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                                              INTRODUCERE 

          Din cauza efectului de migratie rural-urbana și a activităților antropice, rezulta o 
cantitatea de apă uzată industrială și menajeră, care este supusa unui proces de epurare 
pentru a putea fi reintrodusa în circuitul natural a apei. Ca urmare a acestui proces rezultă 
două fracții de substanță: una lichidă (apa) și cealalta solida cu grad ridicat de umiditate 
(75% nămolul), cunoscute sub numele de produse secundare sau deșeuri ale stației de 
epurare. Apa rezultata din aceste fractii, tratata biologic si chimic, incadrata in parametri, 
este revarsata in emisar, astfel fiind reintrodusa in circuitul natural; in schimb cealalta 
fractie, namolul, are nevoie de un proces mai amplu care implica tratarea chimica si 
biologica. In procesul de epurare rezulta cantitati insemnate de namoluri avand in 
compozitie substanta organica bogata in elemente nutritive necesare culturilor agricole, 
dar din cauza procesului de fermentatie aerob acestea elimina substante volatile si 
mirosuri dezagreabile. Totusi namolul de epurare este o sursa de materie organica atat 
pentru sol, cat si nutrient pentru plante.   
       De aceea reciclarea in agricultura practicata in statele din intreaga lume si mai ales in 
cadrul Uniunii Europene a generat si o serie de preocupari, din cauza aparitiei unor 
evenimente legate de poluarea cu nitrati si fosfati. Aceste preocupari au determinat 
cresterea exigentelor legate de folosirea acestei metode de reciclare a namolurilor de 
epurare si dezvoltarea cercetarii stiintifice in aceasta arie de interes, astfel incat sa se 
amelioreze calitatea produsului destinat reciclarii si sa se limiteze sau sa se elimine 
potentialele riscuri. Conform studiilor făcute pe nămoluri arată ca pentru 15 ţări din UE 
eliminarea finală a nămolului, refolosirea lui în agricultură şi compostare este de 
aproximativ 53 % din cantitatea produsă. 

        Cel mai eficient proces de tratare in acest scop este compostarea, care atunci cand 
este bine condus poate asigura un continut in materie organica stabil prin absenta 
compusilor fitotoxici si a patogenilor vegetali sau animali. Prin compostare se înţelege 
totalitatea transformărilor microbiene, biochimice, chimice şi fizice pe care le suferă 
deşeurile organice, vegetale şi animale, de la starea lor iniţială şi până ajung în diferite 
stadii de humificare, stare calitativ deosebită de cea iniţială, caracteristică produsului nou 
format, denumit compost. 
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Prin compost se înţelege un produs obţinut printr-un proces aerob, termofil, de 
descompunere şi sinteză microbiană a substanţelor organice din produsele reziduale, care 
conţine< peste 25 % humus> relativ stabil, format predominant din biomasă microbiană 
şi care în continuare este supus unei slabe descompuneri fiind suficient de stabil pentru a 
nu se reîncălzi ori determina probleme de miros sau de înmulţire a insectelor. 

         Aceasta tehnologie permite obtinerea unui produs de calitate intr-un timp mai scurt 
decat metodele clasice, permite limitarea dispersiei mirosurilor neplacute determinate de 
volatilizarea unor compusi gazosi, precum si asocierea in procesul de compostare a unor 
deseuri de consistenta diferita (deseuri lemnoase + namol de epurare). In scopul realizarii 
temei propuse vom urmari obiectivele legate de: 

1) procesul de compostare in sine (tipurile de substrat organic, parametrii compostarii) 
utilizand tehnologia mentionata mai sus (durata, eficienta descompunerii materialelor 
etc.) 

2)  maturitatea si stabilitatea compostului (evaluarea activitatii microbiene, prezenta 
patogenilor - Coloformi, E.coli, Salmonelassp, Listeria monocytogenes, prezenta 
parazitilor helmiti, protozoare)  

3) transferul patogenilor in sistemul compost-sol-planta. In acest sens vor fi organizate 
experiente in camp si in laborator. 

         Compostul constituie cel mai bun mulch şi amendament natural al solului şi el 
poate fi folosit în locul fertilizanţilor comerciali. Folosirea compostului conduce la 
îmbunătăţirea structurii solului, ameliorarea texturilor excesive, îmbunătăţirea aerării şi 
creşterea capacităţii de inmagazinare a apei, creşte fertilitatea solului şi stimulează 
dezvoltarea unui sistem radicular sănătos al plantelor. Materia organică aplicată prin 
compost asigură hrana pentru microorganisme, care păstrează solul în condiţii de 
sănătate. Azotul, potasiul şi fosforul vor fi produse naturale prin hrănirea 
microorganismelor, deci nu va fi necesară aplicarea de amendamente pentru sol. 

 


