
 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης, υπενθυµίζει 
στους καλλιεργητές τις δυσµενείς συνέπειες που επιφέρει στο έδαφος, στο 
περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων το φαινόµενο της καύσης της καλαµιάς. 
Υπενθυµίζεται ότι απαγορεύεται η καύση των φυτικών υπολειµµάτων (σιτηρά, 
αραβόσιτος, ηλίανθος κλπ.) και ότι επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε την Πολλαπλή 
Συµµόρφωση στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης. 
Πρόκειται για µία πρακτική η οποία δεν προσφέρει τίποτα το θετικό, αλλά αντιθέτως 
προκαλεί σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις: 

1. Στη γονιµότητα του εδάφους, µε την καταστροφή της οργανικής ουσίας, µε 
συνέπεια να υπονοµεύονται οι µελλοντικές αποδόσεις. Στα φυτικά υπολείµµατα 
περιέχονται µεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, µεταξύ των οποίων είναι και 
το άζωτο, το οποίο µε την καύση χάνεται εξ ολοκλήρου την ατµόσφαιρα. Η καύση 
λοιπόν των φυτικών υπολειµµάτων συνεπάγεται τεράστιες απώλειες αζώτου, το 
οποίο ενώ θα µπορούσε να ανακυκλωθεί προς όφελος της γονιµότητας του εδάφους 
και του παραγωγού, µεταφέρεται στην ατµόσφαιρα επιτείνοντας το πρόβληµα των 
αερίων του θερµοκηπίου. 

2. Στη µείωση της διήθησης του νερού της βροχής και της άρδευσης στο έδαφος. 
∆ιάφορες λιπόφιλες ουσίες των υπολειµµάτων προσκολλώνται µετά την καύση τους 
στα εδαφικά σωµατίδια που τα καθιστούν υδρόφοβα. Αυτό σηµαίνει ότι 
προκαλείται κακή στράγγιση του χωραφιού. 

3. Εξαιτίας της κακής στράγγισης παρατηρούνται συχνότερα ασφυκτικά 
φαινόµενα στα φυτά και αυξάνονται σηµαντικά οι µυκητολογικές ασθένειες τόσο 
του ριζικού συστήµατος, όσο και του υπέργειου µέρους των φυτών. 

4. Επίσης, συνέπεια των παραπάνω (καταστροφή της οργανικής ουσίας, κακή 
στράγγιση, ασθένειες της ρίζας) είναι η κακή θρέψη των φυτών. Η οργανική ουσία 
είναι το όχηµα µεταφοράς των θρεπτικών προς τις ρίζες. 

5. Η καύση δεν καταπολεµάει τα έντοµα που διαχειµάζουν µέσα στην 
καλαµιά (πυραλίδα, σεζάµια). Έχει αποδειχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες ότι, για 
διάφορους λόγους που σχετίζονται µε την βιολογία των εντόµων αυτών (διάπαυση), 
µε τη σχετικά µεγάλη ταχύτητα της φλόγας και µε την ανατοµία της καλαµιάς του 
αραβόσιτου (ισχυρό σκληρέγχυµα κάτω από τον φλοιό και υγροσκοπική 
εντεριώνη), οι προνύµφες των εντόµων αυτών δεν θανατώνονται από την καύση, η 
οποία τελικά δεν περιορίζει τους πληθυσµούς τους. 

6. H καύση δεν καταπολεµάει τα έντοµα εκείνα που διαχειµάζουν εντός του 
εδάφους (όπως το διαβρώτικα), επειδή το βάθος στο οποίο φθάνει η θερµότητα της 
φωτιάς είναι αποδεδειγµένα µικρό. Αντίθετα από την καύση αποδεκατίζονται οι 
πληθυσµοί των φυσικών εχθρών που διαχειµάζουν στο έδαφος, τα οποία λόγω 
του µικροσκοπικού τους µεγέθους είναι ευάλωτα στη φωτιά. Οι φυσικοί εχθροί 
είναι αυτοί που κρατούν χαµηλά τους πληθυσµούς των εντόµων-εχθρών των 
καλλιεργειών (πυραλίδα, σεζάµια, διαβρώτικα κλπ.). Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι 
να µην επηρεάζονται οι πληθυσµοί των εχθρών της καλλιέργειας, µε συνέπεια την 
αύξηση των προσβολών στην επόµενη καλλιεργητική περίοδο. 

7. Η καύση προκαλεί αυξηµένη διάβρωση του εδάφους και απώλεια του 
επιφανειακού, γόνιµου εδάφους µε απορροή, ιδίως σε επικλινή εδάφη. Η 
µακροπρόθεσµή συνέπεια της διάβρωσης είναι η ερηµοποίηση των εδαφών. 

8. Μεγάλης σηµασίας ζήτηµα είναι και οι επιπτώσεις στην υγεία κυρίως ευπαθών 
οµάδων πληθυσµού (παιδιά, ηλικιωµένοι, ασθενείς) εξαιτίας αναπνευστικών και 
άλλων προβληµάτων που καταγράφονται όταν γίνεται καύση των καλαµιών. 



9. Τέλος η καύση είναι συχνή αιτία πρόκλησης πυρκαγιών. Η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία κάνει µηνυτήριες αναφορές σε πολλές περιπτώσεις καύσης φυτικών 
υπολειµµάτων σύµφωνα µε τις ισχύουσες Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις. 

∆ιαχείριση της καλαµιάς 

Η ωφέλεια στο έδαφος από την καλή διήθηση και συγκράτηση περισσότερο βρόχινου 
νερού και από τη µείωση της εξάτµισής του, συνδέεται άµεσα µε το καλό φύτρωµα των 
σπόρων. Η συγκράτηση της υγρασίας είναι τόσο καλύτερη όσο καλύτερη είναι η κάλυψη 
του εδάφους από τα φυτικά υπολείµµατα. Για τους λόγους αυτούς το κάψιµο της 
καλαµιάς θα πρέπει να αποφεύγεται. 

Τα οφέλη από την µη καύση της καλαµιάς είναι πολύ µεγαλύτερα από τις τυχόν 
δυσκολίες που µπορεί να προκαλούνται από τα υπολείµµατα στις καλλιεργητικές 
εργασίες. 

Θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: 

� Να προτιµώνται οι θεριζοαλωνιστικές µηχανές µε καταστροφέα υπολειµµάτων. 
� Άµεση ενσωµάτωση στο έδαφος ή βόσκηση της καλαµιάς και ενσωµάτωση στο 

έδαφος των υπολειµµάτων µετά τη βόσκηση. 
� Σε περίπτωση πολλών υπολειµµάτων, µπορεί να υποβοηθηθεί η αποικοδόµησή 

τους µε την προσθήκη 2 µονάδων αζώτου (π.χ. 8-10 κιλά θειϊκής αµµωνίας ανά 
στρέµµα) πριν το όργωµα. Η ποσότητα αυτή του λιπάσµατος δεν χάνεται από το 
έδαφος και το υπολογίζουµε αφαιρώντας το από τα λιπάσµατα της επόµενης 
καλλιέργειας. 

  

Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούνται οι καλλιεργητές να µην προβαίνουν σε 
καύση των φυτικών υπολειµµάτων στα χωράφια τους. 

Η ∆ιευθύντρια 

Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής α.α. 

Τσιρέκα Βασιλική 
 


