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ÈO OBSAHUJE
VYVEZENÝ MATERIÁL?

Keïže v závere minulého týždòa stále nebolo jasné, èo obsahuje hmota, ktorú Bukóza vyviezla na polia
v chotári nad Nižným Hrabovcom a pri Saèurove, pracovníci Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany
pôdy Bratislava, pracovisko Prešov, odobrali vzorky nielen samotnej hmoty, ale aj zasiahnutej aj nezasiahnutej pôdy. Kvôli objektívnosti ïalšie vzorky odobral ÚKSÚP a košický Ekolab. Snímky: L. Krivda

BUKÓZA VYVIEZLA DO POLÍ STOVKY TON HMOTY
Sú presvedèení, že v hmote sa
nachádza aj iný materiál, než len
samotné vápno. Pod¾a našich
zdrojov je to dôsledok odstávky
rotaènej pece v Bukóze. Tá materiál ponúkla aj iným družstvám v
okolí, avšak niektoré ho s nedôverou odmietli. Nie všetky, lebo ïalšie kopy šedej hmoty minulý týždeò pribudli okolo Tople v katastri
Saèurova. Tu je potrebné poznamena., že vápnik je dôležitou rastlinnou výživou. Vápnenie priaznivo
pôsobí na zdravotný stav pôdy,
lebo nièí rôzne pôdne huby. Ale
vápno by sa malo do pôdy aplikova. citlivo. Starostka Nižného
Hrabovca Marcela Pèolinská povedala, že z tejto hmoty zabezpeèí
rozbor v akreditovanom laboratóriu, aby sa zistilo, èo vôbec obsahuje. Keïže ide o ve¾ké množstvo
agresívnej látky, trvala na tom,
aby Bukóza s vývozom prestala
a neza.ažovala už aj tak zneèistené životné prostredie. Na miesto
vývozu sa dostavili aj pracovníci
Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, aby odobrali
Po¾nú cestu smerom na odkalisko lemovali haldy hmoty z Bukózy. vzorky a hneï aj prijali opatrenia.

Obyvatelia Nižného Hrabovca
sú znepokojení, že Bukóza vyviezla
na kopec nad obcou stovky ton
hmoty podobnej vápnu. Nákladné
autá tento materiál vyvážali v noci
medzi druhou a štvrtou hodinou
na pole obhospodarované miestnou po¾nohospodárskou firmou.
Zástupca Bukózy sa pre médiá
vyjadril, že ide o vápno, ktoré bu-

de na základe dohody s po¾nohospodárskou firmou použité na neutralizovanie pôdy. Ak by to aj bola
pravda, množstvo vyvezenej hmoty okolo 100 nákladných áut sa
obyvate¾om Nižného Hrabovca
zdá by. príliš ve¾ké na tento úèel.
Majitelia pôdy ani obyvatelia Nižného Hrabovca neboli o tomto zámere Bukózy vopred informovaní.
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