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Requirements to the use of waste waters and their sludge for watering and fertilizing purpose 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cồn lắng của chúng để 
tưới và làm phân bón. Tiêu chuẩn này áp dụng khi lớp kế hoạch sử dụng nước thải và cồn lắng trong 
nông nghiệp cũng như khi lập kế hoạch xây dựng các cơ sở xử lí nước thải. 

2. Yêu cầu đối với nước thải và cồn lắng dùng để tưới và làm phân bón 

2.1. Nước thải và cồn lắng của nó không được chứa các chất độc hại gây bệnh, trứng giun, sán và cả vi 
sinh vật quá mức giới hạn cho phép. 

2.2. Nồng độ muối, mối tương quan cation và anion phải ở giới hạn sao cho không gây ảnh hưởng có 
hại cho tính chất lí, hoá, sinh của đất, cho sự tăng trưởng của cây nông nghiệp và chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp. 

2.3. Cồn lắng của nước thải chỉ được sử dụng làm phân bón sau khi đã khử độc. 

2.4. Khả năng sử dụng nước thải và cồn lắng phải được các cơ quan quản lí môi trường vệ sinh dịch tễ 
và thú y quyết định trong từng trường hợp cụ thể. 

3. Yêu cầu đối với việc sử dụng nước thải và cồn lắng 

3.1. Định mức tưới nước thải và bón cồn lắng được tính toán trong mỗi điều kiện cụ thể có tính đến điều 
kiện thổ nhưỡng địa phương, loại cây nông nghiệp, nhu cầu về nước và chất dinh dưỡng của chúng. 

3.2. Khi tưới đất bằng nước thải và bón bằng cồn lắng của nó phải tính đến: 

- Tổng lượng các chất có trong nước; 

- Tính chất lí hoá của đất; 

- Chế độ nước của đất; 

- Mực nước ngầm; 

- Khoảng thời gian giữa tưới nước và thu hoạch mùa màng. 

3.3. Khi tưới bằng nước thải phải tuân theo những điều kiện sau: 

- Vùng được tưới phải có độ dốc không đáng kể; 

- Đất trồng và đất nền phải có tính lọc tốt; 

Không được tưới vùng có vết nứt địa chất, gần nước dưới đất, hoặc có khả năng xâm nhập vào nước 
dưới đất. 

3.4. Để ngăn chặn dòng chảy bề mặt của nước ra khỏi vùng định tưới bằng nước thải để 

phải trang bị công trình điều chỉnh dòng chảy. 

3.5. Các điểm dân cư, đường giao thông và các công trình nước phải được ngăn cách với vùng được 
tưới nước thải bởi vùng bảo vệ vệ sinh. 

Phải trồng rừng theo ranh giới ngoài của cánh đồng được tưới bằng nước thải bảo vệ các điểm dân cư, 
các khu công nghiệp, nơi nghỉ người lân cận. 

3.6. Trên vùng được tưới bằng nước thải và bón cồn lắng phải tạo các điều kiện cho việc phân hụỷ 
hoàn toàn các chất độc, vi sinh vật gây bệnh, trứng giun bằng cách thường xuyên đảm bảo chế độ 
nước - không khí tối ưu và cải thiện các tính chất lí – hóa và sinh học của đất. 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng    XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam   KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng    http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng           http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online           http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam          http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông            http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng             http://suachuanha.com 

 
 


