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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η

παρούσα

πτυχιακή

διατριβή

πραγματοποιήθηκε

στα πλαίσια

ερευνητικών

δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής του Τμήματος
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
Το θέμα της πτυχιακής δόθηκε από την Καθηγήτρια του τμήματος, κυρία Μαρία
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα για την οργάνωση και
παρακολούθηση της διατριβής μου σε ολόκληρη τη πορεία της, καθώς επίσης και για την
πολύτιμη και ουσιαστική συμβολή της στην επίλυση των θεωρητικών και πειραματικών
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς και για την κριτική που άσκησε πριν
την ολοκλήρωση της τελικής μορφής του κειμένου της διατριβής μου.
Τον Αναπληρωτή Καθηγητή κύριο Αρβανιτογίαννη Ιωάννη

και τον Επίκουρο

Καθηγητή κύριο Τσιρόπουλο Νικόλαο ευχαριστώ θερμά για την εποικοδομητική κριτική
και το χρόνο που αφιέρωσαν για την ανάγνωση και διόρθωση της πτυχιακής διατριβής.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπανίκο Νίκο, τον κύριο Τέντα Ιωάννη,
την κυρία Βαρδούλη Βάσω, τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Παναγιώτη Βύρλα, τους
φοιτητές Ράμμο Ιωάννη και Κνέκνα Ευριπίδη, καθώς και τους εργαζομένους στο
αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο, για την συνεργασία που
είχαμε κάθ’ όλη την διάρκεια του πειράματος.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και το προσωπικό της μονάδας
Βιολογικού Καθαρισμού, για την βοηθειά τους και τη διεξαγωγή χημικών αναλύσεων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διερευνήθηκε η ανάπτυξη του χλοοτάπητα (Festuca arundinacea), υπό την επίδραση της
άρδευσης με επεξεργασμένα αστικά απόβλητα και με καθαρό νερό, με την εφαρμογή της
μεθόδου της υπόγειας στάγδην άρδευσης. Γιο: τους σκοπούς αυτούς έγινε πείραμα στο
αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το έτος 2003,

με δυο μεταχειρίσεις και

τέσσερις επαναλήψεις. Η ποσότητα του εφαρμοζόμενου νερού καθορίστηκε με τον
θεωρητικό τρόπο με βάση το βάθος ριζοστρώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δέν
υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο μεταχειρήσεων (ρ=0,05).
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1 .ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην σημερινή εποχή της πληθυσμιακής και τεχνολογικής ανάπτυξης τίθεται ένας
κέραιος προβληματισμός όσον αφορά την συνεχή υποβάθμιση τόσο των επιφανιακών
οσο και των υπόγειων νερών. Η μεγάλη κατανάλωση νερού απο τον κλάδο της
γεωργίας όπως επίσης και οι περιοδικές ξηρασίες σε συνδιασμό με την ρύπανση του
υπόγειου νερού καταστούν αναγκιαία την εύρεση νέων πηγών νερού. Τα προβλήματα
εντείνονται

περισσότερο στις μεγάλες βιομηχανικές και αστικές περιοχές ο του

τίθονται θέματα υδατοτροφοδοσίας και εκμετάλευσης των υγρών αποβλήτων. (1)
Τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα των περιοχών αυτών αποτελούν ενα
ζωτικής σημασίας πρόβλημα που θα επηρεάσει τις γενιές του μέλλοντος λόγω του ότι
επιδρά θετικά στην ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου νερού, στην ρύπανση των
ακτών και στην δημιουργία αισθητικών προβλημάτων. Είναι λοιπόν λογική η
διερεύνηση και η ανάπτυξη διαχειριστικών μέτρων για τον περιορισμό και την
εξάληψη της ρυπαντικής επίδρασης των αποβλήτων, καθώς και την εκμετάλευση
τους με σκοπό την εξοικονόμηση πηγών νερού

και το οικονομικό όφελος

της

άρδευσης φυτών και δέντρων με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα πλούσια σε
θρβ 7Γ7ΐκά συστατικά. (1)
Σήμερα, η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση εκροών προ-επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων θεωρείται ότι συμβάλλει στην :
1. Ανάπτυξη νέων υδατικών πόρων,
2. Προστασία υπαρχόντων υδατικών πόρων, κυρίως σε παράκτιες περιοχές, όπου
παρατηρείται διείσδυση αλμυρού νερού σε υπόγειους υδροφορείς,
3. Μείωση του κόστους νερού,
4. Ανάπτυξη πολιτικής υδατικών πόρων με έμφαση τη διατήρηση πηγών και του
φυσικού περιβάλλοντος
5. Αξιοπιστία της υδατοπρομήθειας, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές.

Σήμερα λοιπόν τα επεξεργασμένα ύγρα απόβλητα και κυρίως τα δευτεροβαθμίως
επεξεργασμένα, χρησιμοποιούνται για άρδευση δημιουργώντας έτσι εναν αρκετά
οικονομικό υδατικό πόρο για

γεωργική χρήση. Τέτοιες διαχειρήσεις των υγρών
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αποβλήτων γίνονται σε χώρες ολόκληρουτου κόσμου όπως στις Η.Π.Α, την Ισπανία,
το Ισραήλ, την Αυστραλία, την Σαουδική Αραβία κ.α. Σε μερικές χώρες δε, τα
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα χρησιμοποιούνται και σαν έμμεση πηγή πόσιμου
νβρου οπώς στην Ιαπωνία.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της υπόγειας
στάγδην άρδευσης με επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα της πόλης του Βόλου
και με καθαρό νερό σε χλοοτάπητα .(1)
Το 2ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την
καλλιέργεια του πειράματος, τα χαρακτιριστικά και τις μεθόδους επεξεργασίας των
υγρών αποβλήτων καθώς και την ποιότητά τους, την μεταχειρησή τους ως αρδευτικό
υλικό αλλα και τις συνέπειες της άρδευσης αυτής.
Το 3ο κεφάλαιο περιγράφει τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν
κατα τη διάρκεια του πειράματος. Αναλύονται η εγκατάστση του πειράματος κατα το
έτος 2001, οι μετρήσεις που διεξήχθηκαν κατα το 2003 ( 2ος χρόνος συνέχισης του
πειράματος ) και η μέθοδος μέτρησης της εξατμισοδιαπνοής με την βοήθεια του
εξατμισιμέτρου.
Στο 4ο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται τα αποτελέσματα του πειράματος και
δίνονται κλιματολογικές και εδαφολογικές αναλύσεις, η ημερίσια εξατμισοδιαπνοή,
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού άρδευσης, η μέτρηση της εδαφικής υγρασίας
με την μέθοδο T.D.R. καθώς και οι δόσεις άρδευσης στις μεταχειρήσεις.
Στο τέλος δίνονται τα σύμπεράσματα του πειράματος και η βιβλιογραφία.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1

Ο ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΕ (Festuca arundinacea)

2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η Festuca arundinacea είναι από τους πιο δημοφιλής χλοοτάπητες στην χώρα.
Αυτό οφείλεται στο ότι εγκαθίσταται εύκολα και λίγες μέρες μετά την σπορά δίνει φυτά
πράσινου χρώματος το οποίο διαρκεί όσο η συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη
της. Όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές η Festuca arundinacea πέφτει σε λήθαργο και
παίρνει καφέ χρώμα (27).
Η Festuca arundinacea είναι μια πολυετής χλόη η οποία αυξάνεται γρήγορα κατά
τη διάρκεια της άνοιξης και μειώνεται ο ρυθμός αύξησης κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού. Λόγω του ότι αυξάνεται την άνοιξη απαιτείται να κρατηθεί χλοοτάπητας
χωρίς ζιζάνια, γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα (31).
Η Festuca arundinacea προσαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα εδαφολογικών
συνθηκών. Αυξάνεται καλύτερα στα εύφορα, καλά στραγγιζόμενα εδάφη, με pH από 5,5
έως 6,5. Χρειάζεται συχνά άρδευση για να παραμείνει ελκυστική και με πράσινο χρώμα
και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι καθιερωμένοι χλοοτάπητες έχουν την τάση να
αραιώνουν και να σχηματίζουν συμπαγή μάζα και μπορεί να χρειαστούν περιοδική
επανασπορά κάθε τρία ή περισσότερα έτη. Οι περισσότερες από τις νέες και
ελκυστικότερες ποικιλίες αναφέρονται ως “turf-type” tall fescues. Αυτοί οι χλοοτάπητες
έχουν λεπτότερα, λογχοειδή φύλλα, χαμηλότερη αύξηση, σκοτεινότερο πράσινο χρώμα
και μεγαλύτερη πυκνότητα απ’ ότι οι παλαιότερες ποικιλίες.(ΐό)
Ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι η καλύτερη εποχή για την εγκατάσταση της
Festuca arundinacea. Αν γίνει σπορά νωρίτερα, θα δημιουργηθούν προβλήματα στο
φύτρωμα του σπόρου από τις ψηλές θερμοκρασίες και τις ασθένειες που προσβάλουν το
σπόρο, αν η σπορά γίνει το χειμώνα τότε δεν θα γίνει σωστή εγκατάσταση αφού θα
δημιουργηθούν προβλήματα στο φύτρωμα από τις χαμηλές θερμοκρασίες.(ΐό)
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2.1.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2.1.2.1 Λίπανση
Ενα πρόγραμμα λίπανσης πρέπει να βασίζεται στις εδαφολογικές αναλύσεις που
έγιναν και στην επιθυμητή εμφάνιση που θέλουμε να έχει ο χλοοτάπητας μας. Η Festuca
arundinacea ανέχεται χαμηλά επίπεδα γονιμότητας, αλλά συνιστάται να γίνεται λίπανση
3 έως 6 kg αζώτου ανά 1000 m2 ετησίως. Κάνουμε δυο με τρεις λιπάνσεις το χρόνο,
χρησιμοποιώντας 1 kg λιπάσματος ανά 1000 m2, το Φθινόπωρο και το Χειμώνα
(Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο) (31). Το διάστημα το οποίο πρέπει να περάσει για να γίνει
η επόμενη λίπανση είναι τέσσερις με έξι εβδομάδες.
Μπορούμε να κάνουμε πρόσθετες αζωτούχες λιπάνσεις κάθε μήνα, εάν θέλουμε
περισσότερο χρώμα και μεγαλύτερη αύξηση, οι πρόσθετες αυτές λιπάνσεις πρέπει να
γίνονται με μεγάλη προσοχή για να μην καταστραφεί ο χλοοτάπητας από υπερλίπανση.
Εάν χρησιμοποιηθεί αζωτούχο λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης, τότε πρέπει να
εφαρμόσουμε 50% περισσότερου λιπάσματος και μειώνουμε την συχνότητα εφαρμογής.

2.1.2.2

Κοπή

Η Festuca arundinacea αυξάνεται καλύτερα όταν κόβεται στα 5 εκατοστά αλλά
μπορεί να χρειαστεί να γίνει κοπή

ψηλότερα κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων του

καλοκαιριού ή όταν ο χλοοτάπητας βρίσκεται κάτω από βαριά σκιά. Η κοπή γίι>ctol μ€
περιστροφικό θεριστή με αιχμηρές λεπίδες.

2.1.2.3

Άρδευση

Το κεφάλαιο άρδευση είναι ίσως το πιο σημαντικό για την διατήρηση της
ποιότητας του χλοοτάπητα, η Festuca arundinacea απαιτεί γενικά περισσότερο νερό από
άλλους τύπους χλοοτάπητα. Το πότισμα γίνεται όταν ο χλοοτάπητας παρουσιάσει
σημάδια έλλειψης νερού, όπως μείωση του πράσινου χρώματος, συστροφή του
φυλλώματος. Κατόπιν εφαρμόζουμε αρκετό νερό έτσι ώστε να έχουμε υγρό το έδαφος σε
βάθος 10 έως 20 εκατοστών (27). Όταν η υγρασία φτάσει στα 20 εκατοστά ο
χλοοτάπητας μπορεί να αντέξει από 7 έως 10 ημέρες χωρίς άρδευση. Η καλύτερη ώρα
για να γίνει η άρδευση αποδοτικότερη είναι οι πρωινές ώρες.
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2.1.2.4

Έλεγχος ζιζανίων

Για να έχουμε ένα πυκνό και υγιή χλοοτάπητα, πρέπει καταπολεμήσουμε τα ζιζάνια
και

άλλα

προβλήματα

που

δημιουργούν

παράσιτα.

Είναι πολύ

δύσκολο,

να

διατηρήσουμε τον χλοοτάπητα υγιή και με το πράσινο του χρώμα χωρίς την
χρησιμοποίηση κάπου ζιζανιοκτόνου για να ελέγξουμε τα ζιζάνια.
Ευτυχώς,

στην αγορά υπάρχουν πολλά προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά

ζιζανιοκτόνα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Festuca arundinacea. Η
εισβολή της αγριάδας στον χλοοτάπητα είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί. Σε
μερικές περιπτώσεις, αν κάνουμε εφαρμογή ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου μπορεί να
σκοτώσει όλοι την βλάστηση που υπάρχει, γι’ αυτό πρέπει η χρήση ενός ζιζανιοκτόνου
να γίνεται με μεγάλη προσοχή.

2.1.2.5

Ασθένειες

Η Festuca arundinacea είναι σχετικά ανεκτική στις περισσότερες ασθένειες που
προσβάλουν τους χλοοτάπητες, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται και συντηρείται
κατάλληλα. Προβλήματα από ασθένειες, προέρχονται συχνά από την έλλειψη ή την
υπερβολική άρδευση και την υπερβολική λίπανση με άζωτο (31). Οι ποιο κοινές
ασθένειες που σχετίζονται με την Festuca arundinacea, είναι διάφορες ασθένειες των
σποροφύτων και η ξήρανση των φύλλων.

2.1.2.6

Έντομα

Στους χλοοτάπητες ζουν πολλά έντομα, αλλά εκείνα που προκαλούν ζημίες στην
Festuca arundinacea, είναι οι κάμπιες που πλέκουν ιστούς στον χλοοτάπητα και οι
προνύμφες των διάφορων εντόμων. (31)

2.1.2.7

Επανασπορά

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η Festuca arundinacea με την πάροδο του χρόνου
αδυνατίζει και λεπταίνει γι’ αυτό υπάρχει η ανάγκη για περιοδική επανασπορά. Το
αδυνάτισμα του χλοοτάπητα συνήθως προέρχεται από την κακή διαχείριση και
συντήρηση του χλοοτάπητα, όπως είναι η ανεπαρκής άρδευση, η υπερβολική λίπανση με
άζωτο, η πάρα πολύ χαμηλή ή πάρα πολύ ψηλή κοπή και όταν η σπορά γίνει στα τέλη
του φθινοπώρου ή στα τέλη της άνοιξης. Πρόσθετα προβλήματα που αδυνατίζουν το
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χλοοτάπητα περιλαμβάνουν τα ζιζάνια, τις ασθένειες, τις περιβαλλοντικές συνθήκες
όπως είναι η σκίαση ή ο ανταγωνισμός με ρίζες δέντρων.(31)

2.2 ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

2.2.1.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα υγρά αστικά απόβλητα αποτελούνται κατά 99,9 % από νερό με μικρές
περιεκτικότητες αιωρούμενων και διαλυμένων οργανικών και ανόργανων στερεών (8).
Τυπική σύσταση των υγρών αποβλήτων δίνεται στον πίνακα 2.1
Τα κυριότερα οργανικά υλικά που περιέχονται στα απόβλητα είναι οι
υδρογονάνθρακες, οι λιγνίνες, τα λίπη, οι εστέρες, τα απορρυπαντικά, οι πρωτεΐνες και
τα προϊόντα αποσύνθεσής τους. Όσον αφορά τις ανόργανες ουσίες των αποβλήτων δεν
αποκλείεται η παρουσία τοξικών στοιχείων, όπως αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, χαλκός,
μόλυβδος, υδράργυρος, ψευδάργυρος κ.α.. Εφόσον τα υγρά απόβλητα προορίζονται για
άρδευση, η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών πρέπει να εξετάζεται με προσοχή, για να
αποφεύγεται η δημιουργία προβλημάτων στα φυτά και στους ανθρώπους. Τα συστατικά
των αποβλήτων που πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά, όταν αυτά πρόκειται να
επαναχρησιμοποιηθούν για αρδευτικούς σκοπούς, δίνονται στον πίνακα 2.2.(8)
Όσον αφορά την επίδραση των αποβλήτων στον άνθρωπο, θα μπορούσε να
ειπωθεί πως λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης μικροοργανισμών που προσβάλουν τον
άνθρωπο, τα αστικά υγρά απόβλητα αποτελούν μια πιθανή πηγή διάδοσης μολυσματικών
ασθενειών. Τα τελευταία χρόνια βέβαια ο αριθμός των παθογόνων στα αστικά απόβλητα
έχει

μειωθεί

αισθητά

λόγω

των

συνθηκών

υγιεινής

και

της

ανάπτυξης

της

φαρμακοβιομηχανίας. Ετσι λοιπόν αν και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εξακολουθούν
να βρίσκονται στα αστικά υγρά απόβλητα, δεν αποτελούν πλέον σημαντικό πρόβλημα
για την ανθρώπινη υγεία, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν αποτελούν καθόλου
πρόβλημα.(9)
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Πίνακας 2.1. Τυπική σύσταση ανεπεξέργαστων υγρών αστικών αποβλήτων
Όρια συγκέντρωσης
Συστατικά

Μεγάλη

Μέση

Μέσες
Μικρή

τιμές
Η.Π.Α

Ολικά στερεά

1200

720

350

-

Διαλυμένα

850

500

250

-

Αιωρούμενα

350

220

100

192.0

Καθιζάνοντα στερεά (ml/1)

20

10

5

-

400

220

110

181.0

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)

290

160

80

102.0

Χημική απαίτηση οξυγόνου (COD)

1000

500

250

417.0

Άζωτο ολικό (ως Ν)

85

40

20

34.0

Οργ.-Ν

35

15

8

13.0

νη4-ν

50

25

12

20.0

νο2-ν

0

0

0

-

νο3-ν

0

0

0

0.6

Φώσφορος ολικός (ως Ρ)

15

8

4

9.4

Οργανικός

5

3

1

2.6

Ανόργανος

10

5

3

6.8

Χλωριόντα

100

50

30

-

Βιοχημική απαίτηση οξυγόνου

(BOD5, 20 °C)

Βόριο

0.7-1.7

Διαλυτό Na (%)

50-70

EC (dS/m)

2.0-3.0

SAR (me/l)1/2

3.0-9.0

Σκληρότητα (CaC03)

200-300

Αλκαλικότητα (ως CaC03)

200

100

50

211

Λίπη-Έλαια

150

100

50

-

Ολικά κολοβακτηρίδια, ΜΡΝ/100 ml

-

-

-

22* ΙΟ6

Κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης ΜΡΝ/100 ml

-

-

-

8* ΙΟ6

Ιοί, PFU/100 ml

-

-

Τηγή : Asano et al. (1985), U.N.D.T.C.D. (1985), Asano (1994)
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3.6

Πίνακας 2.2. Συστατικά των υγρών αστικών αποβλήτων, που πρέπει να ελέγχονται
Αιτία ελέγχου

Συστατικά

Μετρούμενες παράμετροι

Αιωρούμενα στερεά

Αιωρούμενα στερεά που

Τα αιωρούμενα στερεά μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία λασπωδών

περιλαμβάνουν

ιζημάτων και αναερόβιων συνθηκών, όταν ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα

ασταθείς

εκβάλλουν σε υδάτινο περιβάλλον. Υπερβολική ποσότητα αιωρούμενων

και σταθερές ενώσεις

στερεών
Βιοδιασπώμενη

οργανική

ύλη

Βιοχημική

(BOD)

και

Συνίσταται

κυρίως

από

πρωτεΐνες,

υδρογονάνθρακες

και

λίπη.

Οταν

χημική (COD) απαίτηση

αποβάλλονται σε φυσικά συστήματα, η βιολογική τους αποσύνθεση μπορεί να

οξυγόνου

οδηγήσει σε έλλειμμα διαλυμένου οξυγόνου στους υδάτινους αποδέκτες και

Ενδεικτικοί

Μπορεί να μεταδοθούν ασθένειες από βακτήρια, ιούς και παράσιτα των

στην ανάπτυξη σηπτικών συνθηκών.
Παθογόνοι
μικροοργανισμοί

μικροοργανισμοί,
και

εντερ.

ολικά

αποβλήτων.

προέλευσης

κολοβακτηρίδια
Θρεπτικά στοιχεία

Αζωτο, φώσφορος, κάλιο

Το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο είναι ουσιώδη θρεπτικά στοιχεία για την
ανάπτυξη των φυτών και η παρουσία τους κατά κανόνα επαυξάνει την αξία του
νερού. Όταν εκβάλλουν σε υδάτινο περιβάλλον, το άζωτο και ο φώσφορος
μπορεί να προκαλέσουν ανάπτυξη ανεπιθύμητης δραστηριότητας (υδροχαρής
βλάστηση, ευτροφισμός). Όταν αποβάλλονται σε μεγάλες ποσότητες στο
έδαφος το άζωτο μπορεί να προκαλέσει ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων.

Σταθερά οργανικά

Επιλεγμένες ενώσεις (π.χ.
φαινόλες

Συγκέντρωση

ιόντων

εντομοκτόνα,

Αυτά τα οργανικά τείνουν να αντιστέκονται στις συμβατικές μεθόδους
επεξεργασίας των αποβλήτων. Μερικές οργανικές ενώσεις είναι τοξικές στο

χλωριωμένοι

περιβάλλον και η παρουσία τους μπορεί να καταστήσει τα απόβλητα

υδρογονάνθρακες)

ακατάλληλα για άρδευση.

ΡΗ

To pH των αποβλήτων επηρεάζει τη διαλυτότητα των μετάλλων όπως επίσης
και τη νατρίωση των εδαφών. Το συνηθισμένο εύρος pH σε υγρά αστικά

υδρογόνου

απόβλητα είναι 6.5-8.5, αλλά οι βιομηχανικές εκροές μπορεί να μεταβάλλουν το
pH σημαντικά.
Βαρέα μέταλλα

Επιλεγμένα στοιχεία (π.χ.

Κάποια από τα βαρέα μέταλλα συσσωρεύονται στο περιβάλλον και ασκούν

Cd, Zn, Ni, Hg)

τοξική

δράση στα φυτά και στα ζώα. Η παρουσία τους σε ορισμένες

συγκεντρώσεις μπορεί να καταστήσει τα απόβλητα ακατάλληλα για άρδευση.
Διαλυμένα ανόργανα

Υπολειμματικό χλώριο

Ολικά διαλυμένα στερεά,

Υπερβολική αλατότητα μπορεί να προξενήσει ζημιές σε κάποιες καλλιέργειες.

ηλεκτρική

αγωγιμότητα,

Ορισμένα ιόντα, όπως το χλώριο, το νάτριο και το βόριο, δρούν τοξικά σε

επιλεγμένα στοιχεία (π.χ.

κάποια φυτά. Το νάτριο μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα περατότητας

Na, Ca, Mg,CI, Β)

στο έδαφος.

Ελεύθερο και δεσμευμένο

Υπερβολική ποσότητα ελεύθερου χλωρίου (> 0.05 mg/1 Cl2) μπορεί να

χλώριο

προκαλέσει εγκαύματα στα φύλλα rat γενικά να προξενήσει ζημιές σε
ορισμένες καλλιέργειες. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του χλωρίου σε
ανακυκλωμένα απόβλητα βρίσκεται υπό μορφή ενώσεων, που γενικά δεν
προκαλούν ζημιές στα φυτά. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην πιθανότητα
μόλυνσης

των

υπόγειων

οργανοχλωριωμένες ενώσεις.
Πηγή : Pettygrove and Asano (1985)
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υδροφορέων

με

τις

ιδιαίτερα

τοξικές

2.2.I.2. ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η έγκριση της καταλληλότητας των επεξεργασμένων

υγρών αποβλήτων για

άρδευση πρέπει να γίνει μετά απο αξιολόγηση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών,
χημικών και βιολογικών. Με βάση τις πληροφορίες αυτές θα προταθεί ο σωστός τρόπος
διαχείρισης των αποβλήτων, οι κατάλληλες καλλιέργειες και άλλα πιθανά μέτρα που θα
συμβάλλουν στην αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στο σύστημα : έδαφος -φυτόαρδευτικό σύστημα-αγρότης- καταναλωτής.
Οι εργαστηριακές αναλύσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των
αστικών αποβλήτων δίνονται στον Πίνακα 2.3. Στον ίδιο πίνακα δίνεται το σύνηθες
εύρος ορισμένων παραμέτρων στα νερά άρδευσης και κάποιες ενδεικτικές τιμές των
ιδίων παραμέτρων για τα επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα της μονάδας βιολογικού
καθαρισμού της Θεσσαλονίκης (Μ.Β.Κ.Θ.). Τα επεξεργασμένα απόβλητα της Μ.Β.Κ.Θ.
χλωριώνονται στην έξοδό τους από την εγκατάσταση επεξεργασίας και είναι
απαλλαγμένα, σε σημαντικό βαθμό, από παθογενείς οργανισμούς. Σε ότι αφορά τις
βιολογικές παραμέτρους γίνεται αναφορά σε άλλη ενότητα.
Πολλές φορές, εκτός από τις αναλύσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 2.3,
απαιτούνται και συμπληρωματικές αναλύσεις που περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες
για το άζωτο, το υπολειμματικό χλώριο και τα ιχνοστοιχεία, για την εκτίμηση της
καταλληλότητας των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων που προορίζονται για
άρδευση (53). Η ανάλυση για τα θρεπτικά στοιχεία πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε
ετήσια βάση.
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Πίνακας 2.3. Αναλύσεις για την εκτίμηση της ποιότητας των αρδευτικών νερών.
Παράμετρος του νερού

Σύμβολο

Μονάδες

Συνήθεις τιμές

Ενδεικτικές τιμές στο νερό της Μονάδας

στο αρδευτικό

Βιολογικού Καθαρισμού της

νερό

Θεσσαλονίκης

1,7

Φυσικέε ιδιότητεε
Περιεχόμενα άλατα
Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Ολικά διαλυμένα στερεά

ECW

mmhos/cm ή Ds/m“

0-3

TDS

mg/1

0-2000

Θερμοκρασία
NTU/JTU9

Χρώμα-Θολότητα

mg/1 eq. CaCO,/l
Σκληρότητα
g/1

Ιζήματα
Χπαικέε
Κατιόντα και ανιόντα
Ασβέστιο

Ca^

mg/1

0-400

96,0

Μαγνήσιο

Mg++

mg/1

0-60

32,4

Νάτριο

Na+

mg/1

0-900

186,3

Ανθρακικά

CO,

mg/1

0-3

0,0

Όξινα ανθρακικά

hco3-

mg/I

0-600

622,2

Χλωριούχα

cr
so4

mg/1

0-1100

278,0

mg/1

0-1000

Θειικά

Διάωοοα
Βόριο

B

0-2

Οξύτητα/Αλκαλικότητα
% προσρόφησης Na

SAR

Ιχνοστοιχεία

(me/!)1'2

6.5-8.5

7,98

0-15

4,2

mg/1

Βαρέα μέταλλα

mg/I

Κάδμιο

Cd

mg/1

<0,01

Χαλκός

Cu

mg/1

<0,03

Σίδηρος

Fe

mg/1

0,16

Μόλυβδος

Pb

mg/1

<0,01

Μαγγάνιο

Mn

mg/I

<0,05

Νικέλιο

Ni

mg/I

<0,02

Ψευδάργυρος

Zn

mg/I

0,11

Νιτρικό Ν

NO,-N

mg/1

Αμμωνιακό Ν

nh4-n

mg/I

Φωσφορικός Ρ

P04-P
K

Θοεπτικά

Κάλιο

0-10

1,96

mg/1

0-2

3,52

mg/1

0-2

19,5

31,5

“ Ds/m = deciSiemen/m = mmho/cm
13 NTU/JTU = Nephelometric Turbidity Units/Jackson Turbidity Units
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2.2.1.3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η καταλληλότητα του νερού για άρδευση των καλλιεργειών εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες, τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του
εδάφους, την αντοχή των καλλιεργειών στην αλατότητα και στην τοξική δράση
ορισμένων στοιχείων καθώς και τις πρακτικές διαχείρισης.(23)
Σε ότι αφορά την εκτίμηση της καταλληλότητας των επεξεργασμένων αστικών
αποβλήτων για την άρδευση των καλλιεργειών, συνιστάται η χρήση της ποιοτικής
κατάταξης των Ayers and Westcot (1985), η οποία είναι η πλέον περιεκτική και
πρόσφατη. Βάσει αυτής της κατάταξης, το νερό άρδευσης διαχωρίζεται σε τρεις ομάδες
ανάλογα με τα προβλήματα που είναι δυνατό να προκόψουν όπως: αλάτωση του
εδάφους, μείωση της διηθητικότητας του εδάφους, τοξικές επιδράσεις στα φυτά και
διάφοροι άλλοι κίνδυνοι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.4. Τα προβλήματα που μπορεί να
παρουσιαστούν, πέρα απο τις τρεις αυτές ομάδες σχετίζονται κυρίως με το pH του νβρου
άρδευσης, οι εμφράξεις των συστημάτων άρδευσης λόγω της ποιότητας του νερού και η
συγκέντρωση του χλωρίου που περιλαμβάνεται στο προς άρδευση νερό.
To pH του νερού σπάνια αποτελεί από μόνο του πρόβλημα. Ωστόσο, τιμή του pH
έξω από τα συνηθισμένα όρια (6.5-8.5) αποτελεί ένδειξη ότι το νερό είναι χαμηλής
ποιότητας με πιθανή παρουσία τοξικών ιόντων. Τιμές pH εκτός των παραπάνω ορίων
πρέπει να οδηγούν σε περαιτέρω αναλύσεις και εκτιμήσεις για την ποιότητα του νερού
και σε πιθανές βελτιώσεις της ποιότητάς του ή του τρόπου διαχείρισης αυτού.(23)
Άλλο πιθανό πρόβλημα, το οποίο είναι και το πιο συχνά παρατηρούμενο, είναι η
έμφραξη συστημάτων που αρδεύονται με καταιονισμό ή σταγόνες. Η ανάπτυξη
διαφόρων μικροοργανισμών στις οπές εξόδου των εκτοξευτήρων και των σταλακτήρων ή
στους σωλήνες μεταφοράς του νερού προκαλούν εμφράξεις.
Τέλος εάν τα επίπεδα υπολειμματικού χλωρίου παραμένουν υψηλά κατά το χρόνο
εφαρμογής του νερού προκαλούνται ζημιές στα φυτά, εφ’ όσον χρησιμοποιούνται
συστήματα καταιονισμού. Υπολειμματικό χλώριο (CI2) λιγότερο από 1,5 mg/L 8ev
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επηρεάζει το φύλλωμα των φυτών. Όταν όμως υπερβαίνει τα 6 mg/L μπορεί να
προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα φυτά.(23)

Α. Διηθητικότητα του εδάφους
Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αλάτων νατρίου στο αρδευτικό νερό εκτός
του ότι επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς
και την εδαφική δομή με αποτέλεσμα να δημιουργείται εδαφική κρούστα η οποία αφ’
ενός μεν δυσκολεύει το φύτρωμα των σπόρων και τη διείσδυση του νερού στο έδαφος,
αφ’ ετέρου ευνοεί την έλλειψη επαρκούς αερισμού και το λίμνασμα νερού στον αγρό.
Εάν η διηθητικότητα μειωθεί δραστικά, μπορεί να καταστεί αδύνατη η εφαρμογή της
απαραίτητης ποσότητας νερού για την καλή ανάπτυξη των φυτών.(15),(5)
Τα προβλήματα διηθητικότητας αφορούν συνήθως ένα μικρό βάθος του
επιφανειακού εδάφους και σχετίζονται κυρίως με υψηλή περιεκτικότητα νατρίου ή πολύ
χαμηλή περιεκτικότητα ασβεστίου στη ζώνη αυτή ή στο εφαρμοζόμενο νερό. Νερά με
υψηλή αλατότητα

αυξάνουν τη

διηθητικότητα και μερικώς αντισταθμίζουν τα

προβλήματα που προκαλεί το αυξημένο SAR, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.4. Για
δεδομένο SAR, η διηθητικότητα κυμαίνεται ανάλογα με την αλατότητα του νερού
άρδευσης. Για το λόγο αυτό το SAR και η

ECw πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

συνδυασμένα για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων διηθητικότητας.
(57)
Κατά κανόνα τα επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα περιέχουν πολλά άλατα
και άφθονο ασβέστιο, οπότε δεν αναμένεται διάλυση και έκπλυση του ασβεστίου του
επιφανειακού εδάφους. Εφόσον όμως τα νερά αυτά είναι πλούσια και σε νάτριο, η
πιθανή υψηλή τιμή του SAR πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στα προγράμματα
επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.(58),(5)
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Πίνακας 2.4. Κριτήρια ποιοτικής κατάταξης του αρδευτικού νερού.
Ενδεχόμενο πρόβλημα από το νερό άρδευσης

Μονάδες

Βαθμός περιορισμού στη χρήση
Κανένας

Μικρός έως μέτριος

Μεγάλος

Αλατότητα /Επηρεάζει τη διαθεσιιιότητα του νερού στα
φυτά)
EC„, 25 °C

dS/m

<0.7

0.7-3.0

>3.0

TDS

mg/1

<450

450-2000

>2000

>0.7

0.7-0.2

<0.2

3-6

>1.2

1.2-0.3

<0.3

6-12

>1.9

1.9-0.5

<0.5

12-20

>2.9

2.9-1.3

<1.3

20-40

>5.0

5.0-2.9

<2.9

me/I

<4

4-10

>10

SAR ή adj.

<3

3-9

>9

me/I

<3

>3

mg/1

<69

>69

me/1

<4

4-10

>10

mg/1

<142

142-355

>355

me/1

<3

>3

Αισθητικότητα /Επηρεάζει το ουθιιό διήθησης του
νερού στο έδαφος. Εκτιμάται από το συνδυασμό των
SAR και ECW)“
SAR = 0-3

κοα. EC„

Τοξικότητα ιόντων /Επηρεάζει τιc αποδόσεις των
ευαίσθητων φυτών)
Νάτριο (Na)A7
Επιφανειακή άρδευση

SAR
Καταιονισμός

Χλώριο (C1)At
Επιφανειακή άρδευση

Καταιονισμός

mg/1

<106

>106

Βόριο (Β)

mg/I

<0.7

0.7-3.0

>3.0

Αιάοοοες επιδράσεις /Αοοοούν κυρίως ευπαθή ωυτά)

mg/1

<5

5-30

>30

Αζωτο (Ολικό-Ν)8

me/I

<1.5

1.5-8.5

>8.5

Όξινα ανθρακικά (HCOj) (Μόνο για τον καταιονισμό)

mg/1

<90

90-520

>520

Υπολειμματικό χλώριο (Μόνο για τον καταιονισμό)

mg/1

<1

1-5

>5

pH

Σύνηθες εύρος 6.5-8.5

“ Για τα απόβλητα, συνιστάται η χρήση του adj. SAR αντί του SAR, για να επιτυγχάνεται μία πιο σωστή εκτίμηση του
ασβεστίου του εδαφικού νερού μετά την άρδευση.
s Οι περισσότερες δενδρώδεις καλλιέργειες και τα ξυλώδη διακοσμητικά φυτά είναι ευαίσθητα στο νάτριο και το
χλώριο. Οι περισσότερες ετήσιες καλλιέργειες δεν είναι ευαίσθητες.
7 Όταν η άρδευση γίνεται με καταιονισμό σε χαμηλή σχετική υγρασία (<30 %) και οι συγκεντρώσεις νατρίου και
χλωρίου είναι μεγαλύτερες από 70 και 100 mg/1 αντίστοιχα, προκαλείται μεγάλη απορρόφηση αυτών από τα φύλλα
των φυτών, με αποτέλεσμα τα ευαίσθητα φυτά να υφίστανται σημαντικές βλάβες.
“ Στο ολικό άζωτο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το νιτρικό, το αμμωνιακό και το οργανικό άζωτο. Παρόλο που οι
μορφές του αζώτου στα απόβλητα ποικίλουν, τα φυτά ανταποκρίνονται στο ολικό άζωτο.

18

Β. Αλάτωση του εδάφους
Η αλατότητα, εκφράζεται μ£ την ηλεκτρική αγωγιμότητα, και είναι ίσως η mo
σημαντική παράμετρος για την εκτίμηση της καταλληλότητας ενός νερού άρδευσης,
αφού συνδέεται άμεσα με τα πιθανά προβλήματα που προκαλεί η συνολική συγκέντρωση
των αλάτων του νερού στο έδαφος και τα φυτά.(5)
Τα άλατα παραμένουν στο έδαφος μετά την εφαρμογή του αρδευτικού νερού και
τα προβλήματα παρουσιάζονται όταν αυτά φθάσουν σε συγκεντρώσεις που είναι
βλαπτικές για το έδαφος ή και τα φυτά. Ο ρυθμός συσσώρευσης των αλάτων στο έδαφος
εξαρτάται από το ποσό και το ρυθμό αποθήκευσης αυτών στο έδαφος με το αρδευτικό
νερό και από το ρυθμό απομάκρυνσής τους με έκπλυση. (12)
Γενικά θεωρείται ότι κάτω από συνθήκες κανονικής άρδευσης ένα κλάσμα του
νερού διηθείται βαθιά μέσα από τη ζώνη του ριζοστρώματος και απομακρύνει τα άλατα.
Αυτό το κλάσμα λέγεται "κλάσμα έκπλυσης" και για τη σύνταξη του Πίνακα 2.4
θεωρείται ότι έχει μια μέση τιμή της τάξης του 15 %. Υπό αυτή την προϋπόθεση δεν
αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα αλατότητας για νερά με ECw < 0,7 dS/m

και δεν

απαιτείται καμιά άλλη ιδιαίτερη πρακτική διαχείρισης. Για άρδευση με νερά ηλεκτρικής
αγωγιμότητας από 0,7-3.0 dS/m πιθανώς να απαιτούνται ειδικές πρακτικές διαχείρισης
ώστε να μην υπάρξει μείωση της παραγωγής. Νερά με ηλεκτρική αγωγιμότητα ECw >
3.0 dS/m απαιτούν ιδιαίτερα δραστικά μέτρα και προσεκτική διαχείριση για να ελεγχθεί
η αλατότητα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την επιλογή ανθεκτικών καλλιεργειών στα
άλατα, σημαντική αύξηση της έκπλυσης και υψηλή διαθεσιμότητα εδαφικού νερού.
Καλλιέργειες ευαίσθητες στα άλατα θα παρουσιάσουν δραστικές μειώσεις στην
παραγωγή όταν αρδεύονται με νερά με ECw >3 dS/m, ακόμα και κάτω από άριστες
συνθήκες διαχείρισης.(11 ),(23)

Γ. Τοξικότητα ιόντων
Ορισμένα ιόντα που προσλαμβάνονται από τα φυτά, ακόμη και όταν βρίσκονται
σε μικρές συγκεντρώσεις στο εδαφικό διάλυμα, ασκούν τοξική δράση σε αυτά με
αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στο φυτό και τη μείωση της παραγωγής. Τα
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προβλήματα τοξικότητας των ιόντων παρουσιάζονται συχνά μαζί με τα προβλήματα
αλατότητας, κάνοντας τα προβλήματα αυτά πιο πολύπλοκα, παρόλο που μερικές φορές
φαινόμενα τοξικότητας εμφανίζονται και σε χαμηλές τιμές αλατότητας. Τα ιόντα στα
οποία πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την άρδευση με απόβλητα είναι το
νάτριο, το χλώριο και το βόριο.(63)
Η συνηθέστερη τοξικότητα από τη χρήση αστικών αποβλήτων στη γεωργία
προέρχεται από το βόριο. Πηγή του βορίου είναι συνήθως τα οικιακά απορρυπαντικά και
ορισμένες εκροές από βιομηχανίες. Το χλώριο και το νάτριο, επίσης αυξάνονται κατά
την οικιακή χρήση του νερού, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται αποσκληρυντικά του
νερού. Οι καλλιέργειες δεν παρουσιάζουν την ίδια ανθεκτικότητα στα διάφορα τοξικά
ιόντα. Πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών στο βόριο, το
χλώριο και το νάτριο δίνονται στους πίνακες 2.5 και 2.6.(40)

Πίνακας 2.5. Ανθεκτικότητα ορισμένων φυτών σε ζημιές της φυλλικής επιφάνειας κατά
την εφαρμογή άρδευσης με καταιονισμό, ανάλογα με τη συγκέντρωση Na ή C1 στο νερό
άρδευσης"
Συγκεντρώσεις Na+ ή C1"

06

me/l^

<5

5-10

10-20

>20

Αμυγδαλιά

Αμπέλι

Μηδική

Κουνουπίδι

Βερυκοκιά

Πιπεριά

Κριθάρι

Βαμβάκι

Εσπεριδοειδή

Πατάτα

Καλαμπόκι

Ζαχαρότευτλα

Δαμασκηνιά

Ντομάτα

Αγγούρι

Ηλίανθος

Κάρδαμος
Σουσάμι
Σόργο

“ Ευαισθησία βασισμένη στην απευθείας απορρόφηση αλάτων από τα φύλλα.

'3 Οι βλάβες των φύλλων επηρεάζονται από τις καλλιεργητικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες. Οι τιμές του πίνακα δίνονται ενδεικτικά και αφορούν άρδευση με καταιονισμό
κατά τη διάρκεια της ημέρας.
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Πίδακας2.6. Ανθεκτικότητα αγροτικών καλλιεργειών στο βόριο
Αγροτικές καλλιέργειες
Πολύ ευαίσθητες (<0.5 mg/P

Μετρίως ευαίσθητες (1.0-2.0 mg/1)

Λεμονιά (Citrus limori)

Πιπεριά κόκκινη (Capsicum annum)

Βατόμουρο (Rubus spp.)

Μπιζέλι (Pisum sativa)

Ευαίσθητες (0.5-0.75 mg/B

Καρότο (Dacus carota)

Αβοκάντο {Persea americana)

Ραπανάκι (Raphanus sativus)

Γκρέϊπφρουτ {Citrus Xparadisi)

Πατάτα (Solanum tuberosum)

Πορτοκαλιά {Citrus sinensis)

Αγγούρι (Cucumis sativus)

Βερυκοκιά {Prunus armeniaca)

Μετρίως ανθεκτικές (2.0-4.0 mg/1)

Ροδακινιά (Prunus persica)

Μαρούλι (Lactuca sativa)

Κερασιά (Prunus avium)

Μάππα (Brassica oleracea capitata)

Δαμασκηνιά (Prunus domestica)

Σέλινο (Apium graveolens)

Διόσπυρος (Diospyros kaki)

Γογγύλι (Brassica rapa)

Συκιά (Ficus carica)

Γ ρασίδι Κεντάκι (Poa pratensis)

Αμπέλι (Vitis vinifera)

Βρώμη (Avena sativa)

Καρυδιά (Juglans regia)

Καλαμπόκι (Zea mays)

Ελαιοκάρυο (Carya illinoinensis)

Αγκινάρα (Cynara scolymus)

Βίγκνα (Vigna unguiculata)

Καπνός (Nicotiana tabacum)

Κρεμμύδι (Allium cepa)

Σινάπι (Brassica juncea)

Ευαίσθητα (0.75-1.0 mg/1)

Μελίλωτος (Melilotus indica)

Σκόρδο (Allium sativum)

Κολοκυθάκια (Cucurbita pepo)

Γλυκοπατάτα (Ipomoea batatas)

Αρωματικό πεπόνι (Cucumis melo)

Σιτάρι (Triticum aestivum)

Ανθεκτικές (4.0-6.0 mg/1)

Κριθάρι (Hordeum vulgare)

Σόργο (Sorghum bicolor)

Ηλίανθος (Helianthus annuus)

Τομάτα (Lycopersicon esculentum)

Φασολιά (Vigna radiata)

Μηδική (Medicago sativa)

Σουσάμι (Sesamum indicum)

Βίκος (Vicia benghalensis)

Λούπινο (Lupinus hartwegii)

Μαϊντανός (Petroselinum crispum)

Φραουλιά (Fragaria spp.)

Κοκκινογούλια (Beta vulgaris)

Αγκινάρα Jerusalem (Heliantus tuberosus)

Ζαχαρότευτλα (Beta vulgaris)

Φασολιά (Phaseolus vulgaris)

Πολύ ανθεκτικές, (6.0-15.0 mg/B

Φασολιά (Phaseolus lunatus)

Βαμβάκι (Gossypium hirsutum)

Αράπικο φυστίκι (Arachis hypogaea)

Σπαράγγι (Asparagus officinalis)

Πηγή : Maas (1984).
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Σε ορισμένες ευαίσθητες καλλιέργειες είναι δύσκολο να περιοριστεί η τοξική
δράση ορισμένων ιόντων και στις περιπτώσεις αυτές μοναδική λύση είναι η αλλαγή της
καλλιέργειας, του νερού άρδευσης ή του τρόπου εφαρμογής του νερού στον αγρό. Για
παράδειγμα, στην άρδευση με καταιονισμό το νάτριο ή και το χλώριο απορροφώνται
απευθείας από τη φυλλική επιφάνεια και προκαλούν ζημιές στα φυτά, ιδιαίτερα όταν η
άρδευση εφαρμόζεται σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και
χαμηλής σχετικής υγρασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται άρδευση κατά τη
διάρκεια της νύχτας, οπότε αποφεύγονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή
σχετική υγρασία. Τέτοιες τοξικότητες συμβαίνουν σε συγκεντρώσεις νατρίου και
χλωρίου μικρότερες από αυτές που προκαλούν τοξικότητα κατά την επιφανειακή
άρδευση.(11)
Η ύπαρξη ιχνοστοιχείων στα αστικά υγρά απόβλητα σχετίζεται με την προέλευση
των νερών και τις δραστηριότητες της αστικής περιοχής από την οποία προέρχονται τα
απόβλητα. Η χρήση των ιχνοστοιχείων είναι ευρέως διαδεδομένη στη βιομηχανία και τη
μεταποίηση καταναλωτικών αγαθών. Για τους λόγους αυτούς, ακόμη και

μικρές

ποσότητες ιχνοστοιχείων βρίσκονται πάντοτε στα αστικά υγρά απόβλητα. Κάποιες από
τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων δέχονται και βιομηχανικές
εκροές, με αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας των ιχνοστοιχείων στα απόβλητα
αυτά.
Νερά που προέρχονται από κοινότητες μικρού και μέσου μεγέθους, κατά κανόνα
δεν είναι επιβαρυμένα με μεγάλες συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων, καθώς οι περιοχές
αυτές δεν είναι ιδιαίτερα βιομηχανοποιημένες. Εξάλλου, τα υγρά απόβλητα που
προέρχονται από τέτοιες περιοχές, είναι αυτά που κατά κύριο λόγο προσφέρονται για
εταναχρησίμοποίηση, τόσο λόγω της σύστασής τους όσο και λόγω της μικρής
απόστασης από την καλλιεργήσιμη γη, γεγονός που καθιστά τη μεταφορά των
αποβλήτων οικονομικά συμφέρουσα.(64)
Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, οι συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων στα
ανεπεξέργαστα απόβλητα μειώνονται κατά 70 έως 90 % μετά τη δευτεροβάθμια
επεξεργασία. Οι συνιστώμενες μέγιστες συγκεντρώσεις των κυριότερων ιχνοστοιχείων
για νερά που χρησιμοποιούνται συνεχώς στην άρδευση του ίδιου αγρού δίνονται στον
Πίνακα 2.7.(23),(64)
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Πίνακας 2.7. Συνιστώμενες μέγιστες συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων σε νερά που
χρησιμοποιούνται το πολύ 20 χρόνια και σε εδάφη λεπτόκοκκης υφής με pH 6.0-8.5.(23)
Συνιστώμενη
Στοιχείο

μεγίστη

Παρατηρήσεις

συγκέντρωση
(mg/1)
Α1

20.0

(Αργίλιο)

Μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγωγής σε όξινα εδάφη (ρΗ=5.5),
αλλά σε νατριωμένα εδάφη

(ρΗ>7.0) τα ιόντα του Α1

καθιζάνουν και

ελαχιστοποιείται η τοξικότητά του.
As

2.0

(Αρσενικό)
Cd

Η φυτοτοξικότητα του ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό και κυμαίνεται από 12 mg/1 για το
Sudan grass έως λιγότερο από 0.05 mg/1 για το ρύζι.

0.05

Είναι τοξικό στα φασόλια, παντζάρια, ζαχαρότευτλα και κοκκινογούλια, όταν η
συγκέντρωσή του στο θρεπτικό διάλυμα είναι έως 0.1

(Κάδμιο)

mg/1. Συνιστώνται

συντηρητικά όρια εξαιτίας της τάσης του να συσσωρεύεται σε φυτικούς ιστούς και
εδάφη σε συγκεντρώσεις που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τους ανθρώπους.
Co

5.0

(Κοβάλτιο)
Cr

Είναι τοξικό στη ντομάτα, όταν η συγκέντρωσή του στο θρεπτικό διάλυμα φθάνει τα
0.1 mg/1). Σε ουδέτερα και νατριωμένα εδάφη καθίσταται αδρανές.

1.0

Θεωρείται, όχι πάντα, βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη των φυτών. Εξαιτίας της
περιορισμένης γνώσης πάνω στην φυτοτοξικότητα, συνιστώνται συντηρητικές

(Χρώμιο)

συγκεντρώσεις.
Cu

5.0

F

Είναι τοξικό σε αρκετά φυτά, όταν οι συγκεντρώσεις του στο θρεπτικό διάλυμα
κυμαίνονται από 0.1 έως 1.0 mg/1.

(Χαλκός)
15.0

Αδρανοποιείται σε ουδέτερα και νατριωμένα εδάφη.

20.0

Σε αεριζόμενα εδάφη δεν είναι τοξικό για τα φυτά. Μπορεί όμως να συμβάλλει στην

(Φθόριο)
Fe

οξίνιση των εδαφών και να μειώσει τη διαθεσιμότητα του φωσφόρου και του

(Σίδηρος)

μολυβδενίου που είναι σημαντικά στοιχεία για τα φυτά. Αρδευση με καταιονισμό
δημιουργεί αποθέσεις σε φυτά, εξοπλισμό και κτίσματα.
Μη

10.0

Μο

Τοξικό σε διάφορα φυτά σε συγκεντρώσεις από μερικά δέκατα έως μερικά mg/1,
αλλά συνήθως μόνο σε όξινα εδάφη.

(Μαγγάνιο)
0.05

Μη τοξικό για τα φυτά, όταν βρίσκεται σε κανονικές συγκεντρώσεις στο έδαφος και
στο νερό. Μπορεί να είναι τοξικό για τα ζώα, όταν βοσκήσουν σε εδάφη με υψηλές

(Μολυβδένιο)

συγκεντρώσεις διαθέσιμου μολυβδενίου.
Νί

2.0

(Νικέλιο)
Pb

5.0

Σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει ανάσχεση της αύξησης των
ψυτικών κυττάρων.

(Μόλυβδος)
Se

Τοξικό σε διάφορα φυτά σε συγκεντρώσεις από 0.5 έως 1.0 mg/I. Μειωμένη
τοξικότητα σε ουδέτερα ή αλκαλικά pH.

0.02

Τοξικό στα φυτά, ακόμα και σε μικρές συγκεντρώσεις, όπως 0.025 mg/1. Επίσης,
είναι τοξικό στα ζώα που βόσκουν σε εδάφη με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις

(Σελήνιο)

εφαρμοζόμενου

σεληνίου.

Αντίθετα,

σε

πολύ

μικρές

συγκεντρώσεις

είναι

απαραίτητο στα ζώα.
Δεν προσλαμβάνεται από τα φυτά. Συγκεκριμένα επίπεδα ανεκτικότητας άγνωστα.

Sn
(Κασσίτερος)
Ζη
(Ψευδάργυρος)

10.0

Τοξικό σε πολλά φυτά σε μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων. Η τοξικότητά του
μειώνεται όταν το pH >6 και τα εδάφη είναι καλής δομής ή οργανικά.
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Δ. Θρεπτικά στοιχεία

Τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται στα επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα
αποτελούν ένα βασικό πλεονέκτημα της άρδευσης με τέτοιο νερό, καθώς μειώνουν την
ανάγκη προσθήκης χημικών λιπασμάτων. Ωστόσο, περίσσεια θρεπτικών στοιχείων στα
απόβλητα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ορισμένες καλλιέργειες. Τα θρεπτικά
στοιχεία που συνήθως υπάρχουν στα αστικά απόβλητα περιλαμβάνουν άζωτο, φώσφορο
και περιστασιακά κάλιο, ψευδάργυρο, βόριο και θείο.
Η συνολική ποσότητα αζώτου που περιέχεται σε αστικά απόβλητα που έχουν
υποστεί δευτεροβάθμια επεξεργασία, κατά κανόνα κυμαίνεται από 20 έως 60 mg/L, ενώ
τόσο η συγκέντρωση του αζώτου όσο και οι μορφές με τις οποίες βρίσκεται στα
απόβλητα (αμμωνιακό, νιτρικό και οργανικό) εξαρτώνται από το βαθμό και το είδος της
επεξεργασίας που έχουν υποστεί.(49)
Ο φώσφορος είναι επίσης απαραίτητος για όλα τα φυτά. Η συγκέντρωση του
φωσφόρου στα απόβλητα που έχουν υποστεί δευτεροβάθμια επεξεργασία κυμαίνεται από

6 έως 15 mg/L (15-35 mg/L Ρ2Ο5), εκτός από τις περιπτώσεις όπου γίνεται ειδική
επεξεργασία για την απομάκρυνσή του. Η άρδευση με απόβλητα αυξάνει σταδιακά τα
επίπεδα

φωσφόρου

στο

έδαφος,

μειώνοντας

την

ανάγκη

για

μελλοντική

συμπληρωματική εφαρμογή φωσφορούχου λίπανσης. Περίσσεια φωσφόρου γενικά δεν
αποτελεί πρόβλημα, ωστόσο είναι χρήσιμο να παρακολουθείται η παρουσία του στα
απόβλητα και στο έδαφος.
Το κάλιο στα απόβλητα που έχουν υποστεί δευτεροβάθμια επεξεργασία
κυμαίνεται από 10 έως 30 mg/L (12-36 mg/L Κ2).
Σχεδόν όλα τα νερά που προέρχονται από απόβλητα περιέχουν αρκετό
ψευδάργυρο για να διορθωθούν οι ελλείψεις του εδάφους σε διάστημα 1 έως 3 έτη. Η
ύπαρξη του ψευδαργύρου θεωρείται ευεργετική για εδάφη με ανεπαρκείς συγκεντρώσεις
στο στοιχείο αυτό, αλλά οι μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων στα νερά άρδευσης δεν πρέπει
να υπερβαίνονται.
Τα απόβλητα περιέχουν επαρκείς ποσότητες βορίου, ώστε να διορθώνουν
ελλείψεις του στοιχείου αυτού στο έδαφος. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε
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πιθανή περίσσεια βορίου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητες και μειωμένη
παραγωγή.(49)

2.2.1.4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
Τα προβλήματα υγείας που είναι δυνατό να προκληθούν από τη χρήση
ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων αποβλήτων έχουν μελετηθεί σε μεγάλο
βαθμό από τους Feachem et al. (1980), Mara and Caimcross (1989). Καθώς οι κίνδυνοι
από τη χρήση των αποβλήτων για την ανθρώπινη υγεία είναι υπαρκτοί, τα ποιοτικά
κριτήρια και οι οδηγίες αξιολόγησης της καταλληλότητας των υγρών αποβλήτων για
αρδευτικούς σκοπούς έχουν σαν κύριο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
Πολλές χώρες σε ξηρές ή ημίξηρες περιοχές, όπου κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται η
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, έχουν θεσπίσει κριτήρια μικροβιακής ποιότητας
για να εξασφαλίσουν τη χωρίς κινδύνους χρήση των υγρών αποβλήτων.(34),(41)
Τα

επιδημιολογικά

δεδομένα

που

αφορούν

στις

επιπτώσεις

της

επαναχρησιμοποίησης των υγρών αστικών αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία, όταν αυτά
χρησιμοποιούνται για άρδευση καλλιεργειών, δεν είναι αρκετά για να στηρίξουν με
βεβαιότητα και ακρίβεια τα ποιοτικά όρια για την ασφαλή τους χρήση. Υπάρχουν
ωστόσο ορισμένες επιδημιολογικές μελέτες που αναφέρουν αύξηση περιαστικών
συγκεκριμένων μολύνσεων που έχουν σχέση με την άρδευση καλλιεργειών με απόβλητα
(Blum and Feachem 1985, Shuval et al. 1985, Strauss and Blumenthal 1989). Τα αστικά
απόβλητα εκτός από την περίπτωση κατά την οποία είναι πλήρως επεξεργασμένα,
περιέχουν μεγάλη ποικιλία παθογενών οργανισμών και για το λόγο αυτό πρέπει η
επεξεργασία, η

μεταφορά και η

χρησιμοποίησή τους να γίνεται με ιδιαίτερη

προσοχή.(25)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή χρήση των αποβλήτων από τους
Έλληνες αγρότες είναι η σύνταξη κριτηρίων μικροβιακής ποιότητας. Μέχρι τότε όμως
μπορούν να υιοθετηθούν κριτήρια άλλων χωρών που επί σειρά ετών χρησιμοποιούν τα
απόβλητα στην άρδευση των καλλιεργειών.
Το 1989 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε την Τεχνική Αναφορά No
778 (W.H.O., 1989) τα μικροβιακά κριτήρια της οποίας καθώς και ο απαιτούμενος
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βαθμός επεξεργασίας για την επίτευξη των συνιστώμενων ορίων δίνονται στον Πίνακα

2.8.(68)
Η επιτρεπόμενη συγκέντρωση βακτηρίων εντερικής προέλευσης του Πίνακα 2.8
βρίσκεται μέσα στα όρια που αποδέχονται πολλές χώρες για τα νερά των ποταμών που
χρησιμοποιούνται για χωρίς περιορισμούς άρδευση, δίχως να παρατηρηθούν συνέπειες.

Πίνακας 2.8. Βιολογικά κριτήρια επαναχρησιμοποίησης των υγρών αστικών αποβλήτων,
που συνιστώνται για άρδευση από τον W.H.O.“
Κατηγορία

Συνθήκες επαναχρησιμοποίησης

Εκτιθέμενη

Εντερικοί

Κολοβακτηρίδια

Επεξεργασία των αστικών

ομάδα

νηματώδεις® (αρίθ.

Εντερικής

αποβλήτων,

μέσος

προέλευσης

αναμένεται να δώσει την

αρ.

αυγών/Ι)7

που

επιθυμητή μικροβιολογική
ποιότητα

A

Άρδευση

καλλιεργειών

που

Αγρότες

<1

<1000

Μια

σειρά

δεξαμενών

καταναλώνονται νωπές, γήπεδα

καταναλωτές

σταθεροποίησης

αθλοπαιδιών

κοινό

σχεδιασμένων

και

πάρκων

αναψυχής"

για

να

πετυχαίνουν την επιθυμητή
μικροβιολογική ποιότητα,
ή ισοδύναμη μεταχείριση.

Β

Άρδευση

δημητριακών,

Αγρότες

<1

βιομηχανικών φυτών, βοσκών

Δε συνιστάται
κάποιο όριο

και δένδρων'

Παραμονή

σε δεξαμενές

σταθεροποίησης για 8-10
ημέρες,

ή

ισοδύναμη

απομάκρυνση
και

ελμίνθων

κολοβακτηριδίων

εντερικής προέλευσης.
Γ

Τοπική άρδευση καλλιεργειών
της

κατηγορίας

Β,

όταν

Καμία

Δεν τίθεται όριο

δε

Δεν τίθεται όριο

Προεπεξεργασία

όπως

απαιτείται από το σύστημα

συμβαίνει έκθεση αγροτών και

άρδευσης,

κοινού

λιγότερο από πρωτοβάθμια

αλλά

όχι

καθίζηση.
“ Σε ειδικές περιπτώσεις τοπικοί επιδημιολόγοι, κοινωνικοπολιτικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και οι οδηγίες να προσαρμόζονται κατάλληλα.
11 Είδη Ascaris

km

Trichuris και νηματοσκώληκες.

7 Κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.
δ Μία πιο αυστηρή οδηγία (<200 κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης ανά 100 ml) είναι κατάλληλη για
κοινόχρηστες επιφάνειες πρασίνου, όπου το κοινό έρχεται σε άμεση επαφή με την αρδευόμενη επιφάνεια.
e Στην περίπτωση των οπωροφόρων δένδρων, τα φρούτα των οποίων καταναλώνονται αμέσως μετά την κοπή, η
τελευταία άρδευση πρέπει να γίνεται δύο εβδομάδες πριν τη συγκομιδή και δεν πρέπει να συλλέγονται φρούτα από το
έδαφος. Άρδευση με καταιονισμό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
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Τα βακτηριακά κριτήρια για το αρδευτικό νερό είναι αμφιλεγόμενο θέμα. Έτσι,
ενώ τα κριτήρια του W.H.O. για άρδευση χωρίς περιορισμούς είναι λιγότερα από

200/100 ml κολοβακτηρίδια εντερικής προέλευσης, άλλα κριτήρια σε διάφορα μέρη του
κόσμου είναι πιο αυστηρά. Επίσης, τα ιολογικά κριτήρια απασχολούν όλο και
περισσότερο τη διεθνή κοινότητα, καθώς είναι γνωστά τα προβλήματα που σχετίζονται
μβ την έλλειψη μιας παγκόσμιας αποδεκτής μεθόδου προσδιορισμού των ιών, την
ύπαρξη μεγάλου αριθμού ειδών ιών και την έλλειψη οργανισμού δείκτη για τους ιούς.

(68)
Κατά τη θέσπιση κριτηρίων για τη μικροβιακή ποιότητα των αποβλήτων που
προορίζονται για άρδευση καλλιεργειών γίνεται μια προσπάθεια συμβιβασμού του
θεωρητικά επιθυμητού και ασφαλούς για τη δημόσια υγεία με εκείνο που είναι πρακτικά
εφικτό. Όρια πολύ αυστηρά θα μπορούσαν να αποκλείσουν τη χρήση του νερού αυτού,
με αποτέλεσμα την απώλεια μιας πολύτιμης πηγής νερού. Δυνητικά, υπάρχουν κάποιοι
κίνδυνοι υγείας που συνδέονται με τη χρήση των αποβλήτων στην άρδευση. Στην πράξη
όμως, οι κίνδυνοι ίσως δεν είναι τόσο σοβαροί, όσο δείχνουν οι επιδημιολογικές έρευνες.
Αυτή η θέση δεν αναφέρεται βέβαια στις κραυγαλέες παραβιάσεις βασικών κανόνων
υγείας, όπως η άρδευση λαχανικών που καταναλώνονται νωπά με ανεπεξέργαστα ή
ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά απόβλητα. (26)

2.2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων περιλαμβάνει φυσικές, χημικές αλλά και
βιολογικές διεργασίες αποσκοπώντας στη μείωση του οργανικού φορτίου και των
παθογόνων οργανισμών. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη διαδικασία ως προς την
αποφυγή κινδύνων για το περιβάλλον αλλα και της υγείας των ανθρώπων. Ο επιθυμητός
βαθμός επεξεργασίας

εξαρτάται απο τον τελικό δέκτη των αποβλήτων (άρδευσή,

βιομηχανία, κ.α.). Όσον αφορά την επιλογή του κατάλληλου συστήματος για την
επεξεργασία υγρών αποβλήτων, θα πρέπει να λείφθούν υπόψήν τα παρακάτω στοιχεία:
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A. Η χρήση για την οποία προορίζονται τα λύματα, η οποία καθορίζει το είδος
και τον βαθμό της επεξεργασίας κατα την εγκατάσταση.
Β. Οι συνθήκες της περιοχής.
Γ. Οι διαθέσιμες πηγές ενέργειας.
Δ. Η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων για την κατασκευή, λειτουργία και
συντήρηση του συστήματος.
Ε. Η

διαθεσιμότητα και το κόστος της περιοχής στη θέση εγκατάστασής του

συστήματος.
ΣΤ. Ο πληθυσμός της κοινότητας απο την οποία προέρχονται τα λύματα και την
μέση κατα κεφαλή κατανάλωση νερού του πληθυσμού αυτού.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων
είναι η τιμή της βιοχημικής απαίτησης οξυγόνου (B.O.D.) που εκφράζει το ποσοστό
οργανικού

φορτίου,

των

αιωρούμενων

στερεών

(S.S.)/cai

των

παθογόνων

μικροργανισμών. Τα κριτήρια αυτα χρησιμοποιούνται κυρίως για την επεξεργασία υγρών
αποβλήτων τα οποία θα ενταχθούν σε αρδευτικά συστήματα ή θα αποβληθούν σε
υδάτινους αποδέκτες, μειώνοντας κατα αυτό τον τρόπο την ρύπανση και την μόλυνση
του περιβάλλοντος.
Είναι

αποδεδειγμένο

πώς

η

συμβατική

επεξεργασία

λυμάτων

μειώνει

αποτελεσματικά το ποσοστό των αιωρούμενων στερεών και του οργανικού φορτιού ενώ
δεν παρουσιάζονται σημαντικές αλλαγές ως προς το ποσοστό των παθογόνων
μικροοργανισμών. Αντίθετα η παραμονή -επεξεργασία σε δεξαμενές σταθεροποίηση,
οπού τα φύκια, βακτήρια και ηλιακό φως εξυγιάνουν με φυσικό τρόπο τα υγρά
απόβλητα,

είναι περισσότερο αποτελεσματική

ως προς την απομάκρηνση των

μικροοργανισμών, ενω μειώνει δραστικά και τα ποσοστά των αιωρούμενων στερεών και
οργανικού φορτίου.

Συμβατική επεξεργασία

Η συμβατική επεξεργασία περιλαμβάνει φυσικές και βιολογικές διεργασίες με
ταυτόχρονη

προσθήκη

ενέργειας

και

χημικών
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ουσιών,

αποσκοπώντας

στην

απομάκρυνση του οργανικού φορτίου των υγρών αποβλήτων. Η διεργασία αυτή γίνεται
σε τοποθεσίες κοντά στα αστικά κέντρα απο τα οποία διοχετεύεται υλικό και τα οποία
εξυπηρετεί.

Προκαταρκτική επεξεργασία

Η επεξεργασία αυτή αποσκοπεί στην απομάκρυνση των χονδρόκοκκων στερεών
και άλλων υλικών μεγάλού μεγέθους. Αποτελείται απο εσχάρωση και απλή καθίζηση και
αποτελεί απαραίτητο στάδιο της συμβατικής επεξεργασίας.

Πρωτοβάθμια επεξεργασία

Κατ’αυτό το στάδιο απομακρύνονται περιπού το 25 με 50% της αρχικής
βιοχημικής απαίτησης οξυγόνου, το 35 με 60% της χημικής απαίτησης οξυγόνου, το 65%
των ολικών αιωρούμενων στερεών και το 60% των ελαίων και των λιπών. Ανέπαφα
μένουν τα κολλοειδή .Η πρωτοβάθμια επεξεργασία διεκπεραιώνεται

με κάποια

διαδικασία καθίζησης καθώς και με την διαδικασία του ξαφρίσματος κατα την οποία
απομακρύνονται όλα τα επιπλέοντα συστατικά των υγρών αποβλήτων. Η επεξεργασία
αυτή μπορέι να θεωρηθεί ικανοποιητική , όταν τα υγρά απόβλητα χρησιμοποιούνται για
άρδευσή καλλιεργειών οι οποίες δεν αποτελούν τροφή για τον άνθρωπο, ή όταν
αρδεύονται καλλιέργειες οι οποίες υπόκεινται σε επεξεργασία πριν καταναλωθούν
(αμπελώνες, οπωρωνές κ.α.)

Δευτεροβάθμια επεξεργασία

Η δευτεροβάθμια επεξεργασία χρησιμοποιείται με σκοπό την περαιτέρω
βελτίωση των χαρακτηριστικών του νερού που εξερχεταί απο την πρωτοβάθμια
επεξεργασία. Συνήθως

η δευτεροβάθμια επεξεργασία

ακολουθεί

την πρωτοβάθμια

απομακρύνοντας έτσι απο το προς βελτίωση νερό, όλα τα υπολείματα οργανικού φορτιού
και αιωρούμενων στερεών καθώς και την βιοδιασπώμενη, διαλυμένη και κολλοειδής
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οργανική ύλη μβ την βοήθεια βακτηρίων. Κατά την δευτεροβάθμια επεξεργασία
τοφατηρείται αύξηση στην συγκέντρωση των ανόργανων ουσιών του νερού ( CO2 ,ΝΗ3
kol

Η20) η οποία είναι αποτέλεσμα της δράσης των μικροοργανισμών οι οποίοι

μεταβολίζουν την οργανική ουσία των υγρών αποβλήτων. Στο τέλος του σταδίου αυτού
διαχωρίζονται τα βακτήρια απο τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα με δευτεροβάθμια
καθίζηση. Οι διαδικασίες του σταδίου αυτού ονομάζονται και διαδικασίες υψηλού
ρυθμού διότι γίνονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον

με αποτέλεσμα την ταχεία

απεικοδόμηση της οργανικής ύλης. Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες υψηλού ρυθμού
είναι οι εξής:

1. Διαδικασία με Ενεργό ίλυ
2. Διαδικασία με Σταλάζοντα φίλτρα
3. Διαδικασία με Περιστρεφόμενα φίλτρα

Στην περίπτωση του Ενεργού ίλυ οι μικροοργανισμοί αναπτύσονται με ταχείς
ρυθμούς, κάτω απο ιδανικές συνθήκες υγρασίας και οξυγόνου, μέσα σε δεξαμενές που
περιέχουν ενα αιώρημα υγρών αποβλήτων και βακτηρίων. Το αιώρημα αυτό αναδέυεται
έτσι ώστε να επιτευθχεί ένα ομοιογενές μείγμα αποβλήτων και μικροοργανισμών,καθώς
και να εμπλουτιστεί το αιώρημα με αέρα.Στο τέλος της διαδικασίας γίνεται διαχωρισμός
μικροοργανισμών και υγρής φάσης με αποτέλεσμα διαυγή και δευτεροβάθμια
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. Ο χρόνος που απαιτείται για αυτή τη διαδικασία
κυμαίνεται σε 5-8 ώρες.
Όσον αφορά τα σταλάζοντα φίλτρα ή βιοφίλτρα αποτελούνται απο πυργίσκους
που φέρουν λίθους, πλαστικούς δίσκους ή ξύλινες γρίλιες ως υλικό υποστήριξης.
Κατ’αυτή την διαδικασία, η είσοδος των αποβλήτων διαμέσου των φίλτρων γίνεται ή
συνεχόμενη ή διακεκομμένη. Οι μικροοργανισμοί προσκολλούνται στο υλικό στήριξης
δημιουργώντας ενα βιολογικό στρώμα. Η οργανική ύλη διαχέεται μέσα σ’αυτά τα
βιολογικά στρώματα οπού και μεταβολίζεται. Το πάχος των στρωμάτων αυτών αυξάνει
σταδιακά καθώς αυξάνει και ο πληθυσμός των βακτηρίων που εισέρχονται στο σύστημα,
με αποτέλεσμα τμήματα των στρώσεων αυτών να αππορίπτονται περιοδικά απο το υλικό
στήριξης.

30

Τέλος η διαδικασία δευτεροβάθμιας επεξεργασίας με περιστρεφόμενα φίλτρα
είναι σε γενικες γραμμές ίδια με αυτή των βιοφίλτρων, αφού περιλαμβάνει και αυτή μια
σταθερά σχηματιζόμενη βιολογική στρώση πάνω στα υλικά στήριξης. Η διαφορά είναι
οτι το υλικό στήριξης είναι δίσκοι που περιστρέφονται αργά και βυθίζονται εν μέρη στα
ρέοντα απόβλητα κάποιου αντιδραστήρα. Ο εμπλουτισμός των αποβλήτων με οξυγόνο
γίνεται με την ανατάραξη που προκαλείται απο την περιστροφή των δίσκων.

Τριτοβάθμια επεξεργασία

Η τριτοβάθμια επεξεργασία εφαρμόζεται για την απομάκρυνση συστατικών
όπως: άζωτο, φώσφορος,απολυμαντικά, απορυπαντικά , αποσκληρυντικά νερού, βαρέα
μέταλλα, διαλυμένα στερεά κ.α. τα οποία δεν απομακρύνονται με το στάδιο της
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.

Απολύμανση

Αποτελεί συνήθως το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας των αποβλήτων και
γίνεται με μεθόδους όπως : έγχυση με χλώριο, με υποχλωριώδες νάτριο, με όζον κ.α. Η
διαδικασία που περιλαμβάνει χλώριο εχεί αρχίσει να ανησυχεί τους ερευνητές λόγω της
ρύπανσης του περιβάλλοντος και τον κίνδυνο της ανθρώπινης υγείας, γεγονός που τους
αναγκάζει να στραφούν σε διαφορετικές διαδικασίες απολύμανσης . Οι δόσεις χλωρίου
που απαιτούνται είναι 7-17 mg/1. Ο χρόνος επαφής του χλωρίου με τα υγρά απόβλητα
κυμαίνεται μεταξύ 15-30 min αν και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να φθάσει 120
min. Ο έλεγχος του βαθμού αποτελεσματικότητας της απολύμανσης γίνεται βάσει της
συγκέντρωσης των ολικών βακτηρίων που παραμένουν στα υγρά απόβλητα μετά το
πέρας της διαδικασίας. Πρακτικά η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου του
προστίθεται στα υγρά απόβλητα υπολογίζεται εμπειρικά π.χ. όταν το υγρό αποβλήτο
προορίζεται για άρδευση με καταιονισμό, η συγκέντρωση του υπολλειματικού χλωρίου
πρέπει να είναι μικρότερη απο 0.5 mg/1.
Η χλωρίωση χρησιμοποιείται για την μείωση του αριθμού βακτηρίων των υγρών
αποβλήτων που παράγονται απο τις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας. Ωστόσο είναι

31

αρκετά δύσκολο και δαπανηρό να επιτευχθεί υψηλό, ομοιόμορφοκαι προβλέψιμο
επίπεδο απολύμανσης.

Αποθήκευση

Αν και δεν θεωρείται στάδιο επεξεργασίας, η αποθήκευση αποτελεί ενα
σημαντικό στάδιο μεταξύ την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και την χρήση τους
για άρδευση. Οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική είναι οι εξής:
1.

Ικανοποιούνται οι ανάγκες άρδευσης κατα την περίοδο αιχμής , όταν η
ζήτηση ξεπερνά την παραγόμενη παροχή

ενώ δίνεται η δυνατότητα

αποθήκευσης του νερού όταν η ζήτηση είναι μειωμένη.
2.

Μειώνονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται εαν προκόψουν
δυσλειτουργίες στις μονάδες επεξεργασίας έτσι ώστε

οι χρήστες να

τροφοδοτούνται με ποιοτικά κατάλληλο νερό για άρδευση.
3.

Τα αποθηκευμένα υγρά απόβλητα επεξεργάζονται περισότερο καθώς
τα αιωρούμενα στερεά και οι παθογόνοι οργανισμοί μικροοργανισμοί
μειώνονται κατα τον χρόνο αποθήκευσης.

2.3. Η ΥΠΟΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ (Υ.Σ.Α.)

Η Υ.Σ.Α. είναι η συχνή εφαρμογή μικρών ποσοτήτων νερού στο έδαφος
διαμέσου σταλακτών που είναι τοποθετημένοι σε αγωγό μεταφοράς που βρίσκεται κάτω
από την επιφάνεια του εδάφους. Η Υ.Σ.Α. επιτρέπει την υψηλή παραγωγή των φυτών
χωρίς προβλήματα έκπλυσης ή απορροής.
Τα κυριώτερα από τα οφέλη της Υ.Σ.Α που έχουν προσδιοριστεί είναι:
1. Δυνατότητα εφαρμογής νερού βιολογικού καθαρισμού με μικροβιακό
φορτίο
2. Αυξημένη αποτελεσματικότητα χρήσης νερού
3. Μείωση της έκπλυσης του νερού στη ζώνη του ριζοστρώματος
4. Μείωση της απορροής από το άκρο του χωραφιού
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5. Μείωση της εξάτμισης από την επιφάνεια του εδάφους

6. Αυξημένη ομοιομορφία κατανομής του νερού στο χωράφι
7. Μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας

8. Μείωση της υγρασιακής καταπόνησης των φυτών εξαιτίας των συχνών
αρδεύσεων.(45)
Η υπόγεια άρδευση είναι μια παραλλαγή της παραδοσιακής άρδευσης με
σταγόνα, όπου οι σταλακτηφόροι αγωγοί θάβονται σε κάποιο βάθος κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την καλλιέργεια. Η υπόγεια άρδευση είναι πιθανόν η
παλαιότερη μοντέρνα μέθοδος άρδευσης.Αν και η πειραματική χρήση της στις αρχές του
19ου αιώνα είχε θετικά αποτελέσματα όσον αφόρα την επίδρασή της στην παραγωγή των
καλλιεργιών που χρησιμοποιήθηκε, μερικά προβλήματα περιόρισαν την διάδοση της
Υ.Σ.Α. Οι Goldberg et al., σύμφωνα με το Phene εξέθεσαν τα εξής προβλήματα:

♦ Ο έλεγχος του υπόγειου συστήματος είναι δύσκολος.
♦

Η απόφραξη των σταλακτήρων από τις ρίζες και άλλα φερτά υλικά οδηγεί στην
κακή λειτουργία του συστήματος

♦

Το υπόγειο σύστημα είναι δύσκολο να συντηρηθεί και να επιδιορθωθεί.(52)
Οι Phene et al. (1983) πρότειναν τεχνικές διαχείρισης οι οποίες θα μπορούσαν να

χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για την αποφυγή των αποφράξεων και οι οποίες καθιστούν
την ΥΣΑ περισσότερο εφαρμόσιμη. Η εμφάνιση των βελτιωμένων πλαστικών υλικών
κατέστησε την ΥΣΑ πιο οικονομική και εφαρμόσιμη σε πολλές καλλιέργειες μεταξύ των
οποίων και αυτή του βαμβακιού .(51)
Ο Solomon (1993) αναφέρει ότι με την ΥΣΑ το νερό άρδευσης και τα εκχυόμενα
χημικά, όπως τα λιπάσματα, παροχετεύονται κατευθείαν στο ριζόστρωμα των φυτών.
Αυτό αποτελεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα για θρεπτικά στοιχεία με χαμηλή κινητικότητα στο
έδαφος. Στην ΥΣΑ τα επιφανειακά 15-20 cm του εδάφους έχουν χαμηλότερη υγρασία
όταν οι σταλακτηφόροι σωλήνες βρίσκονται σε βάθος 45 cm, με συνέπεια: η εξάτμιση
του νερού από το έδαφος να περιορίζεται. Σε ένα σχετικά ξηρό επιφανειακά χωράφι
επιτρέπεται η διέλευση των μηχανημάτων καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο και
αποτρέπεται η ανάπτυξη των ζιζανίων. Επιπλέον περιορίζονται οι σηψιριζίες και άλλες
ασθένειες του εδάφους που προσβάλλουν τα φυτά και αποφεύγεται η δημιουργία
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κρούστας στο έδαφος, η οποία εμποδίζει τον αερισμό του εδάφους και την διείσδυση του
νερού της βροχής, προκαλώντας επιφανειακή απορροή. Εκτός αυτών, το υπόγειο
αρδευτικό σύστημα δεν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο και τις ακραίες καιρικές συνθήκες,
με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το βασικότερο όμως, από όλα τα
πλεονεκτήματα είναι η μείωση των εργατικών χεριών, το κόστος των οποίων είναι
αρκετά μεγάλο στις ανεπτυγμένες χώρες. (62)
Ο Ruskin (2000) αναφέρει ότι οι δυνάμεις που ελέγχουν την κίνηση του νερού
στο έδαφος

είναι κυρίως οι τριχοειδείς και η βαρύτητα. Οι τριχοειδείς δυνάμεις

μειώνονται όσο πιο υγρό είναι το έδαφος, ενώ σε ξηρό έδαφος είναι πολύ μεγαλύτερες
από αυτές της βαρύτητας. Η απλή και βασική αυτή έννοια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
ΥΣΑ πρέπει να εφαρμόζεται με μικρές διακοπτόμενες δόσεις, οπότε η κίνηση του νερού
στο έδαφος

γίνεται κυρίως από τις τριχοειδείς δυνάμεις. Με αυτό τον τρόπο, σε

εφαρμογή ίσης ποσότητας νερού έχουμε διαβροχή εδάφους με ΥΣΑ 46% μεγαλύτερη
από αυτή της επιφανειακής. (54)
Σε μια εργασία ανασκόπησης, οι Ayars et al.
αποτελέσματα

μιας

1 δετούς

έρευνας

στην

Υ.Σ.Α.

οι

(1999) παρουσίασαν τα
καλλιέργειες

οι

οποίες

χρησιμοποιήθηκαν ήταν η τομάτα, το βαμβάκι, το γλυκό καλαμπόκι, η μηδική και το
πεπόνι. Τα αποτελέσματα από τις παραπάνω έρευνες έδειξαν μια εμφανή υπεροχή της
Υ.Σ.Α. όσον αφορά την απόδοση και την αξιοποίηση του νερού από τα φυτά. Επίσης, η
εφαρμογή της άρδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα μείωσε τις απώλειες νερού με
βαθιά διήθηση και αύξησε την χρησιμοποίηση του υπόγειου νερού από τα φυτά. Οι
εξετάσεις ομοιομορφίας του συστήματος έδειξαν ότι διατηρούνταν στην ίδια κατάσταση
όπως και κατά την εγκατάσταση, εάν είχε ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση της
έμφραξης των σταλακτήρων. (21)
Στην Ελλάδα, οι Σακελλαρίου κ.α. (2000, 2001, 2002) σε πείραμα υπόγειας
στάγδην άρδευσης σε ζαχαρότευτλα, διαπίστωσαν ότι η εδαφική υγρασία αυξάνει μετά
το βάθος των 30 εκ., σε σχέση με την επιφανειακή στάγδην άρδευση. Βρέθηκε επίσης ότι
εφαρμόζοντας το 80 % της δόσης άρδευσης, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση νερού
χωρίς ουσιαστική μείωση της παραγωγής στην υποεπιφανειακή στάγδην άρδευση.
Ακόμη, η υποεπιφανειακή στάγδην άρδευση έδωσε μεγαλύτερη απόδοση σε ρίζες και
ζαχαρικό τίτλο σε σχέση με την επιφανειακή στάγδην άρδευση. (13)
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Επίσης, ον Σακελλαρίου κ.α. (2003) σε πείραμα άρδευσης του ινώδους σόργου
(Sorghum bicolor L.) με δύο μεθόδους, επιφανειακή και υπόγεια στάγδην άρδευση,
διαπίστωσαν σαφή υπεροχή της υπόγειας στάγδην άρδευσης έναντι της επιφανειακής
στάγδην άρδευσης, με μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης και σημαντικά μεγαλύτερη
τελική απόδοση ξηρής βιομάζας.(14)
Οι Αλεξίου κ.α. (2003) σε πείραμα σύγκρισης της υποεπιφανειακής και της
επιφανειακής στάγδην άρδευσης σε καλλιέργεια βαμβακιού διαπίστωσαν ότι η
ομοιομορφία κατανομής του νερού είναι μεγαλύτερη στην υποεπιφανειακή στάγδην
άρδευση λόγω της μικρότερης ισαποχής των σταλακτηφόρων αγωγών. Επίσης, η
εφαρμογή

της

υποεπιφανειακής

στάγδην

άρδευσης

μπορεί να

βελτιώσει

την

αποδοτικότητα του νερού κατά 20 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη επιφανειακή
μέθοδο. Ακόμη, η υποεπιφανειακή στάγδην άρδευση μπορεί να εφαρμοσθεί και σε
αργιλώδη εδάφη, τα οποία συνήθως παρουσιάζουν μικρή υδραυλική αγωγιμότητα.(2)

2.4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της υποεπιφανειακής
στάγδην άρδευσης με επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα της πόλεως του Βόλου και
καθαρό νερό χλοοτάπητα, σε σύγκριση με το μάρτυρα, που ήταν καθαρό νερό του
αγροκτήματος.
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3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

3.1 Εγκατάσταση του πειράματος
Το πείραμα

εγκαταστάθηκε στο αγρόκτημα του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας

(Βελεστίνο) τον Σεπτέμβριο του 2001. Τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας του
αγροκτήματος είναι : Υψόμετρο 50 m, Γεωγραφικό πλάτος 39°23, γεωγραφικό μήκος
22°45. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ένα τυπικό Μεσογειακό κλίμα με ζεστό και ξηρό
καλοκαίρι και ψυχρό-υγρό χειμώνα. Το έδαφος στην περιοχή που εγκαταστάθηκε το
πείραμα χαρακτηρίζεται ως αργιλλοπηλώδες.
Ο αγρός που χρησιμοποιήθηκε περιείχε υπολείμματα από καλλιέργεια σόργου. Το
τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 2001 έγινε η καταστροφή των υπολειμμάτων της
προηγούμενης καλλιέργειας με κάψιμο και ενσωμάτωση.
Για την πραγματοποίηση του πειράματος, επιλέχθηκε η υποεπιφανειακή (υπόγεια)
στάγδην άρδευση ως μέθοδος άρδευσης, διότι δεν τίθεται κάποιο όριο όσον αφορά τα
μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων,
επειδή δεν έρχονται σε άμεση επαφή τα απόβλητα με το κοινό και τους εργαζόμενους
στο χώρο.
Στις 12/9/2001 έγινε η εκσκαφή του αγρού με τη βοήθεια εκσκαφέα σε βάθος 15
εκατοστών και ισοπέδωση του αγρού. Η έκταση όπου έγινε η εκσκαφή ήταν 150 m2
περίπου με διαστάσεις 6x25 m. Το χώμα τοποθετήθηκε πρόχειρα σε παρακείμενη
έκταση. Την επόμενη ημέρα (13/9/2002) έγινε ελαφρά κατεργασία του εδάφους με
περιστροφικό καλλιεργητή (φρέζα), τύπου Terra Rotavator ΤΜ 186. Στις 14/9/2002 έγινε
σβάρνισμα του χωραφιού με τσουγκράνες από εργάτριες του αγροκτήματος του
Πανεπιστημίου.
Στις

18/9/2001

έγινε

η

τοποθέτηση

της

μαύρης

κυλινδρικής

δεξαμενής,

προοριζόμενης να δεχθεί τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της πόλεως του Βόλου και
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το

καθαρό

νερό

της

γεώτρησης.

Η

δεξαμενή

ήταν

κατασκευασμένη

από

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), με χωρητικότητα 5 m3. Η δεξαμενή ήταν κατασκευή της
εταιρείας Σύρμος-Λεβαντής.
Κατόπιν έγινε η τοποθέτηση του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου περιείχε την
κεντρική ηλεκτροβάνα άρδευσης (Muster Valve), το φίλτρο σίτας για την κατακράτηση
των στερεών συστατικών, μανόμετρα ένδειξης πίεσης λειτουργίας των αγωγών,
προγραμματιστής άρδευσης Miracle 6 DC (Εικόνα

1) για τη διενέργεια της

αυτοματοποιημένης άρδευσης, σύστημα Venturi για δυνατότητα υδρολίπανσης, 3
ηλεκτροβάνες (2 για την άρδευση και 1 ηλεκτροβάνα για την έκπλυση της δεξαμενής)
και 2 φίλτρα (Tech-filter) εμποτισμένα με treflan.

Εικόνα 1. Προγραμματιστής άρδευσης Miracle DC 6
Η κεντρική ηλεκτροβάνα άρδευσης συνδεόταν μέσω πλαστικού αγωγού με την
αντλία και η αντλία συνδεόταν με την δεξαμενή τοποθέτησης των επεξεργασμένων
αποβλήτων. Η αντλία ήταν οριζόντια, πολυβάθμια κλειστού τύπου αντλία.
Ο προγραμματιστής άρδευσης Miracle DC 6, που λειτουργεί με μπαταρία, είναι
κατασκευής της εταιρείας Motorola. Έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού άρδευσης
μέχρι και 6 ηλεκτροβανών, σε 3 διαφορετικά προγράμματα.

Ο προγραμματιστής

αποτελείται από τα εξής : Την οθόνη, τα τρία πλήκτρα εντολών, μια μπαταρία λιθίου 9
V, το άνοιγμα για τα καλώδια, τον πίνακα ελέγχου, το τερματικό τμήμα των καλωδίων
και το πλαίσιο στήριξης.
Το φίλτρο σίτας ήταν της εταιρείας ARKAL, με διάμετρο οπών 120 mesh.
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Τα φίλτρα εμποτισμένα με treflan είχαν διάμετρο οπών 155 mesh. To treflan (δ.ο.
trifluralin)

είναι ένα

ζιζανιοκτόνο

της ομάδας των

δινιτροανιλινών,

που

στη

συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμέυσε ως ριζοαπωθητικό, για την αποφυγή έμφραξης των
σταλακτών από την είσοδο των ριζών.
Οι ηλεκτροβάνες ήταν τύπου Aquanet II, με τάση λειτουργίας 9-40 Volt. Οι
ηλεκτροβάνες συνδέθηκαν με τους αγωγούς μεταφοράς του νερού. Οι αγωγοί ήταν
κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), είχαν διατομή Φ32, με πίεση λειτουργίας 6
Atm.
Οι αγωγοί μεταφοράς τοποθετήθηκαν κατά μήκος και περιμετρικά του αγρού.
Μπροστά στο τεμάχιο τοποθετήθηκε ένα φρεάτιο που περιείχε έναν υδρομετρητή, για
την καταγραφή του καταναλισκόμενου όγκου νερού.
Στο τεμάχιο έγινε σύνδεση των αγωγών μεταφοράς με τους υποεπιφανειακούς
στολακτηφόρους σωλήνες. Στο τεμάχιο χρησιμοποιήθηκαν 15 σταλακτηφόροι σωλήνες.
Οι σταλακτηφόροι σωλήνες ήταν τύπου RAM-Techline Φ17, της εταιρείας Netafim.
Είχαν ισαποχή 40 cm και ήταν κατασκευασμένοι από ΡΕ. Το μήκος τους ήταν 24 m. Οι
σταλακτηφόροι

σωλήνες

έφεραν

ενσωματωμένους

σταλάκτες,

οι

οποίοι

ήταν

αυτορυθμιζόμενοι και αυτοκαθαριζόμενοι. Οι σταλάκτες είχαν παροχή 1,6 Ι/h και
λειτουργούσαν σε πίεση 0,5-4 Atm. Στο τέλος των αγωγών εφαρμογής είχαν τοποθετηθεί
ειδικές βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης, για την αποφυγή έμφραξης του δικτύου.
Ακολούθησε η επιχωμάτωση του αγρού της παραπάνω έκτασης, την 4-10-01 με το
χώμα που είχε τοποθετηθεί πρόχειρα σε παρακείμενη έκταση από την εκχωμάτωση. Η
επιχωμάτωση έγινε με τη βοήθεια τσουγκράνων, από εργάτες. Κατόπιν έγινε μια
πρόχειρη

ισοπέδωση

του

αγρού

με τη

βοήθεια των εκσκαπτικών

εργαλείων.

Τοποθετήθηκε ένα προσωρινό σύστημα άρδευσης (καταιονισμός) που αποτελούνταν από
5+5 εκτοξευτήρες (pop-up) στο τεμάχιο όπου προορίζονταν να σπαρεί ο χλοοτάπητας. Οι
εκτοξευτήρες είχαν ισαποχή 5,80 m μεταξύ τους. Οι 6 από τους 10 συνολικά
εκτοξευτήρες, είχαν τόξο διαβροχής 180°, πίεση λειτουργίας 1,7 Atm, ακτίνα διαβροχής
5,2 m και παροχή 0,51 m/ho καθένας τους. Οι υπόλοιποι 4, οι οποίοι τοποθετήθηκαν
στα άκρα του τεμαχίου, είχαν τόξο διαβροχής 90° , πίεση λειτουργίας 1,7 Atm, ακτίνα
διαβροχής 5,2 m και παροχή 0,26 m /h. Η εγκατάσταση έγινε για την παροχή νερού για
το φύτρωμα του χλοοτάπητα.
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Στις 5-10-01 έγινε η σπορά του χλοοτάπητα τις πρωινές ώρες (8.30 πμ).
Χρησιμοποιήθηκε το είδος Festuca arundinacea cv. Fine Lawn I.
Η σπορά πραγματοποιήθηκε χειρωνακτικά. Η συνιστώμενη ποσότητα σπόρου για την
συγκεκριμένη ποικιλία ήταν 60 g/m2 . Η βλαστικότητα της Festuca ήταν 73 %. Για την
έκταση των 150 m χρησιμοποιήθηκαν 9 kg σπόρου. Κατόπιν έγινε τσουγκράνισμα του
αγρού για την κάλυψη του σπόρου από το έδαφος. Ακολούθησε η ισοπέδωση του αγρού
με κύλινδρο ελκόμενο από γεωργικό ελκυστήρα του αγροκτήματος.
Μετά το πέρας αυτών των εργασιών, έγινε η πρώτη άρδευση του τεμαχίου του
χλοοτάπητα

για το φύτρωμα του χλοοτάπητα. Η άρδευση πραγματοποιήθηκε από

δεξαμενή εκ σκυροδέματος τοποθετημένη σε άλλο σημείο του αγροκτήματος, που
διαμέσου ενός αγωγού μεταφοράς από ΡΕ, διατομής Φ 32 τροφοδοτούσε την πλαστική
δεξαμενή του πειράματος. Οι αρδεύσεις για την εγκατάσταση της καλλιέργειας
συνεχίστηκαν έως τις 15 Νοεμβρίου του 2001. Συνολικά χορηγήθηκαν 55 mm νερού. Ο
χλοοτάπητας εμφανίστηκε στις 11/10/01.
Στις 19/11/01 έγινε ο διαχωρισμός και η οριοθέτηση των μεταχειρήσεων σε
επαναλήψεις με χρησιμοποίηση κόκκινης πλαστικής κορδέλας. Το τεμάχιο χωρίστηκε σε
2 μεταχειρίσεις εκτάσεως 48 m (2x24 m) η καθεμία, με διάδρομο ανάμεσα τους
εκτάσεως 48 m2 (2x24 m). Η Ι’ μεταχείριση ονομάστηκε ΧΚ (Χλοοτάπητας Καθαρό)
και η 2η ΧΛ (Χλοοτάπητας Λύμα). Κάθε μεταχείριση χωρίστηκε σε 4 επαναλήψεις
εκτάσεως 12 m2 (2x 6 m) η κάθε μία.(Εικόνα 2).

Εικόνα 2α. Οριοθετημένες επαναλήψεις του πειράματος
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Πίνακας Ελέγχου
Βαλβίδα εκτόνωσης
Υδρομετρητής

29/11/01 έγινε η αποσύνδεση των υποεπιφανειακών σταλακτηφόρων αγωγών του
τεμαχίου (2 μεταχειρίσεις). Έγινε αποκοπή των μεσαίων 3 σταλακτηφόρων αγωγών στο
τεμάχιο από τους αγωγούς μεταφοράς του νερού. Οι 3 σταλακτηφόροι αγωγοί που
βρίσκονταν στην μεταχείρηση ΧΚ συνδέθηκαν με αγωγό μεταφοράς του νερού (ΡΕ,
Φ32) ο οποίος τροφοδοτούνταν από δεξαμενή κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, που
ήταν δίπλα στη γεώτρηση του αγροκτήματος. Έγινε εκσκαφή μπροστά από το τμήμα των
μεταχειρίσεων και τοποθετήθηκε φρεάτιο, με υδρομετρητή καταγραφής του νερού και
φίλτρο εμποτισμένο με treflan. Επίσης τοποθετήθηκαν βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης
στα άκρα των αγωγών εφαρμογής και 2 ηλεκτροβάνες για τη διενέργεια της άρδευσης.
Οι ηλεκτροβάνες συνδέθηκαν με έναν άλλο προγραμματιστή άρδευσης, τον Miracle 12
AC, που ήταν τοποθετημένος στον πίνακα ελέγχου, κοντά στη δεξαμενή της γεώτρησης.
Τα όσα προαναφέρθηκαν έγιναν κατα την εγκατάσταση του πειράματος.

3.2 Μετρήσεις

Κατά την 2η χρονιά εφαρμογής του πειράματος (2003) πάρθηκαν οι μετρήσεις που
παρουσιάζονται στη παρούσα εργασία. Μετρήθηκαν τα εξής στοιχεία του χλοοτάπητα:

1. Νωπή μάζα
2. Ξηρή μάζα
3. Ύψος μεγαλύτερου φύλλου
Για το κούρεμα χρησιμοποιήθηκε η βενζινοκίνητη μηχανή κοπής τύπου Raser με
ισχύ 3,5 Ηρ. Η κοπή γινόταν σε κάθε επανάληψη του χλοοτάπητα. Το σύνολο την νωπής
μάζας κάθε επανάληψης τοποθετούνταν σε μια πλαστική μαύρη σακούλα απορριμμάτων,
η οποία προηγουμένως ζυγιζόταν για την εύρεση του απόβαρου. Για τη μέτρηση του
συνολικού νωπού βάρους των επαναλήψεων, χρησιμοποιήθηκε η ζυγαριά 12000 D SCS
της εταιρείας Precisa Instruments AG. Η ζυγαριά είχε σαν μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
τα 12000 g., ελάχιστο βάρος τα 5 g., και σφάλμα ανάγνωσης το 1 g. Από τη συνολική
μάζα κάθε επανάληψης, λαμβανόταν ένα δείγμα βάρους 200 g. Περίπου, και.
τοποθετούνταν

σε

μια

χάρτινη

σακούλα.

Για

τη

χρησιμοποιήθηκε ζυγός της εταιρείας Adam Equipment..

μέτρηση

του

δείγματος,

Τα δείγματα στη συνέχεια

μεταφερόταν σε μια άλλη πλαστική μαύρη σακούλα σε φούρνο, για την εύρεση της
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περιεχόμενης υγρασίας και τον προσδιορισμό της ξηρής μάζας του χλοοτάπητα.
φούρνος ήταν της εταιρείας Jermaks.

Ο

Τα δείγματα τοποθετούνταν για 48 h, σε

θερμοκρασία 85 °C. Μετά την ξήρανση, ζυγίζονταν στον ζυγό WL 3000 της εταιρείας
Adam Equipment. Ο ζυγός είχε μέγιστο αναγραφόμενο βάρος 3000 g., με διακριτότητα
ανάγνωσης τα 0.01 g. Από την αρχική μάζα του δείγματος αφαιρούνται η ξηρή μάζα και
υπολογίζονται η % περιεχόμενη υγρασία κάθε δείγματος. Κατόπιν, γινόταν αναγωγή της
ξηράς ουσίας κάθε δείγματος σε απόδοση kg/στρ. για κάθε επανάληψη.
Η πρώτη κοπή έγινε στις 6/6/2003 και

επαναλαμβάνονταν ανά 2 βδομάδες

περίπου, ανάλογα και με την ανάπτυξη του χλοοτάπητα. Έγιναν συνολικά 10 κοπές μέχρι
τις 20/10/2003.
Κατα τη διάρκεια του πειράματος έγινε η τοποθέτηση αισθητηρίων στο έδαφος,
για τον προσδιορισμό της περιεχόμενης εδαφικής υγρασίας, με τη μέθοδο T.D.R.
Η μέθοδος της T.D.R. για την μέτρηση της ογκομετρικής περιεκτικότητας του
εδάφους σε νερό, αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον αξιόπιστες και ακριβείς μεθόδους.
Η τεχνική βασίζεται στη μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς του υπό μέτρηση εδάφους
και κατόπιν τον υπολογισμό της ογκομετρικής περιεκτικότητας σε νερό. Η διηλεκτρική
σταθερά υπό μέτρηση δείγματος επιδρά και καθορίζει την ταχύτητα κίνησης ενός
υψηλής συχνότητας σήματος το οποίο διαβιβάζεται στο έδαφος μέσω κατάλληλου
κυματοδηγού. Η διηλεκτρική σταθερά του εδάφους είναι γνωστό ότι εξαρτάται από το
ποσοστό του νερού που περιέχεται σε αυτό.
Το σύστημα για τη μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R. στην
βασική του διαμόρφωση (συσκευή ή όργανο και παρελκόμενα) περιλαμβάνει:
•

Α) συσκευή T.D.R.

•

Β) το probe (αισθητήρας του οργάνου)

•

Γ) σετ εργαλείων για την εισαγωγή και εξαγωγή του probe

•

Δ) φορτιστή για της εσωτερικές μπαταρίες της συσκευής T.D.R.

•

Ε) καλώδιο σύνδεσης της συσκευής T.D.R. με το probe κοα

•

ΣΤ) καλώδιο σύνδεσης της συσκευής T.D.R. με τον υπολογιστή

Τοποθετήθηκαν συνολικά 8 αισθητήρες σε αντίστοιχες επαναλήψεις. Οι αισθητήρες
είχαν ενεργό βάθος 75 cm μέτρησης της εδαφικής υγρασίας. Το ενεργό βά0ος
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διακρινόταν σε 5 διαστήματα μέτρησης και ήταν τα εξής: 0-15, 15-30, 30-45, 45-60, 6075 cm.
Στις 6/6/2003 μετρήθηκε το ύψος του ακραίου μεριστώματος σε έναν αριθμό 4 φυτών
στο πλέγμα κάθε επανάληψης. Οι μετρήσεις επαναλαμβάνονταν κάθε 2 εβδομάδες μέχρι
πς 20/10/2003.
Επίσης πραγματοποιήθηκε ανάλυση των φύλλων με την μέθοδο εκχύλισης με αιθανόλη.
Χρησιμοποιήθηκαν νωπά φύλλα από τα πειραματικά τεμάχια, ένα γουδί από πορσελάνη,
ένα γουδοχέρι, γυάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες, πιπέτες,

ένας γυάλινος ογκομετρικός

κύλινδρος 25ml, αιθανόλη καθαρότητας 96%, μια συσκευή φυγοκέντρησης της Hettich
Universal και ένα φασματοφωτόμετρο Spectronic 301 της εταιρείας Milton Roy. Η μάζα
που χρησιμοποιόταν ήταν κατά μέσο όρο 0,2 έως 0,5g. Η μάζα αυτή λειοτριβότοτ1 στο
γουδί και με την βοήθεια της αιθανόλης λαμβανόταν το εκχύλισμα. Κατόπιν το
εκχύλισμα δεχόταν φυγοκέντριση 3000 στροφές/min, για 5 λεπτά. Το υπερκείμενο
διαυγές διάλυμα διοχετευόταν στο φασματοφωτόμετρο, όπου με την βοήθεια ενός
πρότυπου διαλύματος γινόταν εύρεση της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης A, Β και του
αθροίσματος, σε mg/g νωπής μάζας. Για την εύρεση της ξηρής μάζας των φύλλων
λαμβανόταν ένα δείγμα για προσδιορισμό της υγρασίας.

Σπς 25/5/2003 έγινε η πρώτη άρδευση. Για την πραγματοποίηση της άρδευσης,
έγινε προσδιορισμός διαφόρων μεγεθών.(17) Καταρχήν υπολογίσθηκε η διαθέσιμη
υγρασία (ASM) από τον τύπο:

(FC - PWP)
ASM=-------------------- X ASW X RW
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Όπου,

ASM = Διαθέσιμη υγρασία ή Βάθος Άρδευσης (mm ή m3/ στρέμμα)
FC = Υδατοϊκανότητα (% ξηρού βάρους)
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PWP = Σημείο Μόνιμης Μάρανσης (% ξηρού βάρους)
ASW = Φαινόμενο ειδικό βάρος
RD = Βάθος Ριζοστρώματος (mm)
Οι τιμές των παραμέτρων του εδάφους φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1. Υδραυλικές ιδιότητες του εδάφους
Υδατοϊκανότητα (FC)

21,2 % ξ.β.

Σημείο Μόνιμης Μάρανσης (PWP)

11,64 % ξ.β.

Φαινόμενο Ειδικό Βάρος (ASW)

1,23

Για το χλοοτάπητα λήφθηκε ως βάθος ριζοστρώματος τα 500 mm. Το βάθος άρδευσης
βρέθηκε ίσο με 58,77mm
Κατόπιν έγινε ο υπολογισμός της ωφέλιμης υγρασίας ή καθαρού βάθους αρδεύσεως από
το τύπο:

USM = F χ ASM
Όπου,

USM: Ωφέλιμη υγρασία ή καθαρό βάθος άρδευσης ( dn, mm ή ηι3/στρέμμα)
F: Συντελεστής Ωφελιμότητας (αδιάστατο μέγεθος)
ASM: διαθέσιμη υγρασία (mm)

Ο συντελεστής ωφελιμότητας για το χλοοτάπητα λήφθηκε ως 0,5. Επομένως, η ωφέλιμη
υγρασία βρέθηκε 29,4 mm (Θεωρητική δόση άρδευσης).
Στην συνέχεια υπολογίστηκε το ολικό βάθος άρδευσης dt από το τύπο:
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Όπου,

dt: ολικό βάθος άρδευσης (mm ή ηι3/στρέμμα)
USM : Ωφέλιμη υγρασία ή καθαρό βάθος άρδευσης
Ef: Αποδοτικότητα εφαρμογής του νερού στο χωράφι (παίρνει τιμές από 0 μέχρι και 1)
Η αποδοτικότητα για την υποεπιφανειακή άρδευση ήταν ίση με 0,95. Κατά συνέπεια, το
ολικό βάθος άρδευσης ήταν 30,9 mm για την υποεπιφανειακή άρδευση του χλοοτάπητα.
Άρα η Πρακτική δόση άρδευσι/ςγια τον χλοοτάπητα είναι 30,9 m3/στρ. ή 1.483 m3 yia
'j

την επιφάνεια των 48 m .
Το εύρος άρδευσης δίνεται απο τον τύπο :
I = Id/ET
όπου Id = Θεωρ. δόση άρδευσης
και

ΕΤ= Ημερίσια πραγματική εξατμισοδιαπνοή

Η ημερήσια πραγματική εξατμισοδιαπνοή απο μέσο όρο προηγουμένων ετών
λήφθηκε 3,2mm για τον μήνα Μάιο και 5mm για τον μήνα Ιούνιο. Οπότε βρέθηκε Εύρος
άρδευσης I = 9 ημέρες για τον Μάιο και 6 ημέρες για τον Ιούνιο. Επειδή όμως η άρδευση
γινόταν κάθε 2 ημέρες προκύπτει οτι δόση άρδευσης τελικά είναι
Id = 0,330 m3 για τον μήνα Μάιο
k&l

Id = 0,490 m3 yia τον μήνα Ιούνιο.

Η ημερήσια εξατμισοδιαπνοή υπολογίστηκε με τη μέθοδο του Εξατμισιμέτρου A
τάξεως (12). Το Εξατμισίμετρο Α Τάξεως (Εικόνα 3) είναι μια κυλινδρική λεκάνη
κατασκευασμένη από χοντρή γαλβανισμένη λαμαρίνα με διάμετρο 121 cm και βάθος
25,4 cm που τοποθετείται πάνω σε ξύλινη βάση ώστε ο πυθμένας της να είναι απόλυτα
οριζοντιωμένος και να απέχει 15 cm από την επιφάνεια του εδάφους. Στη συνέχεια το
έδαφος υπερυψώνεται κάτω από τη λεκάνη έτσι που τελικά να απέχει 5 cm από τον
πυθμένα της.
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Εικόνα 3. Εξατμισίμετρο Α Τάξεως
Η λεκάνη γεμίζεται με νερό μέχρι 5 cm κάτω από το πάνω χείλος της, η δε στάθμη
του νερού κατά τη λειτουργία του οργάνου δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 7,5 cm από το
χείλος αυτό. Το νερό της λεκάνης πρέπει να ανανεώνεται συχνά για να μη θολώνει. Τα
τοιχώματα της λεκάνης κάθε χρόνο θα πρέπει να χρωματίζονται με χρώμα αλουμινίου. Η
εύρεση της πτώσης της στάθμης γινόταν μέσω ενός γυάλινου ογκομετρικού σωλήνα. Ο
ογκομετρικός σωλήνας ήταν κατασκευής της εταιρείας Fortuna (Γερμανία). Είχε μήκος
28,5 cm και διάμετρο 1,2 cm. Είχε χωρητικότητα 50 ml, με διακριτότητα 0,1 ml. Ο
κύλινδρος ήταν κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα DIN AS με σφάλμα
ανάγνωσης 0,05 ml.
Η σχέση που δίνει τη βασική εξατμισοδιαπνοή στη μέθοδο του εξατμισιμέτρου είναι
: ETr= Kp*Epan. Όπου Epan είναι η μέση εξάτμιση του 24ώρου από το εξατμισίμετρο σε
mm/ημέρα και

Κρ είναι ο συντελεστής του εξατμισιμέτρου. Ο συντελεστής του

εξατμισίμετρου λήφθηκε ίσος με 0,8.
Η βασική εξατμισοδιαπνοή πολλαπλασιάζονταν με τον φυτικό συντελεστή της
καλλιέργειας, για την εύρεση της ημερήσιας πραγματικής εξατμισοδιαπνοής της
καλλιέργειας. Για τον χλοοτάπητα ο φυτικός συντελεστής λήφθηκε 0,95.
Εκτός από την εξατμισοδιαπνοή, καταγράφονταν σε ημερήσια βάση και τα κλιματικά
δεδομένα, από αυτοματοποιημένο μετεωρολογικό σταθμό, που ήταν εγκατεστημένος στο
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αγρόκτημα του Πανεπιστημίου. Οι παράμετροι που λαμβάνονταν ήταν : Θερμοκρασία,
Σχετική Υγρασία, Βροχόπτωση, Ταχύτητα ανέμου.
Στις 18/6/2003 πραγματοποιήθηκε η πρώτη άρδευση της μεταχείρισης ΑΧ με
επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα της πόλεως του Βόλου. Τα επεξεργασμένα υγρά
αστικά απόβλητα προέρχονταν από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της πόλεως του
Βόλου. Η μονάδα εξυπηρετεί τους Δήμους Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τη
Βιομηχανική περιοχή του Βόλου, συνολικού πληθυσμού 200.000 κατοίκων. Δέχεται
ο

22.000 m

αποβλήτων/ημέρα και διαθέτει τριτοβάθμιο σύστημα επεξεργασίας. Τα

απόβλητα δέχονταν τριτοβάθμια επεξεργασία και ως εκ τούτου, δεν περιείχαν σε μεγάλες
ποσότητες τα διάφορα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τα φυτά, όπως Ν, Ρ,
Κ. Όμως, περιείχαν σε μεγάλη ποσότητα ιόντα χλωρίου, σε συγκεντρώσεις που είναι
απαγορευτικές για άρδευση καλλιεργειών. Για το λόγο αυτό, γινόταν μια άρδευση με
απόβλητα στην μεταχείριση ΧΛ, και ακολουθούσαν δύο αρδεύσεις με καθαρό νερό της
γεώτρησης του αγροκτήματος.
Τα απόβλητα διοχετεύονταν στη μαύρη πλαστική δεξαμενή. Μετά την άρδευση με
απόβλητα, η δεξαμενή ξεπλένονταν με καθαρό νερό και γέμιζε με καθαρό νερό από μια
άλλη δεξαμενή που περιείχε καθαρό νερό.
Για την εύρεση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων αποβλήτων,
διενεργήθηκαν χημικές αναλύσεις στα απόβλητα, στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού
καθαρισμού

και

στο

Εργαστήριο

Γεωργικής

Υδραυλικής.

Οι παράμετροι που

αναλύθηκαν ήταν : B.O.D.5, C.O.D., pH, Ηλεκτρική αγωγιμότητα (E.C.), CF, Ολικός Ρ,
ΝΗ4-Ν, ΝΟ3-Ν, S.S. (Αιωρούμενα στερεά), Fe, Cu, Zn. Επίσης, έγιναν αναλύσεις και
των

παραμέτρων

του

νερού

άρδευσης

προερχόμενου

από

τη

γεώτρηση

του

αγροκτήματος.
Κατα την διάρκεια του πειράματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση των επεξεργασμένων
αποβλήτων καθώς και εδάφους από την μεταχείριση ΑΧ, με σκοπό τον προσδιορισμό
τον μικροβιακού φορτίου των αποβλήτων.
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το t-κριτήριο,
που είναι το καταλληλότερο κριτήριο για τον έλεγχο δύο μέσων όρων ή σειράς 2 μέσων
όρων. Η συλλογή, η ομαδοποίηση και η ανάλυση των δεδομένων έγιναν με το
πρόγραμμα Microsoft Excel
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1 Κλιματικά Δεδομένα
4.1.1 Μέση Βροχόπτωση

Μήνες

Γράφημα 1. Μέση βροχόπτωση της περιοχής Βελεστίνου για το έτος 2003

ΜΗΝΑΣ

ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

88,8

18,2
20,1

26,4
46
33,2
27,7
5,3
22,8
86,1

8,3
54,8

Πίνακας 4.1. Μέση Βροχόπτωση της περιοχής Βελεστίνου κατά το έτος 2003
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Από το γράφημα της μέσης βροχόπτωσης, διαπιστώνουμε ότι την περίοδο Ιουνίου
- Σεπτεμβρίου είχαμε βροχόπτωση 90 mm περίπου, πιο βροχεροί μήνες ήταν ο Ιούνιος
και ο Ιούλιος με μέση βροχόπτωση 33,2 mm και 27,7 mm αντίστοιχα.

4.1.2 Μέση θερμοκρασία

ΜΗΝΑΣ

ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
7,8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
3,2
ΜΑΡΤΙΟΣ
7,7
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
12,5
ΜΑΙΟΣ
20,4
ΙΟΥΝΙΟΣ
26,8
ΙΟΥΛΙΟΣ
28,2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
27,6
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
21
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
17,3
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
12
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
6,2
Πίνακας 4.2. Μέση θερμοκρασία της περιοχής του αγροκτήματος κατά την
διάρκεια του έτους 2003.

Μήνες

Γράφημα 2. Μέση θερμοκρασία της περιοχής Βελεστίνου για το έτος 2003.
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Το Γράφημα 2 μας δίνει την μέση θερμοκρασία ανά μήνα για το έτος 2003, την
περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου που πραγματοποιήθηκε το πείραμα στο αγρόκτημα; στην
περιοχή Βελεστίνου, είχαμε μέση θερμοκρασία το Ιούνιο 26,8 °C, τον Ιούλιο 28,2 °C, τον
Αύγουστο 27,6°C και τον Σεπτέμβριο 21,0 °C.
Η περίοδος αυτή θεωρείται ότι ευνόησε το χλοοτάπητα, γιατί το συγκεκριμένο είδος
αναπτύσσεται καλύτερα με δροσερό κλίμα.

4.2. Εξατμισοδιαπνοή
ΕΝΔΕΙΞΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
19/6/2003

ΕΞΑΤΜΙΣΙΜΕΤΡΟΥ
72

ΒΡΟΧΗ
8.05

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

mm

ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ /
ΗΜΕΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(mm)

20/ 6/2003

72

21/6/2003

19

4

22/ 6/2003

26.5

7.5

23/ 6/2003

35
44

8.5

20

9
8

17

24/ 6/2003
25/ 6/2003

52

26/62003

56

27/ 6/2003

64

28/ 6/2003

58

29/ 6/2003

64.5

30/ 6/2003

72

1/7/2003

80

21 7/2003

86

15

4.28

4
8

12

4
8.55

6.5
7.5
8
7

16

6

3/ 7/2003

16

9

4/ 7/2003

26

10

5/ 7/2003

35

9

6/ 7/2003
7/ 7/2003

51

16

59

8

15
19
24

8/ 7/2003

68

9/ 7 /2003

76

10/ 7/2003

27

7

11/7/2003

32

5

15

12/ 7/2003
13/ 7/2003

40
50

8
10

17

14/ 7/2003

61

11

15/ 7/2003

65

4

16/ 7/2003

73

17/7/2003

81

18/ 7/2003

19

9
20

8

17

13

8
7

8
12

50

16

19/7/2003
20/ 7/2003

31
20

21/7/2003
22/ 7/2003

27
35

7

23/ 7/2003

43

8

24/ 7/2003
25/ 7/2003

51

8

60
69
79

9

26/ 7/2003
27/ 7/2003
28/ 7/2003
29/ 7/2003
30/ 7/2003
31/7/2003

4

17

10

19

6
7

13

7
2

6

1/8/2003

27
28

3/ 8 /2003
4/ 8 /2003

31
37

6

5/ 8 /2003

44

7

6/ 8 /2003

52

8

7/ 8 /2003

61

9

8/ 8 /2003
9/ 8 /2003

69

8

75.5

10/8/2003

22

11/8/2003

29

12/8/2003

38
47

15/8/2003

12

9

21 8 /2003

13/8/2003
14/ 8 /2003

24

8

85
11
18
24

12
5

15.1

13

3
1
3

16.5

15
17

6.5
5.5

0.46

13,5

11,5

7
9

16

9

54
62

12

7
8

16
13

16/8/2003

20

8

17/8/2003

28

8

18/8/2003

38
46

10
8

18

19/8/2003
20/ 8 /2003

7

15

21/8/2003

53
61

22/ 8 /2003

68

8
4

7

15

23/ 8 /2003

11

7

24/ 8 /2003

18

7

25/ 8 /2003

26

8

26/ 8 /2003

34

8

16

27/ 8 /2003

42

28/ 8 /2003

46

8
4

11

0.5

3

29/ 8 /2003

10

7

30/ 8 /2003

18

8

31/8/2003

26

8

51

14

14

1/9/2003
21 9 /2003
3/ 9 /2003
4/ 9 /2003

36
46

5/ 9 /2003

9
16
22

6/ 9 /2003

27

7/ 9 /2003
8/ 9 /2003
9/ 9 /2003
10/9/2003

2
2.14

14

7

13

7
6

9

5

33
40
42
47

10
10

6
2

2

8

5

12.83

ΣΥΝΟΛΟ

604

Πίνακας 4.3. Μετρήσεις της ημερήσιας εξάτμισης όπως αυτή μετρήθηκε με την
βοήθεια του εξατμισιμέτρου τύπου A

170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250

Ημέρες από 1/1/2003

Γράφημα 3. Διακύμανση της ημερήσιας βασικής εξατμισοδιαπνοής
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11

7

568

Στο γράφημα 3 βλέπουμε την μεταβολή της βασικής εξατμισοδιαπνοής σε
ημερήσια βάση. Η ημερήσια εξατμισοδιαπνοή είναι συνάρτηση των κλιματικών
συνθηκών που επικρατούν στην συγκεκριμένη περιοχή μέτρησης. Στις 6 Ιουλίου είχαμε
την μέγιστη εξατμισοδιαπνοή με τιμή 12,36 mm και γενικά όλο το μήνα Ιούλιο είχαμε
υψηλότερες τιμές εξατμισοδιαπνοής από ότι τους άλλους μήνες. Αυτό οφείλεται στο ότι
τον Ιούλιο είχαμε υψηλότερες θερμοκρασίες.
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4.3. Χλοοτάπητας
4.3.1. Νωπή βιομάζα

Γράφημα 4. Διακύμανση της απόδοσης σε νωπή βιομάζα του χλοοτάπητα
(οι κάθετες ράβδοι αναφέρονται σε L.S.Dd=o.o5)

Στο

γράφημα 4

παρουσιάζεται η διακύμανση της απόδοσης σε kg νωπής

βιομάζας/στρ. του χλοοτάπητα. Η στατιστική ανάλυση έγινε με σύγκριση των τιμών ανα
μέρα κοπής στο πρόγραμμα Microsoft Excel.
Κατά την ανάλυση που έγινε ανά μέρα κοπής, εμφανίστηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στις 4 από τις 10 μέρες κοπής. Στις μέρες κοπής που είχαμε
σταησηκά σημαντικές διαφορές η μεταχείριση με την άρδευση με επεξεργασμένα
απόβλητα υπερτερούσε της άρδευσης με καθαρό νερό. Η μεγαλύτερη απόδοση και για
τις δύο μεταχειρίσεις επιτεύθηκε κατα τον μήνα Ιούνιο και η μικρότερη κατα τον μήνα
Άυγουστο
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4.3.2. Ξηρή βιομάζα

* - ΚΑΘΑΡΟ —Α—ΛΥΜΑ
90
α 80
II-

<

Ν 50

<

40
Ο
w
m 30

χ

III

10

0
157

172

186

201

220

234

248

263

277

293

ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 1/1/2003
Γράφημα 5. Διακύμανση της απόδοσης σε ξηρή

βιομάζα του

χλοοτάπητα (οι κάθετες ράβδοι

Στο γράφημα 5 παρουσιάζεται η διακύμανση της απόδοσης σε kg ξηρής
βιομάζας/στρ. του χλοοτάπητα. Η στατιστική ανάλυση έγινε ανά μέρα κοπής και έδειξε
ότι μονοί μέρα κοπής είχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους, ενώ οι υπόλοιπες
9 μέρες κοπής δεν είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η μεγαλύτερη
απόδοση και για τις δυο επεμβάσεις επιτεύθηκε την περίοδο τέλος Μαϊου-αρχή Ιουνίου
ενώ η χαμηλότερη κατα τον Άυγουστο.
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4.3.3. Υψος βλαστού

Γράφημα 6. Διακύμανση του ύψους του βλαστού (οι κάθετες ράβδοι
αναφέρονται σε L.S.Dp^os)
Στο γράφημα 6 παρουσιάζεται η διακύμανση του ύψους του βλαστού κατά την
διάρκεια του πειράματος. Από τις μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώθηκαν στατιστικώς
σημαντικές διαφορές μόνο σε μια κοπή από τις δέκα που πραγματοποιήθηκαν. Οι μέσοι
όρος του ύψους στις δύο μεταχειρίσεις δεν είχαν στατιστικώς σημαντική διαφορά. Οι
τιμές του ύψους του βλαστού ήταν συνάρτηση της περιόδου αναπτύξεως και της
ημερομηνίας κοπής της βιομάζας του χλοοτάπητα. Η μέτρηση γινόταν από την επιφάνεια
του εδάφους μέχρι το ακραίο μερίστωμα και στην συνέχεια αφαιρούΐ'ταί' 8 cm, που ήταν
το ύψος το οποίο κόβαμε το χλοοτάπητα σε κάθε κοπή.
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4.3.4. Εκχύλιση χλωροφύλλης σε χλοοτάπητα

Χλοοτάττητας

Γράφημα 7. Μέση περιεκτικότητα των φύλλων χλοοτάπητα σε χλωροφύλλη
Α και Β (οι κάθετες ράβδοι αναφέρονται σε L.S.Dd=o,o5)·

Στο γράφημα 7 απεικονίζεται η μέση περιεκτικότητα των φύλλων του χλοοτάπητα
σε χλωροφύλλη Α και Β. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης δεν έδειξαν
στοτιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο μεταχειρίσεων. Στις μετρήσεις
υπερτέρησε η μεταχείριση με καθαρό νερό με 7,64 mg χλωροφύλλες / g ξηρού ιστού
έναντι 7,27 mg χλωροφύλλης / g ξηρού ιστού της μεταχείρισης με την άρδευση με λύμα.
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4.4. Μέτρηση εδαφικής υγρασίας με την μέθοδο T.D.R.

Πειραματικό τεμάχιο ΥΚ3 (Χλοοτάττητας)
Άρδευση 7/7/2003
Υγρασία % κ.ο.
0

20

40

60

Γράφημα 8. Μέτωπα εδαφικής υγρασίας πριν και μετά την άρδευση στο
πειραματικό τεμάχιο ΥΚΓ3

Μέτρηση υγρασίας προ και μετά άρδευση ς στο ΥΚΓ3
5/7/2003
8/7/2003
Υγρασία μετά
Υγρασία πριν
Βάθος
15.5
10.5
0
15.5
10.5
15
23
19.9
30
26.65
24.1
45
37.85
39.4
60
48.4
40.75
75

Πίνακας 4.4. Μέτρηση υγρασίας πρίν και μετά την άρδευση στο ΥΚΓ3 με
την μέθοδο T.D.R.
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Πειραματικό τεμάχιο ΥΛ1
Άρδευση 7/7/2003
Υγρασία % κ.ο.

Γράφημα 9. Μέτωπα εδαφικής υγρασίας πριν και μετά την άρδευση στο
π(ΐρ αματικο τεμάχιο ΥΛ1.

Μέτρη ση υγρασίας προ και μετά άρδευσης στο ΥΛΓ1
5/7/2003

8/7/2003

Υγρασία πριν

Υγρασία μετά

Βάθος

16.6

12.85

0

16.6

12.85

15

21.8

24.8

30

18.4

24.7

45

28.3

28.55

60

32.8

33.45

75

Πίνακας 4.5. Μέτρηση υγρασίας πρίν και μετά την άρδευση στο ΥΛ1 με την
μέθοδο T.D.R.
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Στα γραφήματα 8 και 9 παρουσιάζονται 2 μέτωπα εδαφικής υγρασίας πριν και μετά
την άρδευση, για αντίστοιχα πειραματικά τεμάχια, όπως αυτή μετρήθηκε με την συσκευή
T.D.R. Διαπιστώθηκε η καλή διύγρανση του ριζοστρώματος, ανάλογα με την δόση
άρδευσης.
Στην υπόγεια άρδευση με σταγόνες η μεγαλύτερη αύξηση της εδαφικής υγρασίας
σημειώθηκε στα διαδήματα 15-30 καί 30 - 45 cm. Αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί οι
σταλακτήρες ήταν τοποθετημένοι στα 15 cm βάθος.Το συγκεκριμένο γεγονός ευνοεί τον
χλοοτάπητα, ο οποίος αναπτύσει το 80% του ριζικού του συστήματος εως τα 50 cm.

4.5. Δόσεις άρδευσης

ΛΥΜ A

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ
(mm)

(m3)

(mm)

(m3)

25/5/2003
27/5/2003

0.34
0.337

6.8
6.74

0.34
0.337

6.8
6.74

29/5/2003

0.33
0.344

6.6
6.88

0.33
0.344

6.6
6.88

3° Δεκαήμερο Μαίου
2/6/2003

1.351
0.347

27.02
6.94

1.351
0.347

27.02
6.94

4/6/2003

0.354
0.35

7,08
7

0.354

6/6/2003

7.08
7

8/6/2003
9/6/2003

0.346
0.352

1°Δεκαημερο Ιουνίου
11/6/2003
13/6/2003

31/5/2003

15/6/2003
18/6/2003

6.92

0.35
0.346

6.92

7.04

0.352

7.04

1.749
0.5104

34.98
10.208

1.749
0.5105

34.98
10.21

0.5133
0.5124

10.266

0.5095

10.19

10.248

0.5086

10.172

0.7603

15.206
10.17

0.7611
0.5209

15.222

56.098
10.324

2.8106
0.4219
0.4741

56.212
8.438
9.482

0.9478
0.5944

18.956

20/6/2003

0.5085

2°Δεκαήμερο Ιουνίου
22/6/2003

2.8049
0.5162
0.4679

24/6/2003
26/6/2003
28/6/2003
30/6/2003

0.9721
0.5927

9.358
19.442
11.854

10.418

11.888

0.5927

11.854

0.5944

11.888

3°Δεκαήμερο Ιουνίου
2/7/2003
4/7/2003

3.1416
0.6562
0.6772

62.832
13.124

3.0326
0.6505

13.544

0.6515

60.652
13.01
13.03

6/7/2003

0.6575

13.15

0.6522

13.044

60

I
4
8/7/2003

0.6568

13.136
13.744

0.6518

65.14
13.01
13.032
13.006
13.028

13.036
13.02

10/7/2003

0.6872

1 "Δεκαήμερο Ιουλίου
12/7/2003

3.3349
0.6572

14/7/2003

0.6562

66.698
13.144
13.124

16/7/2003
18/7/2003

0.6562

13.124

3.257
0.6505
0.6516
0.6499

0.6681

13.362

0.6503

20/7/2003

0.6572

13.144

0.6514

2"Δεκαήμερο Ιουλίου
22/7/2003
24/7/2003

3.2949
0.657

65.898
13.14

3.2537
0.6517

0.6766

13.532

0.651

65.074
13.034
13.02

26/7/2003
28/7/2003

0.6575

13.15

0.6507

13.014

0.6568
0.6572

13.136
13.144

0.6509

13.018

0.6505

13.01

66.102
13.724
13.144

3.2548
0.6522
0.6505

65.096
13.044

3/8/2003

3.3051
0.6862
0.6572

5/8/2003

0.6562

13.124

0.6505

7/8/2003

0.6572

13.144

9/8/2003
1 "Δεκαήμερο
Αυγούστου
11/8/2003

0.626

12.52

0.651
0.6104

12.208

3.2828
0.6481

3.2146
0.6124
0.6112

64.292
12.248
12.224

0.6109

12.218

30/7/2003
3°Δεκαήμερο Ιουλίου
1/8/2003

15/8/2003

0.6199
0.6232

65.656
12.962
12.398
12.464

17/8/2003

0.6262

13/8/2003

0.651

12.998

13.01
13.01
13.02

12.524

0.6112

12.2ί

19/8/2003
2"Δεκαήμερο
Αυγούστου
21/8/2003

0.626

12.52

0.61

12

3.1434
0.6567

3.0557
0.6104

23/8/2003

0.626

62.868
13.134
12.52

25/8/2003

0.6265

12.53

0.6098
0.6114

27/8/2003
29/8/2003
3°Δεκαήμερο
Αυγούστου
31/8/2003

0.6259
0.6467

12.518
12.934

0.6104

12.208

0.6109

12.218

63.636
12.518
11.422

3.0529
0.571

2/9/2003

3.1818
0.6259
0.5711

61.058
11.42
11.442

4/9/2003

0.5699

11.398

0.5704

11.408

6/9/2003

0.5721
0.5751

0.5711
0.5704

11.422

8/9/2003
1 "Δεκαήμερο
Σεπτεμβρίου
10/9/2003
12/9/2003

11.442
11.502

11.408

2.855
0.5707

57.1
11.414

0.5722

58.282
11.496
11.444

0.5711

0.5715
0.5704

11.43

11.422

14/9/2003

2.9141
0.5748

0.5721

61.114
12.208
12.196
12.228

11.408

61
m

*

J

16/9/2003
18/9/2003
2°Δεκαήμερο
Σεπτεμβρίου
20/9/2003

0.5687

11.374

0.5518

11.036

0.5793

11.586

0.5504

11.008

2.8661
0.5693

57.322
11.386

2.8148
0.5509

56.296
11.018

22/9/2003
24/9/2003

0.5711

11.422

0.5523

11.046

0.5713

11.426

0.5504

26/9/2003

0.5891

0.551

11.008
11.02

28/9/2003
3°Δεκαήμερο
Σεπτεμβρίου
30/9/2003

0.5706

11.782
11.412

0.5506

11.012

2.8714
0.5711

57.428
11.422

55.104
11.036

2/10/2003

0.5723

11.446

2.7552
0.5518
0.5504

4/10/2003
6/10/2003

0.5693

11.386

0.5507

11.008
11.014

0.5905
0.5729

11.81

0.5505

11.01

11.458

0.5499

10.998

2.8761
0.5715

57.522
11.43

2.7533
0.5504

55.066
11.008

12/10/2003
14/10/2003

0.5748

11.496
12.002

0.5509
0.5503

11.018

0.6001

16/10/2003

0.5704

11.408

0.5493

11.006
10.986

0.574

11.48

0.5511

11.022

2.8908
43.0077

57.816
860.158

2.752
41.9622

55.04
839.244

8/10/2003
1 "Δεκαήμερο
Οκτωβρίου
10/10/2003

18/10/2003
2°Δεκαήμερο
Οκτωβρίου
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 4.6. Δόσεις άρδευσης σε m και σε mm για τις αρδεύσεις με
καθαρό νερό και λύμα.
Στα γραφήματα 9 και 10 παρουσιάζεται η κατανομή της δόσης άρδευσης ανά
δεκαήμερο για τις μεταχειρίσεις της άρδευσης με καθαρό νερό και της άρδευσης με λύμα
αντίστοιχα. Οι μεγαλύτερες δόσεις άρδευσης δόθηκαν τον μήνα Ιούλιο με 65 mm yia την
άρδευση με καθαρό νερό και 66 mm για την άρδευση με λύμα. Συνολικά χορηγήθηκαν
859 mm νερού για την μεταχείριση της άρδευσης με καθαρό νερό και 879 mm yia την

άρδευση με λύμα.
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ΔΕΚΑΗΜΕΡΑ ΑΠΟ 1/1/2003
Γράφημα 9.Δόση άρδευσης στην μεταχείριση με καθαρό νερό ανά
ΙΟήμερο.

Γράφημα 10. Δόση άρδευσης στην μεταχείριση με λύμα ανα ΙΟήμερο.
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4.6. Παράμετροι του νερού αρδεύσεως

Παράμετρος μέτρησης

Μονάδα

Μέση τιμή νερού

Μέση τιμή

μέτρησης

γεώτρησης

αποβλήτων

7,48

8,33

pH

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (E.C.)

dS/m

0,58

3,3

Αιωρούμενα στερεά (S.S.)

mg/1

-

9,8

Χημική Απαίτηση Οξυγόνου

mg/1

-

44,8

-

17,1

(C.O.D.)
Βιοχημική Απαίτηση Οξυγόνου

mg/1

(B.O.D.)
νο3-ν

mg/I

16,65

6,2

ΝΗ4-Ν

mg/1

<1

1,4

Ρ

mg/1

-

4

Ρ042'

mg/1

<1

-

Fe

mg/1

<1

0,303

Cu

mg/1

<1

0,011

Zn

mg/1

<1

0,058

S042'

mg/1

12,23

-

r

mg/I

1,33

-

Ca2+

mg/I

30,9

-

Mg2+

mg/1

28,15

-

B

mg/1

<1

-

Mo

mg/1

<1

-

Mn

mg/I

<1

Na

mg/1

21,28

Cl

mg/1

22,41

1468,4

Πίνακας 4.7. Παράμετροι του νερού της γεώτρησης και των αποβλήτων
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Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης καί των
αποβλήτων (Πίνακας 4.7.), διαπιστώνουμε ότι, για το νερό της γεώτρησης, οι τιμές των
παραμέτρων ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων. Εξαίρεση ίσως αποτελεί η συγκέντρωση
των NCV, που η τιμή τους θεωρείται επιφυλακτική. Από τις παραμέτρους των
αποβλήτων, mo επικίνδυνη για τις καλλιέργειες, θεωρείται η συγκέντρωση των C1". Ω ς
ελάχιστο όριο ασφαλείας θεωρούνται τα 355 mg C17L, ενώ για τις ανθεκτικότερες
καλλιέργειες μπορεί να εφαρμοστεί το όριο των 710 mg/L. Από τις άλλες παραμέτρους,
η ηλεκτρική αγωγιμότητα ήταν λίγο πάνω από το όριο των 3 dS/m, που όμως με την
εναλλαγή των αρδεύσεων με καθαρό νερό θεωρείται ότι μειώνεται σημαντικά η
επίδρασή της. Ακόμη, οι δείκτες B.O.D. (Βιοχημική απαίτηση οξυγόνου) και C.O.D.
βρίσκονταν ελάχιστα πιο πάνω από τα ενδεικνυόμενα όρια των 15 και 40 mg/L
αντίστοιχα (Μικροβιολογικές Προδιαγραφές Ισραήλ). Οι τιμές των αιωρούμενων
στερεών (S.S.) ήταν εντός κάποιου προτεινόμενου ορίου (10 mg/L) και τα υπόλοιπα
στοιχεία χαρακτηρίζονταν από μικρές σχετικά συγκεντρώσεις.

4.7. Εδαφολογική ανάλυση του πειραματικού αγρού

Στον Πίνακα 4.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης που
έγινε στον πειραματικό αγρό, κατά την διεξαγωγή του πειράματος. Το έδαφος ανήκει
στην υποομάδα Typic xerochrept της τάξης Inceptisols. Σύμφωνα με τη μηχανική
ανάλυση που έγινε, είναι αργιλοπηλώδες. Χαρακτηρίζεται ως ελαφρά αλκαλικό
σύμφωνα με το ρΗ.(3) Η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία θεωρείται χαμηλή. Ο
φώσφορος θεωρείται ότι βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Η τιμή της Ι.Α.Κ. χαρακτηρίζεται
μέση ως υψηλή. Τα ανταλλάξιμα κατιόντα Κ, Mg και Na θεωρείται ότι βρίσκονται σε
υψηλά επίπεδα. Η διαθεσιμότητα των ιχνοστοιχείων Fe, Zn και Μη χαρακτηρίζεται ως
χαμηλή. Ο Cu βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Το έδαφος χαρακτηρίζεται ως ασβεστούχο
όσον

αφορά

την

περιεκτικότητα

σε

CaCC>3.

Η

αποστράγγιση

του

εδάφους

χαρακτηρίζεται καλή. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα θεωρείται ότι δεν δημιουργεί κάποιο
πρόβλημα. Το επίπεδο των διαλυτών αλάτων είναι χαμηλό.(4)
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Βάθος (cm)

Παράμετρος
0-30
Μηχανική Σύσταση

Πηλώδες (L)

30-60

60-90

Αργιλοπηλώδες

Αργιλοπηλώδες

(CL)

(CL)

Οργανική Ουσία (%)

1,39

1,14

1,36

pH (Η20 1:1)

7,8

7,9

7,9

CaC03 (%)

4,51

7,26

12,76

Ρ (mg/kg)

8

9

4

Ηλ. Αγωγιμότητα (E.C., dS/m)

3

3

3

Σύνολο διαλυτών αλάτων %

0,125

0,15

0,14

Ι.Α.Κ.. (meq/100g)

25,7

28,45

26,9

Κ (meq/100g)

0,355

0,24

0,295

Na (meq/100g)

0,405

0,45

0,5

Ca (meq/lOOg)

16,23

17,87

16,24

Mg (meq/lOOg)

2,81

3,79

5,7

B (meq/lOOg)

0,5

0,425

0,425

Fe (meq/lOOg)

4,74

6,83

10,47

Zn (meq/lOOg)

11,36

1,44

3,12

Cu (meq/lOOg)

4,24

2,77

2,53

Mn (meq/lOOg)

4,62

4,57

4,89

N03-N (mg/kg)

48,05

30,05

14,25

NH4-N (mg/kg)

6,15

3,8

13,6

Πίνακας 4.8. Εδαφολογική ανάλυση του πειραματικού αγρού
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5. ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Η αύξηση του χλοοτάπητα δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές στο
τεμάχιο που αρδευόταν με επεξεργασμένα αστικά απόβλητα, σε σχέση με
αυτό που αρδευόταν με καθαρό νερό. Βάση των περισσότερων am τις
μετρήσεις που διεξήχθηκαν κατα την εφαρμογή του πειράματος και των
στατιστικών αναλύσεων των μετρήσεων αυτών, προκύπτει πως δεν
υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μεταχειρήσεων.
2. Τα επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα είναι ικανά να αποτελόσουν μια
ελπιδοφόρα λύση εξοικονόμισης καθαρού νερού και να χρησιμοποιηθούν
για άρδευση ορισμένων

καλλιεργειών στο άμεσο μέλλον, με την

προϋπόθεση

των

του

ελέγχου

χημικών

τους

συστατικών

και

του

μικροβιακού τους φορτίου.Αναλόγως την κατάσταση των αποβλήτων σε
σχέση με τις προαναφερθέντες παραμέτρους θα επιλεχθεί η εκάστοτε
καλλιέργεια αλλά και η μέθοδος άρδευσης της.
3. Στη παρούσα εργασία τα επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα του Βόλου
ήταν σχετικά ισσοροπημένα σε θρεπτικά συστατικά, περιείχαν όμως με
γάλες ποσότητες χλωρίου γι’αυτό και η άρδευση γινόταν με αναλλαγή
καθαρού νερού - λύματος. Λόγω της υπόγειας στάγδην άρδευσης δεν
υπήρξε κανένας υγειονομικός κίνδυνος και δεν τίθεται θέμα ορίου
μικροβιολογικών χαρακτηριστικών.
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