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Πιλοτική περιοχή εφαρμογής
δράσεων

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ρεθύμνου
86 αναγνωρισμένα ελαιοτριβεία
5.800 τόνοι ελαιολάδου

Επιλεχτήκαν τρεις ενεργές περιοχές (διάθεση υγρών
απόβλητων σε χωμάτινες δεξαμενές εξάτμισης για
τουλάχιστον 10 χρόνια και σε μια από αυτές έχουμε
επιφανειακή διάθεση αποβλήτων απευθείας στο έδαφος)
και δυο ανενεργές περιοχές διάθεσης αποβλήτων (5-7
χρονιά από την παύση της παραγωγικής διαδικασίας).
Παράλληλα επιλέχτηκε περιοχή στα κατάντη των
δεξαμενών εξάτμισης όπου διέρχεται ποτάμι.

η
1

περιοχή διάθεσης

14.680 Κg ελαιόλαδο

Μάιος 2009

Σεπτέμβριος 2009

Μάιος 2009

2η περιοχή διάθεσης
46.394 Kg ελαιόλαδο

Μάιος 2009

Σεπτέμβριος 2009

Σεπτέμβριος 2009

3η περιοχή διάθεσης

125.114 Kg ελαιόλαδο

Μάιος 2009

Μάιος 2009

Σεπτέμβριος 2009

Σεπτέμβριος 2009

Επιφανειακή διάθεση

4η και 5η περιοχές διάθεσης
Ανενεργές για περισσότερα από 7 χρόνια

Κατάντη της 3ης περιοχής
διάθεσης: ποτάμι

Δειγματοληψία Εδαφών
Eχουν πραγματοποιηθεί έξι δειγματοληψίες εδαφών σε διάφορες θέσεις
στον πιλοτικό Δήμο Ρεθύμνου.
•1η
•2η
•3η
•4η
•5η
•6η

δειγματοληψία
δειγματοληψία
δειγματοληψία
δειγματοληψία
δειγματοληψία
δειγματοληψία

5-7 Μαΐου 2009,
6-9 Ιουλίου 2009,
28 Σεπτεμβρίου-2 Οκτώβριου 2009,
14 και 18 Δεκεμβρίου 2009,
1-5 Μαρτίου 2010,
17-21 Μαΐου 2010.

Η δειγματοληψία σε κάθε ενεργή περιοχή πραγματοποιείται α) στα
ανάντη της δεξαμενής εξάτμισης (μάρτυρας), β) μέσα στη δεξαμενή και
γ) στα κατάντη αυτής σε διαφορετικές αποστάσεις από τη δεξαμενή.
 Το βάθος δειγματοληψίας εξαρτάται από το βάθος στο οποίο
εμφανίζεται το μητρικό υλικό (0-25 εκ., 25-50 εκ., 50-75 εκ., 75-100
εκ., 100-125 εκ., 125-150 εκ. και 150-175 εκ.).
Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών συλλέχτηκαν περίπου 600
δείγματα εδάφους και 8 δείγματα υγρών αποβλήτων από τις δεξαμενές
και έγιναν περίπου 16.200 αναλύσεις.

Χημικές Αναλύσεις
Στα δείγματα εδάφους που συλλέγονται από κάθε
περιοχή πραγματοποιούνται οι ακόλουθες αναλύσεις:
Υδατοκορεσμός & υγρασία

ανταλ. Mg++

Μηχανική σύσταση

Ι.Α.Κ.

pH

υδατ. Cl-

EC25 και % συγκ. αλάτων

υδατ. SO4--

CaCO3 (ελεύθερο και ενεργό)

διαθ. & ολικό Cu

Οργανική Ουσία

διαθ. & ολικό Mn

Ολικό φαινολικό φορτίο

διαθ. & ολικό Fe

Kjeldahl Ν

διαθ. & ολικό Zn

υδατ. NH4+

υδατ. B

υδατ. NO3 -

Oλικό Cr

P-Olsen

Oλικό Cd

υδατ. PO4---

Oλικό Pb

ανταλ. K+

Oλικό Ni

ανταλ. Ca++

Oλικό Mo

Να+ (υδατ. & ανταλ.)

Μικροβιακή δραστηριότητα-Εδαφική Μικροβιακή Αναπνοή

Δειγματοληψία εδαφών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης
μέσα και έξω από τις δεξαμενές διάθεσης των αποβλήτων (Ιούνιος
2011).
Έχουν πραγματοποιηθεί γεωτρήσεις στις πιλοτικές περιοχές και γύρω
από αυτές μέχρι βάθος 40μ. –Λήψη δειγμάτων με τη μορφή πυρήνων
ανά 1 μέτρο περίπου.
Πειραματισμός συγκομποστοποίησης των αποβλήτων από τις
δεξαμενές με κλινοπτιλόλιθο και άλλα υλικά τα οποία είναι διαθέσιμα
στην πιλοτική περιοχή (κοπριά, άχυρα, ελαιόφυλλα).
Πραγματοποιείται δειγματοληψία εδαφών σε πιλοτική θέση όπου
εφαρμόζονται
τεχνικές
βελτίωσης
των
εδαφών
(π.χ.
βιοαποκατάσταση,
εφαρμογή
στο
έδαφος
φυσικού
ζεόλιθου,
κλινοπτιλόλιθου) με η χωρίς επεξεργασμένα υγρά απόβλητα.
Άρδευση κηπευτικών με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα σε εδάφη όπου
έχει προηγηθεί α) βιο-αποκατάσταση, β) εφαρμογή φυσικού ζεόλιθου,
κλινοπτιλόλιθου γ) εφαρμογή επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων: πιθανές
επιπτώσεις στο έδαφος και στην καλλιέργεια.

Γεώτρηση

Εφαρμογή φυσικού ζεόλιθου
κλινοπτιλόλιθου

Βιο-αποκατάσταση + Ζεόλιθος

Εδαφικές ιδιότητες της περιοχής δειγματοληψίας
Εδαφικές Ιδιότητες
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Οι σχετικά υψηλές τιμές pH του εδάφους και η μεγάλη περιεκτικότητα σε
ανθρακικό ασβέστιο εξουδετερώνουν την ισχυρή οξύτητα των αποβλήτων,
τόσο στα εδάφη των δεξαμενών διάθεσης όσο και στα σημεία όπου γίνεται
επιφανειακή διάθεση αποβλήτων.
Ενεργές δεξαμενές:
6,3-8,7
Επιφανειακή διάθεση:
6,7-8,3 ,
Ανενεργές δεξαμενές:
6,5-7,9,

Ενεργές δεξαμενές:
0,3-12,6 mS/cm
Επιφανειακή διάθεση:
0,5-6,9 mS/cm
Ανενεργές δεξαμενές:
0,4-5,7 mS/cm

Ενεργές δεξαμενές:
0.4-23,8 cmol kg-1,
Επιφανειακή διάθεση:
0,4-17 cmol kg-1
Ανενεργές δεξαμενές:
0,1-9 cmol kg-1

Ενεργές δεξαμενές:
1-669 mg kg-1
Επιφανειακή διάθεση:
0,6-591 mg kg-1
Ανενεργές δεξαμενές:
1,5-365 mg kg-1

Ενεργές δεξαμενές:
0.1-43 mg l-1
Επιφανειακή διάθεση:
0,1-32 mg l-1
Ανενεργές δεξαμενές:
0,1-8,7 mg l-1

Ενεργές δεξαμενές:
5-638 mg kg-1
Επιφανειακή διάθεση:
2-208 mg kg-1
Ανενεργές δεξαμενές:
1-154 mg kg-1

Ενεργές δεξαμενές:
20-382 mg kg-1
Επιφανειακή διάθεση:
6-354 mg kg-1
Ανενεργές δεξαμενές:
7-241 mg kg-1

Διάθεση υγρών αποβλήτων-γενικά
συμπεράσματα
Παρά το γεγονός ότι οι σχετικά υψηλές τιμές pH και η μεγάλη
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο εξουδετερώνουν την ισχυρή οξύτητα
των αποβλήτων, τόσο στα εδάφη των δεξαμενών διάθεσης όσο και στα
σημεία όπου γίνεται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων υπάρχει σημαντική
επιβάρυνση των εδαφών κυρίως από φώσφορο, κάλιο, σίδηρο και χαλκό,
ενώ μετρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας,
φαινολών, αμμωνιακών, νιτρικών, θειικών και χλωριόντων.
Επομένως ο κίνδυνος από τη ανεξέλεγκτη διάθεσή των υγρών αποβλήτων
για τα εδάφη στις περιοχές διάθεσης αλλά και στις γειτονικές περιοχές
είναι υψηλός, δεδομένου ότι σε μια σειρά από εδαφικές παραμέτρους οι
τιμές συγκέντρωσης υπερβαίνουν κατά πολύ τα κανονικά όρια
Ειδικά ο κίνδυνος είναι υψηλός όταν τα μέταλλα έρχονται σε επαφή με το
ισχυρά όξινο απόβλητο όπου είναι πιθανή η διαλυτοποίηση τους και η
μετατροπή τους σε περισσότερο ευκίνητες και διαθέσιμες μορφές καθώς
και η μετακίνηση τους σε βαθύτερα στρώματα του εδάφους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υψηλές τιμές μετρήθηκαν στα
επιφανειακά εδαφικά στρώματα. Η υψηλή περιεκτικότητα των εδαφών σε
άργιλο και ανθρακικό ασβέστιο αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό
παράγοντα για τη μετακίνηση των εν δυνάμει οργανικών και ανόργανων
ρυπαντών προς τα βαθύτερα στρώματα.
Ωστόσο η μακροχρόνια επιφανειακή διάθεση των αποβλήτων χωρίς την
κατάλληλη διαχείριση τους υποβαθμίζει σημαντικά τις εδαφικές ιδιότητες
(όπως π.χ. διηθητικότητα, πορώδες, απομάκρυνση βασικών κατιόντων,
αύξηση οσμωτικής πίεσης, τοξικότητες ιχνοστοιχείων) και ενισχύσει το
ρυπαντικό φορτίο των υδροφόρων και γειτονικών υδατικών συστημάτων.
Ειδικότερα για τα υδατικά συστήματα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων
έδειξαν ότι υπάρχει σχετική αύξηση της παρουσίας φαινολικών ενώσεων
σε νερά των πηγών στην ευρύτερη περιοχή των δεξαμενών διάθεσης
αποβλήτων.

Υψηλότερος κίνδυνος αναμένεται πραγματοποιείται σε εδάφη φτωχά σε
άργιλο και ανθρακικό ασβέστιο, και σε εδάφη με χαμηλό pH, στα εδάφη
γειτνιάζοντα με υδατικά και υδροφόρα συστήματα.
Η φυσική αντιστροφή της υποβάθμισης των εδαφών απαιτεί μεγάλο
χρονικό διάστημα καθώς οι συγκεντρώσεις των εδαφικών παραμέτρων
στις ανενεργές δεξαμενές (5-7 χρόνια από την τελευταία διάθεση)
παραμένουν υψηλές μέχρι σήμερα (πχ. Ηλεκτρική αγωγιμότητα,
Οργανικό φορτίο, Κάλιο, Φώσφορος, Άζωτο, Σίδηρος). Ωστόσο οι
υψηλές συγκεντρώσεις περιορίζονται και πάλι κυρίως στα επιφανειακά
εδαφικά στρώματα.
H παρουσία φαινολών και βαρέων μετάλλων στο έδαφος σε υψηλές
συγκεντρώσεις μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων που βόσκουν
και κατά συνέπεια και του ανθρώπου και συνεπώς πριν από κάθε
κτηνοτροφική δραστηριότητα γύρω από περιοχές διάθεσης αποβλήτων
θα πρέπει να προηγείται η αξιολόγηση του κινδύνου ρύπανσης

Προτεινόμενοι δείκτες ποιότητας εδάφους
Από την περιοδική παρακολούθηση των εδαφικών παραμέτρων κάθε δύο μήνες
για 2 χρόνια, οι ομάδες εργασίες του PROSODOL κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι κάποιες από τις εδαφικές παραμέτρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
δείκτες ποιότητας του εδάφους για τις περιοχές που δέχονται απόβλητα
ελαιοτριβείων.
Οι προτεινόμενοι δείκτες:
• το pH του εδάφους (κυρίως για ουδέτερα και όξινα εδάφη)
• η ηλεκτρική αγωγιμότητα
• η οργανική ουσία
• η συγκέντρωση των πολυφαινολικών ενώσεων
• το ολικό άζωτο
• ο διαθέσιμος φώσφορος
• το ανταλλάξιμο κάλιο
• ο διαθέσιμος σίδηρος (εκχυλίσιμος με DTPA)

Βελτίωση εδαφών
Πραγματοποιήθηκαν δόκιμες σε δυο πιλοτικές περιοχές στις οποίες
πραγματοποιείται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων για σχεδόν 10 χρόνια
Μεθοδοι βελτίωσης εδαφων
1. Βιο-αποκατάσταση: Η μέθοδος βασίζεται στην αποδόμηση του
οργανικού φορτίου των αποβλήτων που διατίθενται στο έδαφος με
υποβοήθηση της φυσιολογικής λειτουργίας της πανίδας του εδάφους,
της διάσπασης και αφομοίωσης δηλαδή των οργανικών ρύπων.
Έχοντας προσδιορίσει, με σειρά πειραματισμών στο εργαστήριο των
Ισπανών εταίρων του έργου, ότι το εδαφικό σύστημα διαθέτει τους
απαιτούμενους
μικροοργανισμούς,
ικανούς
να
διασπάσουν
τις
πολυφαινολικές ενώσεις, προσδιορίστηκαν στη συνέχεια οι απαιτούμενες
συνθήκες αερισμού, υγρασίας και προσθήκης ή μη θρεπτικών συστατικών
έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες δράσης των μικροοργανισμών.

Περιοδική αναμόχλευση του εδάφους κάθε 15 ημέρες
Διατήρηση
της
εδαφικής
υγρασίας
στο
50-60
%
της
υδατοχωρητικότητας
Καμία προσθήκη μακρο- και μικρο- θρεπτικών αφού το έδαφος ήταν
πλούσιο σε K, P, N και ιχνοστοιχεία
Δεν πραγματοποιήθηκε επιφανειακή διάθεση απόβλητων

• Μείωση της συγκέντρωσης των πολυφαινολών κατά 73%.
• Μείωση του ανταλλάξιμου K, ολικού N, και της EC.
• Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε ανταλλάξιμα Ca, Mg και
διαθέσιμα μέταλλα (Cu, Mn, Fe, Zn)

Ca

Fe

P

Polyphenols

2. Χρήση ζεόλιθου:
Μελέτη
εφαρμογής
και καταλληλότητας
του φυσικού
ζεόλιθου
κλινοπτιλόλιθου, σε εδάφη που γίνεται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων σε
ποσοστό 5% και 10%.

Η μέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα του κλινοπτιλόλιθου να δεσμεύει
κατιόντα και κάποια οργανικά μόρια σε θέσεις του πλέγματός του και να
τα καθιστά έτσι δυσκολότερα διαθέσιμα ή εκχυλίσιμα.
Στα εδάφη που γίνεται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων, τα μέχρι τώρα
αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η προσθήκη του ζεόλιθου στο έδαφος
ευνοεί τη συγκράτηση φαινολικών ενώσεων αλλά και ανόργανων
συστατικών κυρίως του καλίου.
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Βελτίωση εδαφών-γενικά συμπεράσματα

Στα πλαίσια των πειραματικών συνθηκών, προτείνεται ο
συνδυασμός των δυο μεθόδων.
1η φάση: βιο-αποκατάσταση για την αποδόμηση του οργανικού
φορτίου και
2η φάση: εφαρμογή ζεόλιθου για τη “σταθεροποίηση” κυρίως των
κατιόντων του εδάφους (πχ. διάφορα μέταλλα) (ειδικά σε
εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε άργιλο) ώστε να
δεσμεύονται και επιβραδύνεται η απελευθέρωση τους στο
εδαφικό διάλυμα.
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Δρ. Βίκτωρ Καββαδίας
Αναπληρωτής Ερευνητής
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών
e-mail: vkavvadias.kal@nagref.gr

