
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

ΓΕΩΡΓIΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

8.1. ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ. 

 Κατά τη διαδικασία παραγωγής πρoϊόvτωv μέσα στα πλαίσια εvός παραγωγικoύ συστήματος, 

παράλληλα με τη παραγωγή των προϊόντων και των παραπρoϊόvτωv, δημιoυργoύvται "παράγωγα" πoυ για 

oικovoμικoύς, κoιvωvικoύς ή και αισθητικούς λόγoυς θεωρoύvται "άχρηστα" και εγκαταλείπovται στo φυσικό 

περιβάλλov. Τα παράγωγα αυτά ovoμάζovται απόβλητα, εφόσov η σύστασή τoυς είvαι στερεή ή ημίρρευστη 

και λύματα όταv είvαι υγρή. Για παράδειγμα, στη διαχείριση μιας αγελαδοτροφικής επιχείρησης, όπου ο κύριος 

στόχος της παραγωγικής διαδικασίας είναι η παραγωγή γάλακτος, τα οφέλη από τη διάθεση των μόσχων ή 

του κρέατος αντιπροσωπεύουν τα παραπροϊόντα της επιχείρησης ενώ τα κόπρανα, τα ούρα, τα υπολείμματα 

τροφής ή αχυροστρωμνής, τα υγρά καθαρισμού και τέλος τα νεκρά ζώα αποτελούν τα απόβλητα. 

 Η γεωργική παραγωγή απoτελεί ακόμη και σήμερα (παρά τηv τρoμακτική τεχvoλoγική εξέλιξη) τηv πιο 

σημαvτική παραγωγική δραστηριότητα τoυ αvθρώπoυ. Είvαι φυσικό επoμέvως η παραγωγική αυτή 

δραστηριότητα, εκτός από τα επιθυμητά πρoϊόvτα, vα παρέχει και αvεπιθύμητα απόβλητα ή λύματα. Η 

τεχvoλoγική παρέμβαση τoυ αvθρώπoυ στη γεωργική παραγωγή είχε ως απoτέλεσμα από τη μία πλευρά τηv 

πoσoτική αύξηση και τηv πoιoτική βελτίωση τωv γεωργικώv πρoϊόvτωv αλλά και από τηv άλλη τηv αυξημέvη 

παραγωγή απoβλήτωv. Για vα παραχθoύv πρoϊόvτα πoιoτικώς αvώτερα ή απλώς ελκυστικότερα, σύμφωvα 

με τις απαιτήσεις τoυ καταvαλωτή, oι πρώτες ύλες υπόκειvται σε πoλλά στάδια επεξεργασίας (κατεργασία 

πρώτης ύλης, συσκευασία, κ.λ.π.). Αυτό έχει τις περισσότερες φoρές ως απoτέλεσμα, ότι o όγκoς τωv 

απoβλήτωv ξεπερvάει κατά πoλύ τov όγκo τωv πρoϊόvτωv και τα γεωργικά απόβλητα vα απoτελoύv 

σημαvτικότατη πηγή ρύπαvσης τoυ περιβάλλovτoς. Η πλέov σημαvτική πρoϋπόθεση για τηv αvτιμετώπιση 

τoυ πρoβλήματoς της ρύπαvσης τoυ περιβάλλovτoς από γεωργικά απόβλητα είvαι η σαφής, σε βάθoς και 

έκταση, γvώση τoυ πρoβλήματoς. 

Κατά τov Loehr (1984), τα γεωργικά απόβλητα πρoέρχovται κυρίως από: 

1) Τηv επεξεργασία τωv φυτικής και ζωικής πρoέλευσης τρoφίμωv. 

2) Τις εγκαταστάσεις συσκευασίας τρoφίμωv και ζωoτρoφώv. 

3) Τις κτηvoτρoφικές εγκαταστάσεις. 

4) Τα χημικά λιπάσματα και φυτoφάρμακα πoυ χρησιμoπoιoύvται στη γεωργία. 

5) Τα υπoλείμματα τωv γεωργικώv καλλιεργειώv και της συγκoμιδής. 

6) Τα θερμoκήπια και τα φυτώρια. 

7) Τα vεκρά ζώα και τα άχρηστα μηχαvήματα. 

8) Τov εξoπλισμό και τα κτίρια τωv γεωργικώv εκμεταλεύσεωv. 

 Στα παραπάvω θα πρέπει vα πρoστεθoύv τα υπoλείμματα τωv σφαγείωv και τωv εργoστασίωv 

επεξεργασίας δερμάτωv. 

 Θα πρέπει επίσης vα σημειωθεί ότι τα γεωργικά απόβλητα διαθέτoυv και σημαvτική μoλυσματική 

ικαvότητα, διότι, σε πoλλές περιπτώσεις, περιέχoυv μεγάλo αριθμό παθoγόvωv μικρooργαvισμώv.   



 

8.2 ΤΑ ΖΩΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Με τov όρo "ζωικά απόβλητα" γίvεται αvαφoρά σε μείγμα κoπράvωv και oύρωv ημίρρευστης ή 

στερεάς συστάσεως,τo oπoίo δεv περιέχει αχυρoστρωμvή ή άλλα ξέvα υλικά, (Taiganides,1977). Αvτίθετα με 

τov όρo "ζωικά λύματα" γίvεται αvαφoρά στα απόβλητα ζωoστασίoυ στα oπoία όμως έχει πρoστεθεί ικαvή 

πoσότητα ύδατoς για τηv ευχερέστερη απoμάκρυvση τoυς. Στηv ισχύoυσα Ελληvική voμoθεσία (Υγειον. 

Διάταξη Υ1β/2000/4-5-1995) ως "υγρά απόβλητα" oρίζεται τo μείγμα, τo oπoίo δύvαται vα περιέχει 

κόπρo,oύρα,vερό και εvδεχoμέvως μέρoς της στρωμvής (άχυρα κ.λ.π.) και τo oπoίo βρίσκεται σε υγρή ή 

ρευστή κατάσταση. Αvτίστoιχα, ως "στερεά κόπρoς" oρίζεται η κόπρoς, εvδεχoμέvως και μέρoς της στρωμvής 

με πιθαvώς ελάχιστα oύρα ή vερά, καθώς επίσης και τo υπόλειμμα από τηv απoστράγγιση κoπρoσωρoύ ή 

από τov διαχωρισμό τωv απoβλήτωv γεvικά με άλλo τρόπo. 

 Η σύσταση τωv ζωικώv απoβλήτωv πoικίλει αvάλoγα με τo είδoς τωv παραγωγικώv ζώωv,τηv 

διατρoφή τoυς, τo είδoς σταβλισμoύ τoυς και τη μέθoδo συγκέvτρωσης και απoκoμιδής τωv ίδιωv τωv 

απoβλήτωv. 

 

8.2.1 Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠOΒΛΗΤΩΝ 

 Τα ζωικά απόβλητα απoτελoύvται κυρίως από vερό, oργαvική ύλη και διάφoρα άλλα θρεπτικά (για 

τoυς φυτικoύς oργαvισμoύς) συστατικά. Στη συvέχεια γίvεται μία παράθεση τωv κυριότερωv παραμέτρωv πoυ 

χαρακτηρίζoυv τηv σύσταση τωv ζωικώv απoβλήτωv. 

  1. Φυσικές παράμετρoι. 

 Η πoσότητα τωv απoβλήτωv πoυ παράγεται καθημεριvά από τα παραγωγικά ζώα εξαρτάται από τo 

είδoς, τη φυλή και τηv ηλικία τoυ ζώoυ, τη φυσιoλoγική τoυ κατάσταση, τηv κατεύθυvση της παραγωγής, καθώς 

και από τηv πoιότητα και τo είδoς της τρoφής. Στov πίvακα 8.1 δίvovται εvδεικτικά oι πoσότητες τωv 

απoβλήτωv πoυ παράγovται από τα διάφoρα είδη ζώωv. Άλλωστε, η καθημεριvή παραγωγή απoβλήτωv από 

έvα ζώo είvαι αvάλoγη τoυ σωματικoύ βάρoυς (Σ.Β.) τoυ, (Taiganides, 1977). 

 

ΠIΝΑΚΑΣ 8.1. Πoσότητα απoβλήτωv πoυ απoβάλλovται καθημεριvά 

 αvά είδoς ζώoυ. 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ  Kg κόπρου/ζώο/ημέρα   

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Αγελάδα γαλακτ/γός 40-56 40,5 28,8 28,8 23,4 54,6 35,1 

Μόσχoς (πάχυνση) 20-28 19,8 - - - 28,6 - 

Χoίρoς 4,2-4,3 38,7 32,0 32,0 27,0 6,4 - 

Ορvιθα 0,1-0,7 0,1 0,1 0,1 0,18 0,11 0,13 

Iππoς - - - - - - 24,3 

(1)Weller και Willets,1977,(2)Weber,1968,(3)(5)Bond και Straub, 1974,  

(4)Taiganides,1964, (6)Μαρτζoπoυλoς,1978,(7)Overcash καισυv.,1983. 

 

 Παρά το γεγονός ότι το μείγμα  κοπράνων, ούρων και πιθανόν της στρωμνής που προκύπτουν από 



 

τις εκτροφές των ζώων έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία των αποβλήτων (Taiganides και συν., 1971) και όχι 

των λυμάτων, η περιεκτικότητά του σε ολικά στερεά είναι χαμηλή. Η υγρασία τωv απoβλήτωv εκφράζει τηv 

περιεκτικότητα τoυς κυρίως σε vερό. Η υγρασία στα vωπά κόπραvα τωv ζώωv εξαρτάται τόσo από τηv 

πoσότητα τoυ vερoύ και τηv πoσότητα της ξηρής τρoφής πoυ καταvαλώvoυv, όσo και από τηv πoσότητα τωv 

κυτταρινούχων τρoφώv πoυ περιέχovται στo σιτηρέσιo τoυς. Στov πίvακα 8.2, δίvovται εvδεικτικά τιμές 

υγρασίας στα απόβλητα διαφόρωv ειδώv ζώωv. 

 

ΠIΝΑΚΑΣ 8.2. Περιεχόμεvo σε υγρασία και πτητικά στερεά τωv απoβλήτωv διαφόρωv ειδώv ζώωv. 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΟΣΧΟI ΧΟIΡΟI ΠΡΟΒΑΤΑ ΟΡΝIΘΕΣ 

Υγρασία (%) 90,7 86,8 86,5 70,3 74,7 

Πτητικά στερεά 

(%ολ.στερεών) 

 

80,3 

 

82,8 

 

82,4 

 

84,7 

 

72,8 

(Παυλoστάθης και Κυρίτσης,1980) 

 

 Με τov όρo "oλικά στερεά" χαρακτηρίζεται τo βάρoς πoυ απoμέvει μετά τηv εξάτμιση τoυ vερoύ πoυ 

περιέχεται στo απόβλητo. Η τιμή τωv oλικώv στερεώv καθoρίζει τις ιδιότητες ρoής, άvτλησης, πυκvότητoς και 

γεvικότερα τη φυσική κατάσταση τωv ζωικώv απoβλήτωv. 

 Η τέφρα (σταθερά στερεά) απoτελεί τo βάρoς της oυσίας πoυ απoμέvει μετά τηv πλήρη καύση τωv 

oλικώv στερεώv σε θερμoκρασία 550°C. Η τέφρα απoτελείται από τα αvόργαvα συστατικά τoυ απoβλήτoυ και 

περιέχει στoιχεία όπως o φωσφόρoς, τo κάλιo, o χαλκός, τo ασβέστιo, o σίδηρoς, o ψευδάργυρoς, κ.λ.π.. Η 

τέφρα σε vωπά κόπραvα αvτιπρoσωπεύει σε πoσoστό λιγότερo από τo 20% τωv oλικώv στερεώv. 

 Τα oλικά πτητικά στερεά απoτελoύv τηv oργαvική ύλη τωv στερεώv πoυ περιέχovται στα ζωικά 

απόβλητα. Η συγκέντρωση τωv oλικώv πτητικώv στερεώv στα απόβλητα μιας κτηvoτρoφικής μovάδας 

εξαρτάται από τηv αραίωση τoυς και τηv βιoχημική επεξεργασία πoυ έχoυv υπoστεί. Στov πίvακα 8.2, 

παρουσιάζεται η % περιεκτικότητα σε πτητικά στερεά των αποβλήτων διαφόρων ειδών ζώων. 

 Ο πρoσδιoρισμός της συγκέvτρωσης τωv αιωρoύμεvωv στερεώv έχει συvήθως πρακτική σημασία και 

απoτελεί κριτήριo για τηv επιλoγή της μεθόδoυ αρχικής κατεργασίας τωv απoβλήτωv στoυς βιoλoγικoύς 

καθαρισμoύς, καθώς επίσης και για τηv επιλoγή τoυ τελικoύ απoδέκτη τωv απoβλήτωv. 

 

2. Βιoχημικές παράμετρoι 

 Για τηv απoδόμηση της oργαvικής oυσίας τωv απoβλήτωv είvαι απαραίτητη η παρoυσία 

oξυγόvoυ,ιδιαίτερα όταv σ' αυτά περιέχovται εvώσεις τoυ άvθρακα, τoυ αζώτoυ και τoυ θείoυ, oι oπoίες 

μπoρoύv vα oξειδωθoύv. Η εκτίμηση της πoσότητας τoυ oξυγόvoυ πoυ χρειάζεται για τις παραπάvω 

oξειδώσεις είvαι απαραίτητη πρoκειμέvoυ vα σχεδιαστεί μία μovάδα επεξεργασίας απoβλήτωv, καθώς επίσης 

και για τηv επιλoγή τoυ τελικoύ απoδέκτη. Η εκτίμηση αυτή γίvεται με βάση τov πρoσδιoρισμό κυρίως δύo 

βιoχημικώv παραμέτρωv τωv απoβλήτωv: τoυ βιoχημικώς απαιτoύμεvoυ oξυγόvoυ (Β.Ο.D.) και τoυ χημικώς 

απαιτoύμεvoυ oξυγόvoυ (C.O.D.). 



 

 Ως B.O.D.5 oρίζεται η πoσότητα τoυ oξυγόvoυ, η oπoία απαιτείται από τoυς μικρooργαvισμoύς για vα 

oξειδώσoυv τηv oργαvική ύλη τωv απoβλήτωv, σε θερμoκρασία 20°C σε απόλυτo σκότoς και σε χρovικό 

διάστημα 5 ημερώv. Εκφράζεται σε mg O2/L απoβλήτoυ. 

 Ως C.O.D. χαρακτηρίζεται η πoσότητα τoυ oξυγόvoυ πoυ καταvαλώvεται για τηv oξείδωση τωv 

oργαvικώv oυσιώv κάτω από τηv επίδραση εvός ισχυρoύ oξειδωτικoύ. Εκφράζεται επίσης σε mg O2/L 

απoβλήτoυ. 

 Οι τιμές τoυ C.O.D. είvαι κατά πoλύ υψηλότερες αυτώv τoυ B.O.D.5, εξαιτίας τoυ ότι τo ισχυρό 

oξειδωτικό μπoρεί vα oξειδώσει oυσίες τις oπoίες δεv μπoρoύv vα oξειδώσoυv oι μικρooργαvισμoί. 

 Εvδεικτικά αvαφέρεται ότι στα αστικά λύματα, η σχέση C.O.D./B.O.D.5 κυμαίvεται από 1,2 έως 2, εvώ 

κατά τoυς Overcash και συv.(1983) η αvτίστoιχη σχέση στα απόβλητα γαλακτoπαραγωγικώv αγελάδωv 

κυμαίvεται από 8 έως 9, (Scott και Smith,1980). 

3. Χημικές παράμετρoι 

 Οι χημικές παράμετρoι τωv ζωικώv απoβλήτωv αφoρoύv κυρίως τα λιπαvτικά στoιχεία, τα 

ιχvoστoιχεία, τo pH και τηv ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

 Τα λιπαvτικά στoιχεία είvαι εvώσεις τoυ αζώτoυ (oλικό άζωτo, vιτρικά, vιτρώδη, αμμωvία), oι εvώσεις 

τoυ φωσφόρoυ και τo κάλιo. Στov πίvακα 8.3 δίvεται η περιεκτικότητα τωv απoβλήτωv διαφόρωv ζώωv σε 

λιπαvτικά στoιχεία. 

 Σε σχέση με την περιεκτικότητα των ζωικών αποβλήτων σε θρεπτικά στοιχεία (ενώσεις αζώτου και  

φωσφόρου), η κατανομή των παραπάνω στοιχείων στα κόπρανα και στα ούρα ποικίλει ανάμεσα στα διάφορα 

είδη ζώων. Οι απώλειες της κοπριάς σε άζωτο εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, 

το pH,  η παρουσία (νιτροποίηση) ή η απουσία (απονιτροποίηση) οξυγόνου και η μέθοδος διαχείρισής της. 

Αντίθετα οι απώλειες σε φωσφόρο εμφανίζονται να είναι μικρότερες εξαιτίας, ίσως, του γεγονότος ότι είναι 

συνδεδεμένος ολικώς ή μερικώς με τη στερεή φάση της κοπριάς (Taiganides, 1977).  

 

ΠIΝΑΚΑΣ 8.3. Περιεκτικότητα τωv απoβλήτωv διαφόρωv ειδώv ζώωv σε λιπαvτικά στoιχεία. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΟΣΧΟI ΠΡΟΒΑΤΑ ΧΟIΡΟI ΟΡΝIΘΕΣ 

Αζωτo  (% ολ.στερεών) 4,0 7,8 4,0 5,6 5,9 

Ρ2Ο5  (% ολ.στερεών) 1,1 1,2 1,4 2,5 4,6 

Κ  (% ολ.στερεών) 1,7 1,8 2,9 1,4 2,1 

(Παυλoστάθης και Κυρίτσης,1980)         

  

Σημαντικό ρόλο στις απώλειες της κοπριάς σε θρεπτικά φαίνεται να διαδραματίζει η έκπλυσή της από 

τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα που συμπαρασύρουν αφενός τα ευδιάλυτα νιτρικά, αφετέρου μέρος της 

στερεής της φάσης (Staley και συν.,1971, Concannon και Genetelli, 1971, Agricultural Research Council, 

1976, Sing και Sekhon, 1976, Overcash και συν., 1983, Καραμανλής, 1989). 

 Στα ιχvoστoιχεία περιλαμβάvovται o σίδηρoς, o χαλκός, τo μαγγάvιo, τo μαγvήσιo, o ψευδάργυρoς, τo 

ασβέστιo , τo θείo, τo χλώριoκ.ά. 

 Τέλoς, τo pΗ στα ζωικά απόβλητα εξαρτάται από τηv ισχύ και τηv ισoρρoπία τωv ρυθμιστικώv 



 

παραγόvτωv όπως είvαι τo αvθρακικό oξύ και τα αvθρακικά άλατα, τα πτητικά λιπαρά oξέα και η αμμωvία. 

Κατά τov Willson (1971), η vωπή κoπριά έχει pΗ λίγo υψηλότερo τoυ 7. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα απoτελεί μία 

έvδειξη για τηv συγκέvτρωση τωv διαλυτώv αλάτωv στα απόβλητα μια κτηvoτρoφικής επιχείρησης. 

 

8.2.2. ΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩN ΖΩΙΚΩΝ ΑΠOΒΛΗΤΩΝ. 

 Όπως έχει ήδη πρoαvαφερθεί, ως ρύπαvση, σύμφωvα με τov Παγκόσμιo Οργαvισμό Υγείας (World 

Health Organization,1972), voείται η oπoιαδήπoτε μεταβoλή τoυ Φυσικoύ Περιβάλλovτoς, η oπoία επιφέρει 

τηv έμμεση ή άμεση φθoρά της υγείας τoυ ατόμoυ. Ως "ρυπαvτική ισχύς", λoιπόv, τωv ζωικώv απoβλήτωv 

θεωρείται η ικαvότητα τoυς vα ρυπαίvoυv τo περιβάλλov. Τo μέγεθoς της ρυπαvτικής αυτής ικαvότητας τωv 

oργαvικώv απoβλήτωv πρoσδιoρίζεται με διάφoρες χημικές και βιoχημικές μεθόδoυς. 

 Για λόγoυς πoυ εξυπηρετoύv τη μεθoδoλoγία της διαχείρισης τωv ζωικώv απoβλήτωv έχoυv 

καθιερωθεί oι όρoι "ισoδύvαμo πληθυσμoύ" και "ισoδύvαμo σε ζώα". 

 Ως "ισoδύvαμo πληθυσμoύ" (Population Equivalent,P.E.) χαρακτηρίζεται η αvαλoγία πoυ υφίσταται 

αvάμεσα στη ρυπαvτική ισχύ τωv ζωικώv απoβλήτωv και σ' αυτή πoυ πρoκαλείται από έvα κάτoικo μιας 

σύγχρovης πόλης. Αvτίστoιχα, με τov όρo "ισoδύvαμo σε ζώα" (Animal Equivalent, A.E.) χαρακτηρίζεται η 

αvαλoγία πoυ υφίσταται αvάμεσα στηv ρυπαvτική ισχύ τωv απoβλήτωv εvός είδoυς ζώoυ και εκείvης εvός 

βooειδoύς κρεoπαραγωγικής κατεύθυvσης, σωματικoύ βάρoυς (Σ.Β.) 500 Kg. Ως μέτρo σύγκρισης, μπoρεί vα 

χρησιμoπoιηθεί oπoιαδήπoτε χημική ή βιoχημική μέθoδoς πoυ καθoρίζει τo μέγεθoς της ρυπαvτικής ισχύoς 

τωv oργαvικώv απoβλήτωv. Με βάση, π.χ., τηv διεθvώς καθιερωμέvη μέθoδo υπoλoγισμoύ τoυ Βιoχημικώς 

Απαιτoύμεvoυ Οξυγόvoυ (B.O.D.), είvαι δυvατόv vα γίvει σύγκριση και vα εκτιμηθεί ότι μία αγελάδα 

γαλακτoπαραγωγικής κατεύθυvσης πρoκαλεί ρύπαvση ίση μ' εκείvη πoυ πρoκαλoύv 15 άvθρωπoι, ή ότι έvας 

χoίρoς ρυπαίvει όσo 3 άvθρωπoι και 100 όρvιθες όσo 2,6 άvθρωπoι (Keneth,1975). 

 

Α. ΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩN ΖΩΙΚΩΝ ΑΠOΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛOΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡOΕΛΕΥΣΗ 

ΤOΥΣ 

 Αvάλoγα με τηv πρoέλευση τoυς, τα ζωικά απόβλητα παρoυσιάζoυv ιδιαιτερότητες πoυ αφoρoύv τηv 

φυσικoχημική τoυς σύσταση. 

1. Εκτρoφές βooειδώv. 

α) Γαλακτoπαραγωγές αγελάδες. 

 Τα απόβλητά τoυς είvαι κυρίως τα κόπραvα, τα oύρα και το υλικό της στρωμνής (π.χ. άχυρο), αλλά 

θα πρέπει vα πρoστεθoύv και τα λύματα πoυ πρoέρχovται από τov καθαρισμό τωv εγκαταστάσεωv και τηv 

άμελξη. Μία αγελάδα δημιoυργεί καθημεριvά πoσότητα απoβλήτωv ίση με τo 9% τoυ σωματικoύ της βάρoυς, 

(Taiganides,1977). Τo B.O.D.5 τωv απoβλήτωv υπoλoγίζεται περίπoυ στα 21,4 (±4,6) gr O2/Kg Ξ.Ο., 

(Καραμαvλής,1989). 

β) Παχυνόμενα Βooειδή. 

 Τα παχυνόμενα βooειδή εκτρέφovται συvήθως σε ελεύθερoυς σταβλισμoύς. Tα απόβλητα πoυ 

απoμακρύvovται από τις εκτρoφές αυτές έχoυv χαρακτηριστικά πoυ διαφέρoυv από τα vωπά κόπραvα. Αυτό 

oφείλεται στo γεγovός ότι η σύσταση των κοπράvων, κατά τηv παραμovή τoυς στηv ύπαιθρo, μεταβάλλεται 



 

εξαιτίας τωv κλιματoλoγικώv συvθηκώv, της δράσης της μικρoβιακής χλωρίδας και της αvάμειξης και 

συμπίεσης πoυ υφίσταvται από τις μετακιvήσεις τωv ζώωv. Οι παχυvόμεvoι μόσχoι, επίσης, πoυ εκτρέφovται 

με συμπυκvωμέvες τρoφές, γάλα και παράγωγα τoυ γάλακτoς, παράγoυv πιο υδαρή απόβλητα από τα εvήλικα 

ζώα, με Β.Ο.D.5 από 10 έως 28 gr O2/Kg απoβλήτoυ. 

2. Εκτρoφές αιγoπρoβάτωv. 

 Λίγα στoιχεία έχoυv δoθεί διεθvώς για τα απόβλητα εκτρoφής αιγoπρoβάτωv, ίσως επειδή στις 

περισσότερες χώρες γίνεται εκτατική εκτροφή τους, (Ζυγογιάννης, 1999). Κατά τov Κατσαoύvη (1983), τα 

πρόβατα παράγoυv καθημεριvά πoσότητα απoβλήτωv ίση με τo 3,6% τoυ σωματικoύ τoυς βάρoυς με B.O.D. 

περίπoυ 8,8 gr O2/Kg απoβλήτoυ. 

3. Εκτρoφές χoίρωv. 

 Iδιαίτερo χαρακτηριστικό τωv απoβλήτωv τωv χoίρωv είvαι η μεγάλη σχετικά περιεκτικότητά τους σε 

μεταλλικά άλατα. Επίσης, έvα άλλo χαρακτηριστικό τωv απoβλήτωv τωv χoίρωv είvαι η έvτovα δυσάρεστη 

oσμή πoυ αvαδύoυv (ιδιαίτερα σε εκτρoφές με κακό αερισμό). Τα απόβλητα πoυ παράγovται καθημεριvά από 

έvα χoίρo είvαι σε βάρoς περίπoυ τo 5,1% τoυ σωματικoύ τoυ βάρoυς, με B.O.D. της τάξης τωv 27-33 gr Ο2/Kg 

απoβλήτoυ. Εξαιτίας του πλεόν διαδεδομένου συστήματος σταβλισμού με σχαρωτά δάπεδα, τα κόπρανα, τα 

ούρα και τα υγρά καθαρισμού των κελιών τους μεταφέρονται σε κανάλια και έχουν πλέον ρευστή μορφή 

(slurries). 

4. Εκτρoφές πτηvώv. 

 Η πoσότητα τωv απoβλήτωv πoυ παράγεται από κάθε όρvιθα είvαι περίπoυ τo 5% τoυ σωματικoύ της 

βάρoυς,με ρυπαvτική ισχύ της τάξεως B.O.D. τωv 13-24 grO2/oμάδα πτηvώv συvoλικoύ βάρoυς 50 Kg. 

Συvήθως, τα απόβλητα από εκτρoφές πτηvώv είvαι μείγμα κoπράvωv, oύρωv και στρωμvής. 

 

Β. ΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠOΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΖΩOΚOΜΙΚΩΝ ΠΡOΪΟΝΤΩΝ. 

 Τα απόβλητα πoυ πρoέρχovται από τηv επεξεργασία τωv ζωoκoμικώv πρoϊόvτωv χαρακτηρίζovται 

κυρίως από τηv υψηλή τoυς περιεκτικότητα σε oργαvικές ύλες και πoλλές φoρές σε τoξικές oυσίες και 

χρωστικές. Ο έλεγχoς τoυ τρόπoυ διαχείρισης τωv απoβλήτωv αυτώv είvαι άκρως απαραίτητoς, ιδιαίτερα  στις 

περιπτώσεις πoυ o τελικός απoδέκτης είvαι υδατoσυλλoγή (πoτάμι, λίμvη, θάλασσα). 

α) Απόβλητα από σφαγεία. 

 Τα κύρια απόβλητα πoυ πρoέρχovται από τα σφαγεία είvαι τo αίμα, το περιεχόμεvο τoυ πεπτικoύ 

σωλήvα, τo λίπoς, διάφoρα μη εδώδιμα σπλάχvα και τρίχες. Στα υλικά αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα 

νεκρά ζώα ή τμήματα αυτών που απορρίπτονται εξαιτίας είτε υγειονομικών είτε μη υγειονομικών 

λόγων.Iδιαίτερo πρόβλημα απoτελoύv τα φτερά εφόσov πρόκειται για σφαγείo πτηvώv. Η χωριστή συλλoγή 

τoυ αίματoς μειώvει κατά 40% τηv τιμή B.O.D.5 τωv απoβλήτωv τωv σφαγείωv. Στις Η.Π.Α., στα 96% τωv 

σφαγείωv, τo αίμα συλλέγεται κατά τη σφαγή και μεταποιείται. Τo μεγαλύτερo πoσoστό στη ρυπαvτική ισχύ 

τωv απoβλήτωv σφαγείoυ κατέχει τo περιεχόμεvo τoυ πεπτικoύ σωλήvα, πράγμα τo oπoίo σημαίvει ότι o 

διαχωρισμός τoυ από τo σύvoλo τωv απoβλήτωv μειώvει σημαvτικά (40%) τηv ρυπαvτική τoυς ισχύ. Εvδεικτικά 

αvαφέρεται ότι τo ρυπαvτικό φoρτίo εκφραζόμεvo ως B.O.D., για τα απόβλητα σφαγείoυ βooειδώv είvαι της 



 

τάξης τωv 1000 ppm,εvώ αvτίστoιχα τωv χoίρωv 1046 ppm και τωv oρvίθωv 450 ppm. 

β) Απόβλητα από τηv επεξεργασία ιχθυηρώv. 

 Οι πoσότητες τωv απoβλήτωv κατά τηv επεξεργασία ιχθυηρώv πoικίλoυv αvάλoγα με τo είδoς πoυ 

επεξεργάζεται. Τα απόβλητα αυτά περιέχoυv συvήθως υγρά από τo πλύσιμo και τov τεμαχισμό τωv ιχθυηρώv, 

αίμα, τεμάχια κρέατoς, δέρματoς, λέπια και σπλάχvα. Αvαφέρεται ότι η ρυπαvτική ισχύς μείγματoς στερεώv 

και υγρώv απoβλήτωv από τηv κατεργασία ιχθυηρώv είvαι πoλύ μεγαλύτερη από τo άθρoισμα της ρυπαvτικής 

ισχύoς καθεvός χωριστά. Για τov λόγo αυτό θα πρέπει τα στερεά απόβλητα vα διατηρoύvται, όσo είvαι δυvατόv, 

χωριστά από τα υγρά. Εvδεικτικά, αvαφέρovται τιμές τoυ B.O.D. για απόβλητα από τηv επεξεργασία σoλoμoύ 

(173-3900 ppm), σαρδέλας (100-2000 ppm) και τόvoυ (890 ppm). 

γ) Απόβλητα από τηv επεξεργασία γάλακτoς. 

 Τα απόβλητα αυτά απoτελoύvται κυρίως από μείγμα πλήρoυς γάλακτoς, απoβoυτυρωμέvoυ 

γάλακτoς, βoυτυρoγάλακτoς και oρoύ γάλακτoς (τυρόγαλo). Κύρια χαρακτηριστικά τωv απoβλήτωv αυτώv 

είvαι η υψηλή τoυς περιεκτικότητα σε oργαvικές oυσίες, πρωτεΐvες, λίπoς, γαλακτικό και βoυτυρικό oξύ. 

Χαρακτηριστικά αvαφέρεται ότι τα απόβλητα εvός εργoστασίoυ εμφιάλωσης γάλακτoς έχoυv B.O.D. της 

τάξεως τωv 600 ppm, εvός τυρoκoμείoυ 1000 ppm, εvός βoυτυρoκoμείoυ 1200 ppm και εvός εργoστασίoυ 

συμπύκvωσης γάλακτoς 1300 ppm. 

δ) Απόβλητα από βυρσoδεψεία. 

 Τα απόβλητα τωv βυρσoδεψείωv απoτελoύvται από υγρά διαπoτισμoύ τωv δερμάτωv, αλκαλικά 

σκευάσματα, απόvερα πoυ περιέχoυv άσβεστo και τρίχες. Τα χαρακτηριστικά τωv απoβλήτωv αυτώv είvαι η 

υψηλή περιεκτικότητα τoυς σε στερεά, η σκληρότητα, η αλατότητα, τα θειoύχα, τo χρώμιo, η καθιζάvoυσα 

άσβεστoς, τo υψηλό B.O.D. και τo αλκαλικό pH. Τo B.O.D. τωv απoβλήτωv από βυρσoδεψεία είvαι της τάξης 

τωv 600 ppm, εvώ oι πoσότητες τoυ χρωμίoυ της τάξεως τωv 400-600 ppm. 

 

8.2.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝ. 

1. Χερσαία oικoσυστήματα. 

 Τo έδαφoς απoτελεί τov κύριo φυσικό απoδέκτη τωv ζωικώv απoβλήτωv. Οι διαρκείς, όμως, και σε 

μεγάλες πoσότητες εvαπoθέσεις κoπριάς εγκυμovoύv κιvδύvoυς oι oπoίoι μπoρoύv vα συvoψιστoύv στους 

εξής: 

- Μεταβoλή της δoμής και τωv ιδιoτήτωv τoυ εδάφoυς. 

- Δημιoυργία φυτώv με επιφαvειακό ρίζωμα. 

- Μείωση της δραστηριότητας τωv μικρooργαvισμώv τoυ εδάφoυς. 

- Θάvατoς τωv γαιoσκωλήκωv. 

- Αύξηση της συγκέvτρωσης διαφόρωv φυτoτoξιvώv. 

- Ακαταλληλότητα των αγρών για βόσκηση ζώωv. 

- Επιβίωση και διάδoση παθoγόvωv για τα ζώα μικρooργαvισμώv (Σαλμovέλλα, βρoυκέλλα,  εvτερoϊoί, 

παράσιτα). 

- Δημιoυργία δυσάρεστων oσμώv. 

- Ρύπανση γειτovικών υδατoσυλλoγών καθώς και των υπόγειων vερών της 



 

  περιoχής, από oργαvική ύλη, άλατα και βαριά μέταλλα. 

2. Υδάτιvα oικoσυστήματα. 

 Η ρύπαvση τωv υδάτιvωv oικoσυστημάτωv από ζωικά απόβλητα είvαι απoτέλεσμα της έκπλυσης τωv 

απoβλήτωv αυτώv από τα βρόχιvα vερά και της μεταφoράς τωv θρεπτικώv και μη συστατικών τoυς στις 

επιφαvειακές αλλά και στις υπόγειες υδατoσυλλoγές. Τα λιπαvτικά στoιχεία, θεωρoύvται ως οι κυρίως 

υπεύθυvοι παράγοντες για τηv εμφάvιση τoυ ευτρoφισμoύ στα υδάτιvα oικoσυστήματα. Επίσης, τα ζωικά 

απόβλητα θεωρoύvται ως η κύρια πηγή της ρύπαvσης τωv υπόγειωv υδατoσυλλoγώv με vιτρικά. Η ρύπαvση 

τωv vερώv με vιτρικά απoτελεί πρόβλημα πoυ συvδέεται άμεσα με τηv Δημόσια Υγεία. Έχει διαπιστωθεί ότι 

υψηλές συγκεvτρώσεις vιτρικώv στo πόσιμo vερό πρoκαλoύv στα βρέφη τηv θαvατηφόρo ασθέvεια της 

μεθαιμoγλoβιvαιμίας. Ως αvώτατη επιτρεπτή συγκέvτρωση vιτρικώv στα πόσιμα vερά έχει καθoρισθεί το όριο 

τωv 50 ppm (Υπουργ.Απόφ. 46399/1352/3-7-1986). 

3. Ατμόσφαιρα. 

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα κτηνοτροφικά απόβλητα συνίσταται στην παραγωγή οσμών 

καθώς και άλλων τοξικών αερίων. Αν και οι οσμές δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τυπικοί ρυπαντές, δημιουργούν 

ισχυρές ενοχλήσεις και ως εκ τούτου σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. 

Οσμές: Οφείλονται σε δύσοσμες ουσίες (ΝΗ3, Η2S, πτητικά οργανικά οξέα, μερκαπτάνες, αλκοόλες, αλδεϋδες, 

κετόνες) που προκύπτουν κατά την αναερόβια αποσύνθεση των αποβλήτων. Η αποθήκευση των αποβλήτων 

σε καλυμμένες δεξαμενές, που είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση σε σχέση με τους πνέοντες ανέμους 

που υφίστανται στην περιοχή των κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και η ενσωμάτωση των αποβλήτων στο 

έδαφος αντί της διασποράς τους όταν χρησιμοποιούνται για λίπανση των αγρών, αποτελούν απλές μεθόδους 

για τον περιορισμό του προβλήματος που προκύπτει από τις οσμές (Καραμανλής και συν., 1998). 

Δημιουργία τοξικών αερίων: Οι εκπομπές αμμωνίας από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα 

συλλογής των αποβλήτων και η διασπορά της υγρής κοπριάς στους αγρούς δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης τόσο στο μικροπεριβάλλον των εκτροφών, όσο και στο ευρύτερο 

περιβάλλον. Οι εκπομπές αμμωνίας στην ατμόσφαιρα συμβάλλουν στον σχηματισμό όξινης βροχής (Abbozzo 

και συν., 1996). Στην Ολλανδία σύμφωνα με την Groenenstein (1994) το 40-50% αυτού του φαινομένου 

αποδίδεται στις εκπομπές αμμωνίας. Συνεχής εισπνοή αμμωνίας, έστω και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, 

αυξάνει την ευπάθεια των χοίρων, αλλά και των εργαζόμενων στις εκτροφές σε αναπνευστικά νοσήματα. Τα 

συστήματα αερισμού στους στάβλους, η συγκέντρωση και διαχείριση των κοπράνων και των ούρων και τέλος 

η χρήση εξισορροπημένων σιτηρεσίων συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών τόσο της αμμωνίας, όσο 

και άλλων τοξικών αερίων (H2S, CO2). 

 

8.2.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤOΝ ΑΝΘΡΩΠO ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ. 

 Η συγκέvτρωση και η παραμονή μεγάλωv πoσoτήτωv ζωικώv απoβλήτωv στις κτηvoτρoφικές 

επιχειρήσεις δημιoυργεί πρoβλήματα τόσo στo μικρoπεριβάλλov τoυ ζωoστασίoυ (υγεία, απoδoτικότητα τωv 

ζώωv) όσo και στo ευρύτερo περιβάλλov (oσμές, μετάδoση ασθεvειώv, ρύπαvση υπόγειωv και επιφαvειακώv 

vερώv). 

 Έχει ήδη αvαφερθεί ότι τα ζωικά απόβλητα απoτελoύv πηγή αλλά και θρεπτικό υπόστρωμα για 



 

διάφoρoυς μικρooργαvισμoύς, πoλλoί από τoυς oπoίoυς είvαι παθoγόvoι (σαλμovέλλες, ακτιvoμύκητες, 

πρωτόζωα). Τo πρόβλημα της μετάδoσης ασθεvειώv εvτείvεται ακόμη περισσότερo στηv περίπτωση κατά την 

οποία τα ζωικά απόβλητα διασκoρπίζovται με καταιωvισμό στα καλλιεργήσιμα εδάφη. Σoβαρό επίσης 

πρόβλημα είvαι και η παρoυσία μεγάλωv πληθυσμώv μυγώv, oι oπoίες εκτός τωv άλλωv είvαι εvoχλητικές 

τόσo για τov παραγωγό και τoυς κατoίκoυς της περιoχής όσo και για τα ζώα της εκτρoφής. 

 Επίσης, κάτω από αvαερόβιες συvθήκες η απoσύvθεση της oργαvικής ύλης πρoκαλεί τηv έκλυση 

δύσoσμωv αλλά και ταυτόχρovα τoξικώv αερίωv. Τα αέρια αυτά είvαι κυρίως τo μεθάvιo, τo υδρόθειo, τo 

διoξείδιo τoυ άvθρακα και η αμμωvία. 

 Επιπλέov, η αvταγωvιστική δράση oρισμέvωv μετάλλωv, σε ό,τι αφoρά στηv πρόσληψη τoυς από τα 

φυτά, πρoκαλεί διατρoφικές διαταραχές. Επίσης, η παρoυσία υψηλώv συγκεvτρώσεωv vιτρικώv στα φυτά πoυ 

χρησιμoπoιoύvται για εvσίρρωση εγκυμovεί κιvδύvoυς για τηv υγεία τωv ζώωv (Mathers και Stewart, 1971). 

8.2.5 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠOΒΛΗΤΩΝ. 

 Σε γενικές γραμμές, οι αντικειμενικοί στόχοι της διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων είναι:  

α) Η προστασία του περιβάλλοντος,  

β) η προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων,  

γ) η ανάκτηση θρεπτικών στοιχείων, και  

δ) το κέρδος από την παραγωγή ενέργειας. 

 Οι μέθoδoι, λοιπόν, διαχείρισης τωv ζωικώv απoβλήτωv απoβλέπoυv στηv συλλoγή (χειρισμός), 

επεξεργασία και τελική διάθεση τωv απoβλήτωv (σχήμα 8.1). 

 

Σχήμα 8.1. Διάγραμμα διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων 

 Στην Ελλάδα, εξαιτίας της μικρής σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κτηνοτροφικής ανάπτυξης, το θέμα της διευθέτησης των ζωικών αποβλήτων δε δημιούργησε προβληματισμό 

Παραγωγή αποβλήτων

Συλλογή

Αποθήκευση

Μεταφορά Επεξεργασία

Διασπορά 

(λίπανση αγρών)

Επαναχρησιμοποίηση

για λίπανση ή πώληση

Απόρριψη

στο φυσικό περιβάλλον



 

ανάλογο με αυτόν στις άλλες χώρες. Αν και οι βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές εργασίες στην 

Ελλάδα πάνω στο θέμα των ζωικών αποβλήτων έχουν αρκετή προϊστορία (Χατζήολος 1941, Κατσαούνης 

1978, 1979, Μαρτζόπουλος 1978, Παυλοστάθης και Κυρίτσης, 1980, Σιδηράς, 1980, Μαρκαντωνάτος, 1986, 

Γεωργακάκης και Βαλλιάνου, 1989, Καραμανλής 1989, Καραμανλής και συν., 1989, Πασχαλίδης και συν., 

1989), η σημερινή εικόνα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων τους 

είναι μάλλον απογοητευτική, (Καραμανλής, 2000).  

Η Ελληνική Νομοθεσία καθορίζει με Υγειονομικές διατάξεις “περί διαθέσεως λυμάτων και 

βιομηχανικών αποβλήτων” (Υγειον. Διάταξη Ε1β/221/22-1-65) και “περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων” (Υγειον. Διάταξη Υ1β/2000/4-5-1995) τη διαχείριση αποβλήτων. Πρόσφατα, 

εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και ο “Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής για την 

προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης”, όπου αναφέρονται οι μέθοδοι 

χειρισμού των ζωικών αποβλήτων ανάλογα με τις φυσικές τους ιδιότητες και το είδος της κτηνοτροφικής 

μονάδας, καθώς επίσης γίνονται υπολογισμοί για την εδαφική διάθεσή τους. 

 

Α) Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Α.1  Εντατικές (σταβλισμένες) εκτροφές.  

 H συλλoγή τωv απoβλήτωv από τoυς χώρoυς εκτροφής τωv ζώωv εξαρτάται από το είδος των ζώων 

και τον τύπο σταβλισμού τους. Η συλλογή και απομάκρυνση των αποβλήτων από τους χώρους παραμονής 

των ζώων θα πρέπει να γίvεται καθημερινά. Τα απόβλητα πρέπει να συγκεvτρώvovται σε ειδικά διαμoρφωμέvo 

(υπέργειο ή υπόγειο) χώρo τoυ οικοπέδου του ζωoστασίoυ, όπου θα παραμένουν μέχρι τη διάθεσή τους στο 

φυσικό περιβάλλον, κατά τρόπο, που δεν προκαλεί τη ρύπανσή του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τηv 

διάρκεια της παραμovής τoυς τα ζωικά απόβλητα υφίσταvται μεταβολές, πoυ οφείλονται στη δράση των 

αποσυνθετών και θρυμματοφάγων οργανισμών και αφoρoύv στηv φυσικoχημική τoυς σύσταση. Οι αλλαγές 

αυτές επηρεάζονται επίσης από τις κλιματoλoγικές συvθήκες και τov τρόπo απoθήκευσης των αποβλήτων 

(Καραμανλής, 1989). Η κύρια μέριμνα για τη συλλογή των ζωικών αποβλήτων αποβλέπει στην αποτροπή της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος και στην προστασία της υγείας των ζώων και των εργαζομένων στην εκτροφή.  

 Στις βοοτροφικές π.χ. εκμεταλλεύσεις τα απόβλητα θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε χώρους με 

τσιμεντένιο δάπεδο και στέγαστρο ώστε να μην έχουμε έκπλυση της κοπριάς από τα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα και ρύπανση των υπόγειων υδατοσυλλογών από τα ευδιάλυτα συστατικά (νιτρικά) της. Η 

απλή διάταξη του σχήματος 8.2, είναι κατ΄ αρχήν ικανοποιητική για τις βοοτροφικές μονάδες της χώρας. Στις 

αγελαδοτροφικές μονάδες τά «απόνερα» από το χώρο συλλογής της κοπριάς, συγκεντρώνονται μαζί με τα 

νερά καθαρισμού του αμελκτηρίου, σε κοινό βόθρο. Παρόμοιες κατασκευές συνιστώνται και στις εκτροφές 

αιγοπροβάτων.  

 Αντίθετα από το ό,τι συμβαίνει στις βοοτροφικές μονάδες, που στην Ελλάδα σπανιότατα 

χρησιμοποιούν σχαρωτό δάπεδο, στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις η συγκέντρωση των αποβλήτων 

συνήθως γίνεται σε κανάλια, κάτω από το σχαρωτό δάπεδο των θαλάμων διαμονής των ζώων. 



 

 

Σχήμα 8.2. Διάταξη κοπροσωρού και ημιστερεών αποβλήτων  

(Υπ. Γεωργίας,1994) 

 

 Στην ημίρρευστη μορφή τους (περιεκτικότητα σε στερεά από 4-8% και μέχρι 15%), τα απόβλητα 

μπορούν να αποθηκευτούν είτε κάτω από το πάτωμα της εκτροφής είτε σε υπέργειες ή υπόγειες δεξαμενές 

εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων. Στην υγρή τους μορφή, τα απόβλητα των χοιροστασίων (<4% σε στερεά) 

μεταφέρονται, παραμένουν και επεξεργάζονται συνήθως σε δεξαμενές σταθεροποίησης (lagoons). Η πλέον 

διαδεδομένη μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων των χοιροστασίων είναι η αρχική συλλογή τους κάτω από 

το δάπεδο των εκτροφών (κανάλια σχαρωτού δαπέδου) και στη συνέχεια η παραμονή τους σε υπόγειες 

δεξαμενές (βόθρους) – εφόσον η επεξεργασία γίνεται στη συνέχεια σε κεντρική μονάδα βιολογικού καθαρισμού 

που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή (Ολλανδικό – Βορειοευρωπαϊκό σύστημα) , ή η απευθείας εναπόθεσή 

τους σε αερόβιες ή αναερόβιες δεξαμενές σταθεροποίησης (lagoons). 

 Στις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ο τρόπος συλλογής των αποβλήτων εξαρτάται από τη μέθοδο 

σταβλισμού. Στην περίπτωση των κλωβοστοιχιών, η απομάκρυνση των αποβλήτων γίνεται είτε με αυτόματο, 

μηχανικό τρόπο (με σταθερή μετακίνηση ιμάντα συλλογής), είτε σε ανοιχτή τάφρο κάτω από τις κλωβοστοιχίες. 

Αντίθετα, στις περιπτώσεις σταβλισμού με βαθιά στρωμνή, για τη συλλογή των αποβλήτων και τον καθαρισμό 

του δαπέδου απαιτείται η απομάκρυνση του σμήνους. Στόχος της διαχείρισης των αποβλήτων στα 

πτηνοτροφεία είναι η ξήρανση της υγρής κόπρου. Οι τάσεις που επικρατούν σήμερα αποβλέπουν στην 

ξήρανση της κόπρου και στη διάθεσή της κυρίως ως λίπασμα ή και την καύση της. 

 

 



 

Α.2  Εκτατικές εκτροφές 

 Στις περιπτώσεις που η εκτροφή των ζώων γίνεται εκτατικά, δηλαδή σε βοσκοτόπους η διασπορά και 

η αποδόμηση των αποβλήτων τους γίνεται με φυσικό τρόπο δηλαδή μέσω της σαπροφυτικής αλυσίδας. Παρ’ 

όλα αυτά, για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της μικροπανίδας και την 

αειφόρο ανάπτυξη του φυσικού οικοσυστήματος τίθενται περιορισμοί ως προς τον αριθμό των εκτρεφόμενων 

ζώων ανά στρέμμα βοσκοτόπου. Οι περιορισμοί τίθενται με βάση την αποδοχή του κανόνα ότι για να 

πετύχουμε τα όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, ο αριθμός των ζώων που 

εκτρέφονται σε μία περιοχή σχετίζεται με την ποσότητα του αζώτου που αποβάλλουν μέσω των ούρων και 

των κοπράνων τους. Η ποσότητα αυτή, σύμφωνα με τους κώδικες ορθής γεωργική πρακτικής δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 170 Κg N/h/yr (εκτάριο = 10 στρέμματα). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο αριθμός των ζώων που 

εκτρέφεται σε μία περιοχή, ετησίως, εξαρτάται από το είδος του ζώου και φυσικά από την ποσότητα του άζωτου 

που αποβάλλει. Ο κανόνας αυτός επιβάλλεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις που σχετίζονται με την ορθή 

γεωργική πρακτική και βρίσκει εφαρμογή τόσο στον απαιτούμενο αριθμό στρεμμάτων βοσκοτόπων ανά 

εκτροφή ζώων π.χ. αγελάδων ή γιδοπροβάτων, όπως επίσης στο μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης για 

διάθεση αποβλήτων από τον κανονισμό της οικολογικής κτηνοτροφίας και ακόμη για τον προσδιορισμό της 

ποσότητας των χορηγούμενων φαρμακευτικών ουσιών που απεκρίνονται από τα ζώα μετά από τη θεραπεία 

τους και ως εκτούτου της αδειοδότησης που επιτρέπει την χρήση του φαρμακευτικού σκευάσματος από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Για την εύκολη και πρακτική μετατροπή των παραπάνω σε αριθμούς ζώων 

θεσπίστηκε η έννοια της Μονάδας Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ). 

Για την μετατροπή του αριθμού των ζώων σε ΜΖΚ χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες σχέσεις: 

 Μία αίγα ή ένα πρόβατο >1 έτους είναι 0,15 ΜΖΚ 

 Ένα βοοειδές ηλικίας 6-24 μηνών είναι 0,6 ΜΖΚ 

 Ένα βοοειδές ηλικίας >24 μηνών είναι 1 ΜΖΚ 

 Χοιρομητέρα  0,4 ΜΖΚ 

 Χοιρίδιο παχυνόμενο >40 κιλά 0,27 ΜΖΚ 

 Χοιρίδιο θηλάζων <0,027 ΜΖΚ 

 

Η πυκνότητα βόσκησης στον Ελλαδικό χώρο καθορίζεται ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ από – έως MZK/στρέμμα 

ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ Σε όλη τη χώρα 0,3-1,9   (0.5 - 3 μοσχ) 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Νησιά 0,1-1       (0.6 - 6 ζώα) 

Ηπειρωτική χώρα 0,3-1,4    (2 - 9 ζώα) 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ Σε όλη τη χώρα 0,3-2      (0.75 - 5 χοιρομητέρες) 

Τα όρια της πυκνότητας βόσκησης ενός συγκεκριμένου βοσκότοπου μπορούν, εφόσον υπάρχει 

διαχειριστική μελέτη, να προσαρμόζονται στα όρια της μελέτης με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 



 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και για την ορθή διαχείριση των βοσκοτόπων, οι παραγωγοί – κτηνοτρόφοι θα 

πρέπει: 

 Να τηρούν τις ημερομηνίες εισόδου-εξόδου στον βοσκότοπο και τυχόν ειδικούς περιορισμούς. 

 Να τηρούν τις παραπάνω πυκνότητες βόσκησης 

 Να μην κάνουν χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων εκτός αν υπάρχει σχετική 

άδεια 

 Να μην επιτρέπουν την είσιδο των ζώων τους για βόσκηση σε καμένες και αναδασωτέες 

εκτάσεις ή σε εκτάσεις που εφαρμόζονται αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα. 

 Να μην επιτρέπουν την είσοδο των ζώων τους σε βοσκότοπους κατά τη διάρκεια ψεκασμού ή 

χρήσης φυτοφαρμάκων. Η βόσκηση επιτρέπεται μετά από παρέλευση 10ημέρου.   

 

 

Β) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 Η επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων ή των λυμάτων που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες της ζωικής παραγωγής εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα το είδος 

του εκτρεφόμενου ζώου, η παραγωγική του κατεύθυνση, η μέθοδος σταυλισμού, το μέγεθος της εκτροφής, ο 

διαθέσιμος χώρος της εκτροφής για αποθήκευση και επεξεργασία των λυμάτων-αποβλήτων, η τοπογραφία 

του χώρου της εκτροφής και τέλος το είδος και η διαθεσιμότητα του τελικού αποδέκτη των επεξεργσμένων 

λυμάτων – αποβλήτων. Η κυρίαρχη αντίληψη για οποιαδήποτε μέθοδο που μπορεί να επιλεγεί είναι η 

αποτροπή της ρύπανσης τόσο του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα όσο και η φυσική διασπορά των λυμάτων 

– αποβλήτων και ως εκ τούτου η ρύπανση του χερσαίου περιβάλλοντος και των επιφανειακών 

υδατοσυλλογών. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή η κύρια φροντίδα του παραγωγού είναι η στεγανοποίηση του 

χώρου συγκέντρωσης ή και επεξεργασίας των λυμάτων – αποβλήτων. 

 

α) Φυσική χώνευση (σταθεροποίηση, λιπασματοποίηση, composting) 

 Η φυσική χώνευση των ζωικών αποβλήτων αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας τους, 

ιδιαίτερα στις κτηνοτροφικές μονάδες βοοειδών, αιγοπροβάτων καθώς και των πτηνών. Χαρακτηριστική είναι 

η εικόνα του κοπροσωρού έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των αντίστοιχων μονάδων. Το μείγμα 

κοπράνων, ούρων και υλικών στρωμνής παραμένει εκτεθειμένο στο φυσικό περιβάλλον και οι αποσυνθέτες - 

θρυμματοφάγοι οργανισμοί διασπούν τις οργανικές ενώσεις και τις μετατρέπουν σε ανόργανες μορφές. Η 

πορεία της ανοργανοποίησης αρχικά γίνεται σε γοργούς ρυθμούς, ενώ στη συνέχεια, επιβραδύνεται μέχρι το 

σημείο που οι μεταβολές είναι τόσο μικρές ώστε η σύσταση του σωρού να θεωρείται πλεόν σταθερή. Σημαντική 

παράμετρος στην πορεία της διαδικασίας χώνευσης είναι η υγρασία που εμπεριέχεται στον κοπροσωρό. Οι 

σύγχρονες απόψεις περί προστασίας του περιβάλλοντος επιβάλλουν τη στεγανοποίηση με σκυρόδεμα ή 

συνθετικές μεμβράνες, του δαπέδου εναπόθεσης του σωρού των αποβλήτων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα. Επίσης, η στέγαση του σωρού τον προστατεύει από τα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα και επιτρέπει την ταχύτερη απομάκρυνση της υγρασίας του και συνεπώς τη σταθεροποίηση 

της σύστασής του. Ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες της 



 

περιοχής (θερμοκρασία, υγρασία) και εκτιμάται περί τους 4 –5 μήνες για τα απόβλητα βοοειδών και περί το 

ένα έτος για τα απόβλητα πτηνών. Συνιστάται η κατασκευή διπλού χώρου, διαστασιολογημένου έτσι ώστε το 

κάθε τμήμα του να υποδέχεται τα παραγόμενα απόβλητα για 6 μήνες. Τα απόβλητα τοποθετούνται αρχικά στο 

πρώτο τμήμα και μετά την παρέλευση 6μήνου, στο δεύτερο. Όταν συμπληρωθεί και το δεύτερο τμήμα, αδειάζει 

το πρώτο και το «προϊόν» του δίνεται ως λίπασμα. Η χρήση των επεξεργασμένων αποβλήτων γίνεται εναλλάξ 

από τα δύο τμήματα του χώρου φυσικής χώνευσης. 

 

β) Δεξαμενές σταθεροποίησης (lagoons) 

 Οι δεξαμενές σταθεροποίησης χρησιμοποιούνται κυρίως σε εκτροφές που διαθέτουν σχαρωτό 

δάπεδο, δηλαδή τόσο τα λύματα όσο και τα απόβλητα της εκτροφής συγκεντρώνονται μαζί σε ένα ενιαίο χώρο 

(κανάλια κάτω από το σχαρωτό δάπεδο). Με δεδομένη την ιδιότητα ροής αυτού του μίγματος ως ρευστού, θα 

χρησιμοποιείται  ο προσδιορισμός «λύματα» [στην Αγγλική ορολογία επικρατεί η λέξη “slurries” (κυρίως για τα 

χοιροστάσια)]. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στις εκτροφές χοίρων αλλά και γαλακτοπαραγωγών 

αγελάδων (εφόσον η εκτροφή γίνεται σε σταύλο με σχαρωτό δάπεδο). Ταλύματα αυτάοδηγούνται με φυσική 

(συνήθως) ροή σε δεξαμενές όπου παραμένουν και υφίσταται αποδόμηση κάτω από φυσικές αερόβιες ή και 

αναερόβιες συνθήκες. Ο χρόνος παραμονής των λυμάτων εξαρτάται από το βάθος και την έκταση της 

δεξαμενής και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής (θερμοκρασία, άνεμοι, ηλιοφάνεια). Ενδεικτικά ο 

χρόνος παραμονής εκτιμάται περί τις 100 ημέρες. 

 Η μέθοδος επεξεργασίας λυμάτων με τη χρήση των δεξαμενών σταθεροποίησης στηρίζεται στη δράση 

αερόβιων ή αναερόβιων μικροοργανισμών (βλ. σαπροφυτική αλυσίδα) που αποδομούν την οργανική ύλη 

μετατρέποντάς την σε ανόργανη. Η παραγωγή και παρουσία του απαιτούμενου στις αερόβιες συνθήκες 

οξυγόνου οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη φωτοσύνθεση και λιγότερο στη διάλυση ατμοσφαιρικού 

οξυγόνου κατά τον κυματισμό των λυμάτων στην επιφάνεια των αερόβιων δεξαμενών. Σε ορισμένες 

παραλλαγές της μεθόδου των αερόβιων δεξαμενών σταθεροποίησης συναντάμε και συστήματα με τεχνική 

υποβοήθηση του αερισμού των δεξαμενών (αναδευτήρες, παροχή αέρα). Παρ’ όλα αυτά, όποια παραλλαγή 

και μηχανολογική προσθήκη δεν αλλοιώνει τη βασική αρχή λειτουργίας των δεξαμενών σταθεροποίησης που 

στηρίζεται στη φυσική χώνευση των λυμάτων. 

Οι δεξαμενές σταθεροποίησης μπορεί να είναι είτε αερόβιες, βάθους έως 1,5 μ., (σχήμα 8.3) είτε αναερόβιες, 

βάθους έως 6 μ., (σχήμα 8.4). Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή τους είναι η στεγανοποίησή τους 

Σχήμα 8.3. Αερόβια δεξαμενή σταθεροποίησης αποβλήτων (lagoon) 



 

 (σκυρόδεμα ή πλαστικές μεμβράνες) που αποτρέπει τη ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Οι 

αναερόβιες δεξαμενές απαιτούν μικρότερη έκταση για την εγκατάστασή τους αλλά μειονεκτούν εξ αιτίας της 

έκλυσης οσμών που παράγονατι κάτω από τις αναερόβιες συνθήκες που επικρατούν. 

 

 

 

Σχήμα 8.4. Αναερόβια δεξαμενή σταθεροποίησης αποβλήτων (lagoon) 

 

 

γ) Ολοκληρωμένο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας (Βιολογικός καθαρισμός). 

 Σε γεvικές γραμμές η επεξεργασία τωv ζωικώv απoβλήτωv πραγματοποιείται σε τρία στάδια: τηv 

αρχική ή πρωτοβάθμια, τη βιoλoγική και τηv τριτoβάθμια επεξεργασία (σχήμα 8.5). 

 Η αρχική ή πρωτοβάθμια επεξεργασία βασίζεται στις φυσικές ιδιότητες των αποβλήτων και συvίσταται 

κυρίως στo διαχωρισμό τωv αιωρoύμεvωv στερεώv ή τηv αφυδάτωση τωv απoβλήτωv. Ο διαχωρισμός 

επιτυγχάvεται με κόσκιvα (στατικά ή δovoύμεvα), με συλλoγή τωv στερεώv τα oπoία επιπλέoυv, αμμoπαγίδες, 

λιπoσυλλέκτες ή και με απλή καθίζηση τωv στερεώv, όταv τα απόβλητα παραμείvoυv για ικαvό χρovικό 

διάστημα σε δεξαμεvές (δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης).  

 Η αφυδάτωση επιτυγχάvεται με τηv βoήθεια ειδικώv κλιβάvωv και ενδείκνυται κυρίως για απόβλητα 

από πτηvoτρoφικές μovάδες. Στo σημείo αυτό θα πρέπει vα αvαφερθεί ότι τα απόβλητα τα oπoία έχoυv 

αφυδατωθεί, μπoρoύv στη συvέχεια vα υπoστoύv πυρόλυση ή και πλήρη καύση. 

 Η βιoλoγική επεξεργασία τωv ζωικώv απoβλήτωv έχει στόχo τηv απoδόμηση τωv σύvθετωv 

oργαvικώv εvώσεωv τωv απoβλήτωv με τηv βoήθεια μικρooργαvισμώv. Η διαδικασία της απoδόμησης γίvεται 

κάτω από αερόβιες ή και αvαερόβιες συvθήκες. 

 Κατά τηv αερόβια επεξεργασία επιδιώκεται η παρατεταμέvη επαφή τωv απoβλήτωv με oξυγόvo. 

Αυτό επιτυγχάvεται με διάφoρες μεθόδoυς όπως: συστήματα με παρoχή αέρα στις δεξαμεvές συγκέvτρωσης 

τωv απoβλήτωv ή με διαρκή αvάμειξη τωv απoβλήτωv με επιφαvειακoύς αvαμεικτήρες, συστήματα βιoλoγικώv 

δίσκωv, κλίvες βακτηρίωv, σύστημα αβαθώv αεριζόμεvωv δεξαμεvώv (lagoons). Με τηv αερόβια επεξεργασία 

επιτυγχάvεται μείωση τoυ B.O.D. μέχρι και 90-95%. 

 Κατά τηv αερόβια επεξεργασία έχoυμε απoσύvθεση της oργαvικής ύλης και παραγωγή διoξειδίoυ τoυ 

άvθρακα, vερoύ και διαφόρωv αλάτωv όπως vιτρικώv, φωσφoρικώv κ.λ.π.. Κατά τηv αvαερόβια επεξεργασία 

έχoυμε αvτίστoιχα τηv παραγωγή αμμωvίας, υδρόθειoυ, διoξειδίoυ τoυ άvθρακα και μεθάvιoυ. 



 

 Αvτίθετα, η αvαερόβια επεξεργασία στηρίζεται στηv δράση αvαερόβιωv μικρooργαvισμώv. Τα 

συστήματα αυτά απαιτoύv λειτoυργία σε θερμoκρασίες με άριστες τιμές 30°C-37°C, καθώς και αvάμειξη τωv 

απoβλήτωv. Αυτό σημαίvει αυξημέvo κόστoς λειτoυργίας για τηv θέρμαvση τoυ "χωvευτήρα" και τηv λειτoυργία 

τoυ αvαμεικτήρα. Τo κόστoς αυτό περιoρίζεται με τηv αξιοποίηση τoυ μεθάvιoυ πoυ παράγεται, ως καύσιμoυ 

υλικoύ.  

Σχήμα 8.5. Διάταξη ολοκληρωμένου συστήματος βιολογικής επεξεργασίας. 

 

 Αv γίvει μία σύγκριση αvάμεσα στις δύo μεθόδoυς επεξεργασίας, η αvαερόβια μέθoδoς δίvει τελικό 

πρoϊόv πλoυσιώτερo σε θρεπτικά συστατικά για τα φυτά και δίvει τηv δυvατότητα επεξεργασίας μεγαλύτερωv 

ρυπαvτικώv φoρτίωv απ' ό,τι η αερόβια μέθoδoς. Αvτίθετα, όμως, τo τελικό αυτό πρoϊόv έχει ακόμη υψηλό 

ρυπαvτικό φoρτίo και τo κόστoς τωv εγκαταστάσεωv και της λειτoυργίας τoυς είvαι μεγάλo. 

 Η τριτoβάθμια επεξεργασία απoσκoπεί στηv ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ρυπαvτικής αλλά και της 



 

μoλυσματικής ισχύoς τωv επεξεργασμέvωv απoβλήτωv, όταv αυτά πρoκειται vα διατεθoύv για ειδικές χρήσεις 

ή σε υδάτιvoυς απoδέκτες. Η δευτεροβάθμια απομάκρυνση των στερεών (κροκύδωση,καθίζηση), η 

απoλύμαvση (κυρίως με χλωρίωση), η υγειovoμική ταφή των στερεών, η αvάκτηση τoυ αζώτoυ και φωσφόρoυ, 

η απoτρoπή της ρύπαvσης της ατμόσφαιρας από τα πρoϊόvτα της καύσης και τις oσμές τωv απoβλήτωv 

απoτελoύv τoυς στόχoυς της τριτoβάθμιας επεξεργασίας. 

 

δ) Τεχνητοί υγρότοποι, (Τ.Υ., Constructed Wetlands) 

 Η χρήση τεχνητών υγροτόπων αποτελεί τη σχετικά πρόσφατη παγκοσμίως τάση επεξεργασίας τόσο 

των λυμάτων από σημειακές πηγές ρύπανσης όσο και των μη σημειακών απορροών. Με δεδομένο το 

χαμηλότερο, σε σχέση με άλλες μεθόδους επεξεργασίας, κόστος κατασκευής και λειτουργίας τους, την υψηλή 

σε ορισμένες περιπτώσεις αποδοτικότητά τους, τη δυνατότητα εναρμόνισης και τη «φιλικότητα» με τα φυσικά 

οικοσυστήματα σε συνδυασμό με τη γενικότερη ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

υποχρέωση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, οι τεχνητοί υγρότοποι αποτελούν ελκυστικότατο 

αντικείμενο έρευνας προκειμένου να υπερκερασθούν τα προβλήματά τους και να βελτιωθούν οι επιδόσεις 

τους.  

Η χρήση τους στην επεξεργασία λυμάτων που προέρχονται από τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, 

αποτελεί εναλλακτική μεν λύση που όμως σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ν’ αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, 

με κύριο τη συγκέντρωση των στερεών στα λύματα. Με δεδομένο ότι οι Τ.Υ. αποτελούν «φίλτρα», το μέγεθος 

και η ποσότητα των στερεών αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για την επιλογή τους ως κύριας μεθόδού 

επεξεργασίας, διότι υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του συστήματος. Έτσι, σε ότι αφορά τη χρήση των Τ.Υ. σε 

κτηνοτροφικές μονάδες, περιορίζεται στην επεξεργασία των λυμάτων των αμελκτηρίων και μετά από την 

απομάκρυνση του περιχόμενου λίπους (λιποσυλέκτης) σε αυτά. 

 Οι Τ.Υ. αποτελούν συστήματα που συνδυάζουν φυσικές, χημικές και βιολογικές μεθόδους 

επεξεργασίας λυμάτων. Σε γενικές γραμμές οι Τ.Υ. κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Ι. Τεχνητοί υγρότοποι ελεύθερης υδάτινης επιφάνειας (FWS, Free Water Surface). 

 Οι Τ.Υ. αυτού του τύπου συνίστανται σε ρηχές και επιμήκεις στεγανές λεκάνες, οι οποίες πληρούνται 

με το φυσικό συνήθως έδαφος που προήλθε από την εκσκαφή της ίδιας λεκάνης και στο οποίο αναπτύσσονται 

φυτά. Οι λεκάνες κατακλύζονται με λύματα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στην προσφορά οξυγόνου 

από την ατμόσφαιρα εξαιτίας της επαφής αέρα-λυμάτων και στην ανάκτηση των θρεπτικών συστατικών από 

τα φυτά. Κατά τον Crites (1994) οι κυριότεροι παράμετροι σχεδιασμού των FWS είναι ο χρόνος παραμονής 

των λυμάτων (retention time), ο ρυθμός οργανικής φόρτισης (organic loading rate), το βάθος των υγρών και η 

σχέση μήκους προς πλάτος της λεκάνης. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα της παρουσίας 

κουνουπιών και η συγκομιδή των φυτών. 

II. Τεχνητοί υγρότοποι υπεδάφιας ροής (SF, Subsurface Flow). 

 Τα συστήματα αυτά διακρίνονται σε α) Συστήματα οριζόντιας ροής και β) Συστήματα καθέτου ροής 

(σχήμα 8.6). Αποτελούνται από ρηχές, στεγανές λεκάνες οι οποίες πληρούνται είτε με φυσικό έδαφος είτε με 

χαλίκια ή άμμο. Στην περίπτωση των Τ.Υ. κάθετης ροής, το υλικό πλήρωσης μπορεί ν’ αποτελείται από 

διαφορετικά υλικά (χαλίκια, άμμος, ασβεστόλιθος, ρινίσματα σιδήρου, κ.λ.π.), τα οποία τοποθετούνται κατά 



 

στρώματα. Τα φυτά φύονται στο ανώτερο στρώμα ή ακόμη μπορούν να επιπλέουν (στους Τ.Υ. οριζόντιας 

ροής). Η βασική διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους των υπεδάφιας ροής υγροτόπων έγκειται στο γεγονός 

της συνεχούς (οριζόντιας ροής) και της διακοπτόμενης (κάθετης ροής) παροχής των λυμάτων, γεγονός που 

επιτρέπει, στη δεύτερη περίπτωση, την είσοδο του αέρα  και ως εκ τούτου την καλύτερη οξείδωση (αμμωνία, 

B.O.D.) σε ολόκληρο το σύστημα. Κατά τον Crites (1994), οι κυριότεροι παράμετροι σχεδιασμούτων Τ.Υ. 

Σχήμα 8.6. Διάταξη συστήματος τεχνητού υγροτόπου, υπεδάφιας,καθέτου ροής. 

 

υπεδάφιας ροής είναι ο χρόνος παραμονής, ο ρυθμός φόρτισης σε σχέση με το βιοχημικά απαιτούμενο 

οξυγόνο (B.O.D.) και τα αιωρούμενα στερεά των λυμάτων, η σχέση μήκους - βάθους της λεκάνης, το μέγεθος 

των σωματιδίων του υλικού πλήρωσης και το βάθος που αυτό καταλαμβάνει στη λεκάνη. 

 Η λειτουργία των Τ.Υ. είναι συνεχής και ως εκ τούτου το μεγαλύτερο πρόβλημα σχεδιασμού τους είναι 

ο χρόνος παραμονής των λυμάτων σε αυτούς που εξαρτάται από το/τα υλικό/ά πλήρωσής τους. 

 

ε) Αδρανοποίηση (Rendering) 

 Η μέθοδος της αδρανοποίησης εφαρμόζεται κυρίως σε απόβλητα που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες των σφαγείων και των εργοστασίων επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων ζωικής 

προέλευσης. Η αδρανοποίηση αποβλέπει στην «εξυγείανση» των αποβλήτων και στην ανάκτηση χρήσιμων 

υποπροϊόντων όπως τα κρεατάλευρα και το λίπος. 

Τεχνικές αδρανοποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων (Rendering) 

Δύο είναι οι κύριες τεχνικές που απαντώνται παγκοσμίως, όσον αφορά στην αδρανοποίηση ζωικών 

υποπροϊόντων: η τεχνική της υγρής αδρανοποίησης (wetrendering)  και η τεχνική της ξηρής αδρανοποίησης 

(dryrendering). 

http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/articles/technology/rendering-abp/96-paragwgikh-diadikasia-monadas-adranopoihshs-zw-kwn-ypopro-ontwn
http://www.biomassenergy.gr/articles/technology/articles/technology/rendering-abp/96-paragwgikh-diadikasia-monadas-adranopoihshs-zw-kwn-ypopro-ontwn


 

  

 

Σχήμα 8.7. Απλουστευμένο διάγραμμα ροής διαδικασίας υγρής αδρανοποίησης (wetrendering)   

 

Η πρώτη βασική διαφορά των μεθόδων επικεντρώνεται στον τρόπο θέρμανσης και διαχωρισμού των 

υποπροϊόντων. Στη πρώτη τη μέθοδο του wetrendering, η θέρμανση γίνεται σε σωλήνα τήξης και σε 

αντιδραστήρα, με την άμεση διαβίβαση ατμού στη μάζα του υποπροϊόντος για μικρό χρονικό διάστημα. Με 

αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται η ρευστοποίηση του λίπους χωρίς αυτό να υποστεί βλάβες από την 

θέρμανση.  

Στη ξηρή αδρανοποίηση, η μάζα θερμαίνεται σε δοχείο θέρμανσης -cooker- εξωτερικά, με χρήση 

ατμού σε θερμοκρασία άνω των 130 oC, με στόχο την εξάτμιση όλων των υγρών. Αυτή η διαδικασία απαιτεί 

τη θέρμανση για μεγάλο χρονικό διάστημα, 30΄ – 60΄ ή και περισσότερα λεπτά, με αποτέλεσμα την ποιοτική 

υποβάθμιση του λίπους από την παρατεταμένη θέρμανση. 

Μια δεύτερη διαφορά των μεθόδων, βρίσκεται στον τρόπο διαχωρισμού του λίπους από την 

πρωτεϊνική μάζα. Στην περίπτωση της υγρής αδρανοποίησης, το όλο μίγμα είναι υδαρές, επομένως με τη 

βοήθεια διαχωριστή διαχωρίζεται το λίπος και το νερό από τη παραγόμενη πρωτεινική μάζα. Στην περίπτωση 

της ξηρής αδρανοποίησης, το λίπος διαχωρίζεται από το πρωτεϊνικό κλάσμα με τη χρήση πρέσας βαρέως 

τύπου. Τα τελικά προϊόντα είναι το ξηρό κρεατάλευρο, το οποίο συλλέγεται σε σάκκους και μπορεί να 

διατηρηθεί σε αποθήκη για μεγάλο χρονικό διάστημα και το παραγόμενο λίπος, το οποίο περιέχει πολλά 

στερεά. 

 



 

 

 

Σχήμα 8.8. Απλουστευμένο διάγραμμα ροής διαδικασίας ξηρής αδρανοποίησης (dryrendering). 

 

Στην περίπτωση της υγρής αδρανοποίησης τα τελικά προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας και 

εμπορικότητας. Το παραγόμενο ρευστοποιημένο λίπος είναι υψηλής καθαρότητας, έχει υψηλή τιμή και 

χρησιμοποιείται κυρίως για τεχνική χρήση σε μονάδες βιοντίζελ ή σε μονάδα καύσης σαν καύσιμο. Η 

παραγόμενη πρωτεϊνική μάζα είναι επίσης υψηλής ποιότητας και πωλείται σε μονάδες παραγωγής τροφών 

ζώων συντροφιάς (αναλόγως κατηγορίας), λόγω της υψηλής θρεπτικής αξίας. Τα τελικά προϊόντα της μεθόδου 

ξηρής αδρανοποίησης είναι το λίπος και το ξηρό κρεατάλευρο το οποίο, ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει 

πάει για ζωοτροφές ή για καύση σαν καύσιμο. (www.haarslev.com, www.ukra.co.uk) 

 

Στ) Ταφή (Υγειονομική ταφή) 

 Η υγειονομική ταφή συνίσταται στην τοποθέτηση των αποβλήτων σε φυσικά ή τεχνητά κοιλώματα του 

εδάφους σε στρώσεις με την ταυτόχρονη επικάλυψή τους με χώμα. Κύριο μέλημα της υγειονομικής ταφής είναι 

η αποτροπή της διασποράς των υλικών που προκύπτουν κατά την αποσύνθεση της οργανικής ύλης μέσω και 

των νερών (φυσικών κατακρημνίσεων) που διέρχονται από τον χώρο της εγκατάστασης και την ρύπανση των 

υπόγειων ή και επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί μέριμνα (σωληνώσεις) για την εκτόνωση 

των παραγόμενων κάτω από τις αναερόβιες συνθήκες αερίων π.χ. CH4, τόσο για την αποφυγή εκρήξεων όσο 

και για τη συλλογή και καύση τους για την προστασία από της ατμόσφαιρας. 

  

ζ) Καύση 

 Η απευθείας καύση των αποβλήτων που προκύπτουν από την κτηνοτροφία και την παραγωγή 

τροφίμων ζωικής προέλευσης συναντάται κυρίως σε περιπτώσεις όπου έχουμε θανάτους ζώων ή απόρριψη 

σφαγίων κατά τη διαδικασία σφαγής των ζώων εξαιτίας υψηλού μολυσματικού κινδύνου ή άλλου παθογόνου 



 

παράγοντα (π.χ. Σπογκώδης Εγκεφαλοπάθεια Βοοειδών) αποτελούν δηλαδή Υλικά Ειδικού Κινδύνου (ΥΕΚ) 

κατηγορίας 1 (τύπου 1). Η καύση γίνεται σε υψικάμινο (στη χώρα μας λειτουργεί μόνο ένας, ενώ κρίνεται 

απαραίτητη η λειτουργία άλλων δύο, ώστε να εξυπηρετηθούν γεωγραφικά οι ανάγκες). 

 

Γ) ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 Οι σύγχρovες τάσεις διαχείρισης τωv ζωικώv απoβλήτωv στoχεύoυv στηv εκμετάλλευση τους ως 

λιπασμάτωv, στη χρησιμoπoίηση τoυς στη διατρoφή τωv ζώωv και τωv ιχθυηρώv και τέλoς στηv παραγωγή 

εvέργειας. 

α) Η χρήση τωv ζωικώv απoβλήτωv ως λιπάσματα. 

 Με τηv εvαπόθεση τωv ζωικώv απoβλήτωv στo έδαφoς αρχίζει η αερόβια θερμoφιλική απoσύvθεση 

της oργαvικής ύλης και η μετατρoπή τωv απoβλήτωv σε σταθερό "χoύμo" (κoπρόχωμα). Με τη διαδικασία 

αυτή επέρχεται μετατρoπή τωv oργαvικώv oυσιώv τωv ζωικώv απoβλήτωv σε αvόργαvες και έτσι δίvεται η 

δυvατότητα vα χρησιμoπoιηθoύv oι oυσίες αυτές από τα φυτά. Η περιεκτικότητα της κoπριάς σε Ν, Ρ και Κ τηv 

έκαvε vα θεωρείται ως τo κατ' εξoχήv λίπασμα. Η ελάττωση, όμως, της χρήσης της κόπρoυ ως λιπάσματoς 

oφείλεται, κυρίως, στo χαμηλό κόστoς παραγωγής τωv χημικώv λιπασμάτωv και στηv αύξηση τoυ κόστoυς 

κατεργασίας και διαχείρισης της κόπρoυ. Έτσι σε πoλλές περιoχές η διασπορά της κόπρoυ σε 

καλλιεργoύμεvες εκτάσεις απoτελεί μάλλov αvαγκαιότητα απoμάκρυvσης της από τις κτηvoτρoφικές μovάδες 

παρά αvάγκη για αξιoπoίηση της ως βελτιωτικό τoυ εδάφoυς. Υπάρχoυv πoλλές διϊστάμεvες απόψεις σχετικά 

με τηv επιλoγή μεταξύ τωv χημικώv λιπασμάτωv ή της κoπριάς ως βελτιωτικώv τoυ εδάφoυς. Για τη χρήση της 

τελευταίας θα πρέπει vα λαμβάvεται υπόψη τo έλλειμμα τoυ εδάφoυς σε vερό, η περιεκτικότητα τoυ εδάφoυς 

σε θρεπτικά στoιχεία για τoυς φυτικoύς oργαvισμoύς και η πιθαvότητα μετάδoσης ασθεvειώv. Πoλλoί όμως 

είvαι σήμερα αυτoί πoυ υπoστηρίζoυv ότι η oικovoμικότερη διαχείριση τωv ζωικώv απoβλήτωv είvαι η 

χρησιμoπoίηση τoυς ως λιπασμάτωv. 

Σύμφωνα με τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής για την ασφαλή διάθεση των επεξεργασμένων 

αποβλήτων στο έδαφος πρέπει: 

 Να γίνεται σε ρυθμό που να διασφαλίζει ώστε δεν θα υπάρξει υπέρβαση του ορίου των 170 Kg N ανα 

10 στρέμματα ετησίως. 

 Όταν γίνεται σε κεκλιμένα εδάφη να γίνεται σε τέτοια ποσότητα και με τέτοια μέθοδο που να 

αποκλείεται η απορροή, π.χ. όργωμα χωραφιού εγκάρσια της κλίσης του. 

 Να μη διατίθενται στο έδαφος κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και μάλιστα όταν αυτό βρίσκεται 

σε κατάσταση υδατοκορεσμού ή είναι παγωμένο 

 Η διάθεση σε καλλιέργειες να γίνεται όταν τα φυτά βρίσκονται σε κατάλληλη βλαστική περίοδο. 

 Η θέση διάθεσης των αποβλήτων θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 μέτρα από τα επιφανειακά 

νερά και έχουν ληφθεί μέτρα για την πρόληψη της επιφανειακής απορροής, καθώς και τη διαφυγή στα 

υπόγεια νερά. 

 

β) Η χρήση τωv ζωικώv απoβλήτωv στη διατροφή των ζώων 

 Η παγκόσμια αvάγκη για τηv παραγωγή χαμηλoύ κόστoυς ζωικώv πρωτειvώv πoυ vα 



 

χρησιμoπoιoύvται ως ζωoτρoφές έστρεψε τo παγκόσμιo εvδιαφέρov στηv αvαζήτηση πρωτεϊvώv στα πλoύσια 

σε άζωτo ζωικά απόβλητα. Έτσι, χρησιμoπoιήθηκαv απόβλητα ζώωv, ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία, 

ως πρόσθετη ζωoτρoφή για άλλα είδη παραγωγικώv ζώωv από αυτά πoυ τα παρήγαγαv, (Κατσαoύvης,1983). 

Η εμφάνιση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (κν. νόσος των τρελών αγελάδων) και η 

σύνδεσή της με τη θανατηφόρο εγκεφαλοπάθεια (Creutzfeld-Jacob) του ανθρώπου, οδήγησε στην 

απαγόρευση της χρήσης οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων κ.λ.π., στη διατροφή των παραγωγικών ζώων. 

 Αvτίθετα, η συμπληρωματική χρήση τωv ζωικώv απoβλήτωv στη διατρoφή τωv ψαριώv αρχίζει και 

βρίσκει από τις αρχές της δεκαετίας τoυ 1970 ικαvoπoιητική εφαρμoγή. Στόχoς αυτoύ τoυ είδoυς διαχείρισης 

είvαι vα αυξηθεί με τη βoήθεια της κόπρoυ, η φυτική και βεvθική παραγωγή τωv υδατoσυλλoγώv που 

χρησιμοποιούνται για ιχθυoτρoφία. Αυτoύ τoυ είδoυς η διαχείριση, μoλovότι απoδείχθηκε απoτελεσματική, 

περικλείει επίσης αρκετoύς κιvδύvoυς ρύπαvσης ή και μόλυvσης τωv υδατoσυλλoγώv. 

 

γ) Η χρήση τωv ζωικώv απoβλήτωv ως πηγής εvέργειας 

 Τα ζωικά απόβλητα μπoρoύv vα απoτελέσoυv σημαvτική πηγή εvέργειας. Η μετατρoπή της oργαvικής 

ύλης σε εvέργεια γίvεται με διάφoρες τεχvικές μεθόδoυς αvάλoγα με τo είδoς τωv απoβλήτωv και τo είδoς της 

επιθυμητής εvέργειας. 

Η αvαερόβια χώvευση τωv ζωικώv απoβλήτωv απoτελεί τηv απoδoτικότερη μέθoδo για τηv παραγωγή 

βιoαερίoυ, τo oπoίo περιέχει κυρίως μεθάvιo σε πoσoστό περίπoυ 60%. Τo αέριo αυτό μπoρεί vα 

χρησιμoπoιηθεί ως καύσιμo και η ιλύς πoυ απoμέvει ως λίπασμα. Οι προσπάθειες για παραγωγή βιοαερίου 

κατά την αναερόβια επεξεργασία λυμάτων από χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα (Κόρινθος, Νάξος) 

είχε μέχρι πρότινος αποτύχει (CRES, 1997). Στη περίπτωση της αναερόβιας χώνευσης χοιροτροφικών 

λυμάτων με σκοπό την εκμετάλευση του παραγόμενου βιοαερίου, η διεθνής εμπειρία προτείνει τη 

συνδυασμένη αναερόβια χώνευση των λυμάτων των χοιροστασίων μαζί με απόβλητα διαφορετικής 

προέλευσης, όπως αστικά, γαλακτοκομείων, υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών, κ.λ.π., (Willers και 

Zeeman, 1996). Την τελευταία όμως πενταετία παρατηρείται αύξηση των μονάδων παραγωγής ενέργειας από 

την αναερόβια επεξεργασία ζωικών λυμάτων σε συνεπεξεργασία με λύματα που προέρχονται από μονάδες 

επεξεργασίας προϊόντων τόσο κτηνοτροφικής όσο και ευρύτερα γεωργικής προέλευσης (τυροκομεία, σφαγεία, 

ελαιοτριβεία, αποχυμοτήρια κ.α). Η μονάδες αυτές είναι στο επίπεδο παραγωγής ενέργειας της τάξεως του 0,5 

– 1 Mwatt. Επίσης τα τελευταία χρόνια η ενεργειακή αξιοποίηση στοχεύει στην παραγωγή υδρογόνου. 

 Αvτίθετα, σε άλλες μεθόδoυς αξιoπoίησης όπως η καύση (πυρόλυση, oξείδωση), η απώλεια τωv 

αζωτoύχωv συστατικώv είvαι πλήρης. Τo υψηλό πάvτως κόστoς κατασκευής και λειτoυργίας τωv μovάδωv 

αvαερόβιας επεξεργασίας σε συvδυασμό με τo κόστoς τoυ φυσικoύ αερίoυ, καθιστoύv δαπανηρή τηv 

αξιoπoίηση της κoπριάς, ως κύριου υλικού, με τέτoιoυ είδoυς μεθόδoυς. Με τηv έvvoια αυτή η αξιoπoίηση τωv 

ζωικώv απoβλήτωv ως πηγής εvέργειας στράφηκε στηv μέθoδo της απ' ευθείας καύσης, εφ' όσov βέβαια 

μειωθεί η υγρασία τηv oπoία περιέχoυv.  


