την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Οι αυξημένες δό-
σεις κοπριάς με ψηλό άζωτο μπορεί να ΄΄κάψουν΄΄ τα φυτά. Μεγάλες ποσότητες κοπριάς μπορούν επί-
σης να προκαλέσουν συσσώρευση διαλυτών αλάτων στο έδαφος, η οποία μειώνει την ποσότητα
διαθέσιμου νερού και επομένως περιορίζει την ανάπτυξη των φυτών. Επιπρόσθετα, η εναπόθεση με-
γάλης ποσότητας κοπριάς σε μια εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει κλείσιμο των πόρων του εδάφους
και επομένως αύξηση της απορροής όμβριων νερών. Συγκέντρωση θρεπτικών στο έδαφος που δεν
απορροφούνται από τα φυτά μπορεί, μετά από απορροή όμβριων, να προκαλέσει ευτροφισμό σε επι-
φανειακά νερά. Έκπλυση των διαλυτών θρεπτικών και κυρίως των νιτρικών στα υπόγεια νερά μπορεί
να προκαλέσει νιτρορύπανση καθιστώντας ακατάλληλο το υπόγειο πόσιμο νερό. Πρέπει, επομένως,
να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον και
να μεγιστοποιηθούν τα ωφελήματα από την εναπόθεση κοπριάς.  

6.2 Κατευθυντήριες Οδηγίες

Η διάθεση  κοπριάς πρέπει να γίνεται με καταρχήν επιλογή των κατάλληλων χώρων και τον καθορισμό
ουδέτερων ζωνών, σύμφωνα με την Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων. Στη συνέχεια καθορίζεται ο χρόνος,
ο τρόπος και ο ρυθμός εναπόθεσης. 

Εναπόθεση πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό νωρίτερα κατά την ανάπτυξη των φυτών και όχι καθυστε-
ρημένα. Δεν θα πρέπει να γίνεται όταν αναμένεται μεγάλη βροχόπτωση ή όταν ο κίνδυνος για πρόκληση
δυσοσμίας είναι μεγάλος (π.χ. αναμένονται άνεμοι στην κατεύθυνση γης ευαίσθητων χρήσεων). Η διά-
θεση πρέπει να γίνεται στη διάρκεια της  ημέρας, σε εργάσιμες ώρες κατά προτίμηση το πρωί. 

Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμός εναπόθεσης ώστε να μειώνεται η
εκπομπή αερίων ρύπων και δυσοσμίας. 
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Ο ρυθμός εναπόθεσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το θρεπτικό περιεχόμενο, τις θρεπτικές απαιτήσεις
της καλλιέργειας, την κατάσταση του εδάφους και την προηγούμενη χρήση άλλων λιπασμάτων (κτη-
νοτροφικών αποβλήτων ή χημικών). 

Η λίπανση με κτηνοτροφικά απόβλητα πρέπει να γίνεται με βάση σχέδιο διαχείρισης θρεπτικών συ-
στατικών και να περιλαμβάνει υπολογισμό της ποσότητας ανάλογα με το ποσοστό θρεπτικών συστα-
τικών στην κοπριά και στο  έδαφος, τη γονιμότητα και τη διαπερατότητα του εδάφους. Επίσης, πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, τις μετεωρολογικές συνθήκες και τη γειτνίαση
με περιβαλλοντικά ευαίσθητες χρήσεις γης.

6.3 Τεχνικές Διασποράς Κοπριάς Πουλερικών στο Έδαφος

Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας της κοπριάς των πουλερικών σε άζωτο, θεωρείται σημαντική η ομοι-
όμορφη διασπορά στο έδαφος κατά ακριβή αναλογία. Για το λόγο αυτό, ενδείκνυνται οι πιο κάτω τε-
χνικές.

Κοπρο-διασπορέας με σύστημα οπίσθιας εκφόρτωσης (Rear-Discharge Spreader)

Το σύστημα αυτό είναι ρυμουλκούμενο όχημα με κινούμενο δάπεδο ή άλλο μηχανισμό ώστε η κοπριά
να μεταφέρεται στο πίσω μέρος του διασπορέα. Ο μηχανισμός διασποράς δυνατό να έχει κάθετους ή
οριζόντιους κρούστες και σε μερικές περιπτώσεις περιστρεφόμενους δίσκους.

Διασπορέας διπλού σκοπού (Dual Purpose Spreader)

Ο τύπος διασπορέα διπλού σκοπού είναι ρυμουλκούμενο όχημα με  πλευρικό σύστημα διασποράς της
κοπριάς.  Το όχημα αυτό είναι σχήματος V και είναι ικανό να χειρίζεται τόσο την υγρή όσο και τη στερεά
κοπριά.  Η  πτερωτή με μεγάλη περιστροφική ταχύτητα, που συνήθως είναι εγκατεστημένη στο πρόσθιο
μέρος του οχήματος, σκορπά το περιεχόμενο από τη μια πλευρά του οχήματος. Η πτερωτή τροφοδο-
τείται με την κοπριά από ατέρμονα κοχλία ή άλλο μηχανισμό και με τη βοήθεια πτυσσόμενης πόρτας
ώστε να ελέγχεται ο ρυθμός ροής της ύλης προς την πτερωτή.

Για τη διασπορά  βρεγμένης κοπριάς, που προέρχεται από κλωβοστοιχίες (<20% ξηρής ουσίας), το σύ-
στημα χαμηλής τροχιάς σε χαμηλή πίεση αποτελεί τη μόνη εφαρμόσιμη τεχνική.

Ο τύπος αυτός δημιουργεί μεγάλα σταγονίδια με αποτέλεσμα να μην εξατμίζονται και να  μην  παρα-
σύρονται από τον άνεμο. Το ρυμουλκούμενο αυτό σύστημα μπορεί να είναι ενωμένο με λάστιχο τρο-
φοδοσίας με βυτιοφόρο ή να είναι ενσωματωμένο σε βυτιοφόρο.

6.4 Τεχνικές Ενσωμάτωσης Κοπριάς στο Έδαφος

Η ενσωμάτωση της κοπριάς στο έδαφος μπορεί να επιτευχθεί με εξοπλισμό όπως οι δίσκοι και το άρο-
τρο, ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του εδάφους. Η τοποθέτηση κοπριάς  μέσα στο έδαφος
αποτελεί ικανοποιητικό τρόπο μείωσης της εκπομπής αμμωνίας. 

Η κοπριά πρέπει να καλυφθεί πλήρως με χώμα ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αποδοτικότητα. Ο βαθμός
αποδοτικότητας στη συγχώνευση εξαρτάται από τα καλλιεργητικά μηχανήματα. Η  άροση κυρίως εφαρ-
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μόζεται για ενσωμάτωση στερεάς κοπριάς σε καλλιεργήσιμα εδάφη. Εκεί όπου οι τεχνικές εμβολιασμού
δεν είναι δυνατές ή διαθέσιμες, η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί και στις περιπτώσεις υγρής κο-
πριάς.

Η μέθοδος αυτή είναι επίσης εφαρμόσιμη σε εδάφη λειμώνων κατά τη διάρκεια μεταβολής τους σε
καλλιεργήσιμη γη (π.χ. σύστημα περιτροπής) ή κατά την επανασπορά. Καθώς η απώλεια αμμωνίας λαμ-
βάνει χώρα γρήγορα μετά τη διασπορά της κοπριάς στην επιφάνεια, μεγαλύτερη μείωση στις εκπομπές
είναι δυνατή όταν η ενσωμάτωση γίνεται αμέσως μετά τη διασπορά. Ταυτόχρονα, η ανάμειξη μειώνει
την πρόκληση δυσοσμίας στη γειτνιάζουσα περιοχή.

Για να επιτευχθεί η άμεση ενσωμάτωση μετά τη διασπορά, χρειάζεται δεύτερος ελκυστήρας με τον εξο-
πλισμό απορρόφησης που να ακολουθεί τον κοπρο-διασπορέα ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και
με ένα χειρισμό τόσο η κοπρο-διασπορά όσο και η ενσωμάτωση.
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7.  ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
7.1 Θόρυβος από Πτηνοτροφικές Μονάδες - Εισαγωγή

Η ηχορύπανση στην περίπτωση των πτηνοτροφικών μονάδων θεωρείται η έκθεση σε θόρυβο που δυ-
νατό να προκαλέσει ενόχληση στα όρια της μονάδας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που φαίνονται πιο κάτω, έχουν στόχο την εφαρμογή μέτρων για μείωση
του θορύβου ώστε να μην προκαλεί ενόχληση σε άτομα, ή σε άλλους «ευαίσθητους δέκτες», που βρί-
σκονται πέρα από τα σύνορα του τεμαχίου της πτηνοτροφικής μονάδας. 

Θεωρητικά, ο χρόνος και τα κονδύλια που πρέπει να δαπανηθούν για λήψη των μέτρων για μείωση του
θορύβου πρέπει να είναι ανάλογα με την ενόχληση που προκαλείται ή την δυνατότητα για πρόκληση
οχληρίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υιοθετούνται ορθές πρακτικές. Εάν, όμως,  ο αριθμός των επη-
ρεαζομένων είναι μεγάλος, για παράδειγμα όταν η πτηνοτροφική μονάδα είναι κοντά σε πυκνοκατοι-
κημένη περιοχή, τότε πρέπει να λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα για τη μείωση του θορύβου. 

Στο  κείμενο αυτό,  συμπεριλαμβάνονται τεχνικές διαχείρισης (δηλ. οδηγίες καλής πρακτικής), καθώς
επίσης και συγκεκριμένα μέτρα ελέγχου του θορύβου, όπως είναι τα φυσικά και τεχνητά εμπόδια ηχο-
διάσπασης και τα ηχοπετάσματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο το επίπεδο του θορύβου που μπορεί να προκαλέσει οχληρία,
αλλά μερικές φορές η πηγή του θορύβου (δηλ. το είδος του ήχου), ή η ώρα της ημέρας κατά την οποία
προκαλείται η οχληρία. Ορισμένα παραδείγματα παρατίθενται πιο κάτω:

• μεταφορά υλικών και τροφής.

• θόρυβοι από πτηνά.

• η ώρα κατά την οποία προκαλείται ο θόρυβος (για παράδειγμα, ο θόρυβος είναι πιο ενοχλητικός
κατά τις βραδινές ώρες ή κατά τις ώρες ξεκούρασης και το Σαββατοκύριακο παρά τις εργάσιμες
ώρες).

• δυνατά κτυπήματα.

• βομβοί οχημάτων, μηχανημάτων, ανεμιστήρων και αντλιών.

7.2 Τεχνικές Μείωσης Θορύβου και Αισθητικής Οχληρίας

Αυτή η ενότητα παραθέτει κάποιες αρχές ορθής πρακτικής για τη μείωση και τον έλεγχο του θορύβου.
Μερικές από τις θέσεις που αναπτύσσονται δεν ισχύουν για ορισμένες πτηνοτροφικές μονάδες, εντού-
τοις,  τα σχετικά σημεία πρέπει να επιλεγούν για εφαρμογή στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αν και
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Ευαίσθητοι δέκτες 
Ευαίσθητοι δέκτες θεωρούνται πρώτιστα οι άνθρωποι που ζουν και δραστηριοποιούνται σε κατοι-
κίες, νοσοκομεία, σχολεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις, μέσα στη ζώνη επηρεασμού της πτηνο-
τροφικής μονάδας, αλλά μπορεί να περιλαμβάνονται και άνθρωποι που συχνάζουν σε ανοιχτούς
χώρους όπως πάρκα. Μερικές φορές, μέχρι και οι φυσικοί βιότοποι, όπως οι ζώνες προστασίας της
φύσης, μπορούν να θεωρηθούν ως ευαίσθητοι δέκτες.
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αυτή η ενότητα εξετάζει συγκεκριμένα το θόρυβο, πολλές από τις λύσεις που παρατίθενται θα βοηθή-
σουν επίσης στον έλεγχο άλλων εκπομπών από  πτηνοτροφικές μονάδες. Όμως, πρέπει να σημειωθεί
ότι σε μερικές περιπτώσεις τα μέτρα για καταπολέμηση του θορύβου πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά
άλλους τομείς της επιχείρησης, όπως η υγεία και η ευημερία των πτηνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέ-
πει να εφαρμόζεται κοινή λογική και να υιοθετείται ισορροπημένη προσέγγιση. Τέλος, επισημαίνεται
ότι τα μέτρα που παρατίθενται στην ενότητα αυτή δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τα μέτρα
που πιθανόν να εφαρμόζονται για αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων, όπως π.χ. η προστασία της υγείας
και η ασφάλεια, ή προστασία των υδάτων από τη ρύπανση κ.λπ.

Πολλά από τα προβλήματα θορύβου μπορούν να αποτραπούν με τη χρήση κανόνων καλής πρακτικής
και με διατήρηση των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων της μονάδας σε καλή κατάσταση. Για καλό
έλεγχο του θορύβου συστήνονται τα ακόλουθα γενικά μέτρα, κατά σειρά προτεραιότητας:

• η παραγωγή θορύβου μπορεί να αποτραπεί από καλό σχεδιασμό των διεργασιών και εγκαταστά-
σεων, όπως επίσης και από τη σωστή συντήρηση της πτηνοτροφικής μονάδας. Παραδείγματα περι-
λαμβάνουν τα ακόλουθα:

o εγκαταστάσεις  και επιλογή μηχανικού εξοπλισμού που παράγουν λιγότερο θόρυβο. Είναι πολύ
ευκολότερο να εξεταστούν τα πιθανά προβλήματα στο στάδιο σχεδιασμού ή της επέκτασης μιας
εγκατάστασης παρά αλλαγής μιας υφιστάμενης. Είναι οικονομικά πιο αποτελεσματικό να αγορα-
στεί ο κατάλληλος εξοπλισμός εξ’ αρχής παρά η αντικατάσταση ή η τροποποίηση του σε μεταγε-
νέστερο στάδιο. Πολλοί κατασκευαστές μηχανημάτων σήμερα παρέχουν λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο θορύβου που παράγουν τα προϊόντα τους. (Κ.Δ.Π.
535(Ι)/2003, Θόρυβος από εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους).

o κατάλληλος συγχρονισμός των θορυβωδών διαδικασιών.

o κατάλληλη χωροθέτηση των θορυβωδών διαδικασιών και των πηγών θορύβου από το στάδιο
σχεδιασμού της μονάδας.

o να υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της πηγής θορύβου και του δέκτη. Πρέ-
πει να λαμβάνονται μέτρα ούτως ώστε οι περιοχές που συγκεντρώνουν τις πλέον θορυβώδεις
δραστηριότητες να βρίσκονται μακριά από τις «ευαίσθητες» περιοχές. Η χωροθέτηση του εξο-
πλισμού και η διακίνηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στη μονάδα επί καθημερινής
βάσης, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του επιπέδου του θορύβου. Μερικές
πηγές θορύβου, όπως οι ανεμιστήρες ή οι εξατμίσεις μηχανών, έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

• Ο θόρυβος μπορεί να ελαχιστοποιηθεί στην πηγή του με την τήρηση κανόνων ορθής πρακτικής στις
διεργασίες της μονάδας:

o να γίνεται χρήση φυσικών εμποδίων. Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα καλών εμποδίων κατά του
θορύβου:

o κτήρια στην περιοχή.

o αναχώματα.

o στιβαρή και πυκνή ξύλινη περίφραξη.

o τοίχοι από τούβλα ή μπετόν

Κατευθυντήριες οδηγίες για πτηνοτροφικές μονάδες36
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Πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοια εμπόδια πρέ-
πει να είναι αρκετά ψηλά (δηλαδή να εμποδί-
ζουν, τουλάχιστον, το οπτικό πεδίο) για να
είναι αποτελεσματικά.  Η χρήση της βλάστη-
σης (δέντρα και φράκτες από θάμνους) θεω-
ρείται συχνά ότι παρέχει ένα σχετικά καλό,
βαθμό μείωσης θορύβου. Εντούτοις,   στην
πραγματικότητα η μείωση είναι ανεπαίσθητη,
εκτός κι αν η βλάστηση είναι πολύ πυκνή και
έχει αρκετό εύρος. Η ψυχολογική επίδραση
που έχει η απομάκρυνση της πηγής θορύβου
από την κοινή θέα έχει, πιθανώς, πολύ μεγα-
λύτερη γενική επίδραση στην αντίληψη για
το θόρυβο παρά με την πραγματική μείωση
θορύβου.

7.2.1 Διεργασίες φορτώσεων / εκφορτώσεων

• Τα σιλό τροφών, οι αποθήκες καυσίμων, κ.λπ. πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι με-
τακινήσεις κατά την παράδοση να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο.  Ωστόσο, η θέση τους
δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με μέτρα ασφάλειας (πτηνών και ανθρώπων) στους χώρους της
μονάδας.

• Τα σημεία παράδοσης τροφής, καυσίμων, πτηνών, και οι χώροι διαχείρισης κοπριάς ή άλλων απο-
βλήτων πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατό μακριά από ευαίσθητους δέκτες και με τρόπο ώστε να
αξιοποιούνται πιθανά φυσικά εμπόδια, όπως η διαμόρφωση του εδάφους και η θέση των κτηρίων
για μείωση της οχληρίας από το θόρυβο.

• Η παράδοση υλικών (τροφής, καυσίμων, ζώων, κ.λπ.), όπως και η παραλαβή άλλων (π.χ. κοπριάς,
πτηνών) πρέπει να γίνεται σε χρόνο κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας.

• Οι οδηγοί πρέπει να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κατά την οδήγηση  και να αποφεύγουν να οδη-
γούν σε ιδιαίτερα ανώμαλο έδαφος. 

7.2.2 Ανεμιστήρες εξαερισμού και συμπιεστές αέρα

• Ο καλός σχεδιασμός των ανεμιστήρων εξαερισμού θα ελαχιστοποιήσει τον αριθμό που απαιτείται
σε κάθε κτήριο.

• Η χρήση τσίγκων ή άλλων παρόμοιων υλικών κατασκευής (μεταλλικά φύλλα), που μπορούν να δο-
νηθούν εύκολα, πρέπει να αποφεύγονται.

• Είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται λιγότεροι αλλά μεγαλύτεροι ανεμιστήρες, οι οποίοι να λειτουρ-
γούν σε χαμηλότερες ταχύτητες και να προκαλούν λιγότερο θόρυβο από τους μικρότερους ανεμι-
στήρες υψηλής ταχύτητας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι έστω κι αν αυτός είναι ένας αποτελεσματικός
τρόπος ελέγχου του θορύβου, οι ανεμιστήρες χαμηλής ταχύτητας είναι λιγότερο αποτελεσματικοί
στη διασπορά οσμών. Πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των δύο.

• Θα ήταν καλό όλος ο θορυβώδης εξοπλισμός να προσανατολίζεται σε μια κατεύθυνση έτσι ώστε ο
θόρυβος να κατευθύνεται μακριά από τις ευαίσθητες περιοχές.

• Τοποθέτηση των ανεμιστήρων εξαερισμού σε χαμηλό σημείο στους τοίχους των κτηρίων παρά
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κοντά στην οροφή. Ετσι, οποιοσδήποτε εκπεμπόμενος θόρυβος θα εμποδιστεί ευκολότερα από τα
άλλα κτήρια, τη βλάστηση, την τοπογραφία κ.λπ. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζεται προσοχή αφού η μείωση
των οσμών με τη μείωση του θορύβου μπορεί να έρθουν σε αντίθεση με την εφαρμογή αυτού του
μέτρου.  

• Η χρήση σιγαστήρων μπορεί να είναι κατάλληλη για συστήματα εξαερισμού κτηρίων υψηλής πίεσης.
Για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιούνται σιγαστήρες όπου υπάρχουν συμπιεστές (compressors)
αέρα στις εγκαταστάσεις της πτηνοτροφικής μονάδας.

• Ο «Αυτόματα Ελεγχόμενος Φυσικός Εξαερισμός» (ACNV) είναι εναλλακτική μέθοδος εξαερισμού
αλλά η χρήση της μπορεί να περιοριστεί από το γεγονός ότι είναι λιγότερο αποτελεσματική στη δια-
σπορά οσμών, έτσι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής μπο-
ρεί εύκολα να επηρεαστεί αρνητικά από τη θέση της, ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν άλλα
κτήρια, φράκτες κ.λπ., που παρεμποδίζουν την ομαλή της λειτουργία.

7.2.3 Οχήματα και άλλα μηχανήματα στην πτηνοτροφική μονάδα

• Τα θορυβώδη μηχανήματα πρέπει να εγκατασταθούν και οι θορυβώδεις διαδικασίες πρέπει να πραγ-
ματοποιούνται όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις περιοχές που είναι ευαίσθητες στο θόρυβο.  Για
παράδειγμα, τα σημεία φόρτωσης/ εκφόρτωσης μπορεί να «ηχομονωθούν» με τη χρήση φυσικών
εμποδίων (κτήρια, φράκτες). 

• Οι ηλεκτρικές γεννήτριες πρέπει να τοποθετούνται εντός κτηρίων ή περιφράξεων που να παρέχουν
σχετική ηχομόνωση.  Η κατάλληλη μόνωση μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο αγοράς της
γεννήτριας.  Εάν όχι, ή χρήση ενός ηχητικά μονωμένου κτιρίου είναι σημαντική.  Η συχνότητα της
χρήσης, το σχετικό επίπεδο κινδύνου και το κόστος, είναι συντελεστές που χρήζουν εξέτασης πριν
οποιασδήποτε εφαρμογής.

• Οι περιττές μετακινήσεις ρυμουλκών, φορτωτών και άλλων βαρέων οχημάτων πρέπει να αποφεύ-
γονται.

• Οι δρόμοι στην περιοχή της πτηνοτροφικής μονάδας πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση
(χωρίς λακκούβες, κ.λπ.) για να μειώνεται έτσι ο υπερβολικός θόρυβος από τη διακίνηση οχημάτων.

• Οι φορτωτές, τα τρακτέρ κ.λπ.,  πρέπει να διατηρούνται σε καλή μηχανική κατάσταση, και να ελέγ-
χεται το σύστημα εξάτμισης της μηχανής. 

• Μείωση του θόρυβου που προκαλείται από τις δονήσεις μηχανημάτων, την τριβή κυλίνδρων και
ιμάντων μεταφοράς, και από κινήσεις άλλων μηχανικών μερών με την  κατάλληλη λίπανση και συχνή
συντήρηση.  

• Τυχόν δοκιμές εφεδρικών γεννητριών ή συστημάτων συναγερμού έκτακτης ανάγκης πρέπει να διε-
νεργούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας της κανονικής εβδομάδας εργασίας και κατά προτίμηση
μεταξύ 09:00 και 13:00. Οι δοκιμές πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών
ή των προμηθευτών.

7.2.4 Εξοπλισμός σίτισης πουλερικών

• Οι κοχλίες είναι συνήθως η πιο «ήσυχη» και η περισσότερο ενεργειακά αποδοτική μέθοδος για μη-
χανική τροφοδοσία τροφής.

• Οι ιμάντες ή οι κοχλίες μεταφοράς δεν πρέπει να τίθενται σε λειτουργία όταν είναι κενοί. Οι διασω-
ληνώσεις και οι ιμάντες μεταφοράς τροφής δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα μακριά.
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• Τα αεροκίνητα συστήματα μεταφοράς μπορεί να καθιστούν πηγή ηχορύπανσης υψηλής συχνότητας.
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα υψηλότερης ισχύος που δουλεύει σε χαμηλότερη
ταχύτητα από ένα σύστημα μικρής ισχύος που να δουλεύει σε ψηλή ταχύτητα.

• Ο εξοπλισμός πρέπει να τυγχάνει σωστής συντήρησης για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του μέσα
στα βέλτιστα επίπεδα.

7.2.5 Δημόσια αντίληψη

Μαζί με τα διάφορα μέτρα που ένας πτηνοτρόφος πρέπει να παίρνει για τη μείωση της οχληρίας που
προκαλεί η εγκατάστασή του, όπως αυτά συζητήθηκαν πιο πάνω, θα πρέπει να προσπαθήσει να ανα-
πτύξει πνεύμα κατανόησης με τις γειτονικές κοινότητες. Η δημόσια αντίληψη για μια πτηνοτροφική μο-
νάδα είναι εξαιρετικά σημαντική. Συστήνεται όπως ο κάθε πτηνοτρόφος εφαρμόσει πολιτική "καλής
γειτονίας", να ακούει και να κατανοεί τις ανησυχίες των γειτόνων του, να είναι ενεργός στις δραστηριό-
τητες των τοπικών κοινοτήτων και, πρώτα απ’ όλα, να διατηρεί ένα τακτοποιημένο και καλαίσθητο αγρό-
κτημα που να τηρεί όλες τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό, ούτως
ώστε να προκαλεί όσο το δυνατό λιγότερη οχληρία.
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