Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων
Αποφλοίωσης Κελυφωτών Φιστικιών

Προτάσεις από το έργο LIFE AgroStrat

http://www.agrostrat.gr
“Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά
υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της
καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού (Pistachia vera L)”
LIFE11 ENV/GR/951

Τα απόβλητα αποφλοίωσης των κελυφωτών φιστικιών είναι ιδιαίτερα
πλούσια σε οργανική ουσία και θρεπτικά συστατικά, περιέχουν όμως
σημαντικά μεγάλη συγκέντρωση πολυφαινολών και συνεπώς
δεν μπορούν να διατεθούν στο περιβάλλον ανεπεξέργαστα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Σε περίπτωση εφαρμογής υγρών ή στερεών αποβλήτων στο
έδαφος, η εξουσιοδοτημένη αρμόδια ελεγκτική αρχή θα πρέπει να ενημερωθεί ώστε να
παρέχει την απαιτούμενη άδεια.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα απόβλητα αφήνονται να
διαχωριστούν σε στερεά
και υγρά με φυσική
καθίζηση

Μετά την αποφλοίωση
τα απόβλητα συλλέγονται
σε δεξαμενή κατάλληλων
διαστάσεων

Υγρά Απόβλητα
Ανάμιξη με βρόχινο νερό σε αναλογία τουλάχιστον 1:5 και
άρδευση, εφόσον έχει προηγηθεί χημική ανάλυση

ή
Διάθεση των αποβλήτων σε προστατευμένες δεξαμενές και
φυσική εξάτμιση

Στερεά Απόβλητα
Κομποστοποίηση και εφαρμογή στην καλλιέργεια
Η κομποστοποίηση των στερεών αποβλήτων είναι οικονομική, εύκολη,
περιβαλλοντικά φιλική μέθοδος επεξεργασίας και εξασφαλίζει
οικονομικά οφέλη

Παρασκευή του μίγματος
•
•
•
•

10 μέρη στερεό απόβλητο κατεργασίας φιστικιών
5 μέρη καλά χωνεμένη κοπριά
1 μέρος άχυρο
1 μέρος ζεόλιθος (κλινοπτιλόλιθος-διατίθεται στο εμπόριο)

Διαδικασία
• Δημιουργία σωρού ή σειραδίου, βάζοντας τα υλικά σε στρώσεις
εναλλάξ
• Καλή ανάμιξη και διαβροχή – Μέγιστο ύψος σωρού ή σειραδίου 1,5μ
• Κάλυψη του μίγματος με ύφασμα κομποστοποίησης για προστασία
• Αερισμός με αναστροφή του μίγματος και διαβροχή για 2-3 μήνες
• Διατήρηση της θερμοκρασίας έως τους 65οC και της υγρασίας
μεταξύ 45 και 60%.
• Παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας
• Ωρίμανση του κόμποστ σε κατάλληλο χώρο για 2 περίπου μήνες
• Χημική ανάλυση και προσδιορισμός δόσεων εφαρμογής

Υλικά μίγματος

Ανάμιξη

Αναστροφή-Διαβροχή

Κομποστοποίηση από παραγωγούς στην Αίγινα

Η εφαρμογή του κόμποστ στο έδαφος αυξάνει την οργανική ουσία,
το τροφοδοτεί με θρεπτικά συστατικά και μειώνει τον κίνδυνο
υποβάθμισής του

Το κόμποστς, τα οποία παρασκευάστηκαν στην Αίγινα, ήταν
ιδιαίτερα καλής ποιότητας και ικανοποιούσαν τα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα εφαρμογής οργανικών υλικών στο έδαφος
Περιεκτικότητα σε
• Οργανική Ουσία 28 – 34%
• Άζωτο 3 – 4%
• Κάλιο 1.0 – 1.6% (Κ2Ο)
• Φώσφορο 0,5 – 0,8% (Ρ2Ο5)
Από την ανακοίνωση των Μ.Κ. Ντούλα, Π. Κουλουμπή και Κ. Ελαιόπουλου με τίτλο “Turning
wastes into valuable materials-Valorization of pistachio wastes in agricultural sector” στο
διεθνές συνέδριο SYMBIOSIS 2014

