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1. DESCRIEREA	 CADRULUI	 GENERAL	 PRIVIND	 PREVENIREA	 POLUĂRII	
GENERATE	 PRIN	 DEȘEURI	 PROVENITE	 DE	 LA	 ACTIVITĂȚILE	
AGRICOLE	NEINTENSIVE	

 

1.1. Cadrul	general	
 
Din punct de vedere al protecției mediului, cele mai importante aspecte care trebuie avute în 
vedere atunci când este vorba despre activități agricole neintensive sunt: 

- pierderea biodiversității prin pășunat;  
- poluarea apelor și a solului ca urmare a unui management deficitar al deșeurilor 

rezultate. 

În ceea ce privește biodiversitatea, măsurile de conservare sunt relativ simple, acestea incluzând: 
respectarea încărcăturii maxime, schimbarea locației adăposturilor (târlelor), respectarea 
perioadelor de pășunat etc. 

Referitor la colectarea și depozitarea deșeurilor rezultate din aceste activități, lucrurile sunt ceva 
mai complexe. Deșeurile provenite din activitatea de pășunat se constituie sub forma unor surse 
difuze, iar o eventuală poluare a apelor și a solului nu poate fi remediată printr-o intervenție 
directă la sursă, deoarece aceasta nu este localizată. 

În cazul acestei probleme de mediu, practic poluarea se datorează unui ansamblu de activități 
desfășurate la nivelul bazinului hidrografic respectiv, iar remedierea nu se poate realiza prin 
măsuri directe asupra unui poluator bine individualizat, ci prin măsuri generale, integratoare, ce 
se adresează tuturor celor ce desfășoară activități agricole în bazinul hidrografic respectiv. 

Atunci când vorbim despre poluarea generată prin activități agricole, facem referire la poluarea 
solurilor și a apelor de suprafață cu nutrienți. 

La nivel european, problema a fost adresată prin D/91/676/EEC - protecția apelor împotriva 
poluării cu nitrați din surse agricole, cunoscută sub denumirea de Directiva Nitrați. Aceasta a 
fost transpusă în legislația națională a României prin H.G. nr. 964/2000. 

Având în vedere atât poziționarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea și bazinul 
Mării Negre, cât și necesitatea protecției mediului în aceste zone, România a declarat întregul 
său teritoriu ca zonă sensibilă la nutrienți. În procesul implementării Directivei Nitrați, au fost 
elaborate și aplicate Coduri de bune practici agricole și Programe de Acțiune. Începând cu luna 
iunie 2013, s-a luat decizia aplicării Programului de Acțiune pe întreg teritoriul României, în 
conformitate cu art. 3 alin. 5 al Directivei Nitrați. Astfel, conform prevederilor menționate, 
România nu mai are obligativitatea de a desemna zone vulnerabile la nitrați din surse agricole, 
întrucât programul de acțiune se aplică fără excepție pe întreg teritoriul țării. Legislația națională 
specifică este reprezentată de: HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile 
de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 
964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu 
nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare; OM nr. 1072/2003 
privind aprobarea organizării Monitoringului suport național integrat de supraveghere, control și 
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decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole în apele subterane și de 
suprafață și pentru aprobarea Programului de supraveghere și control corespunzător și a 
procedurilor și instrucțiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanților proveniți din 
surse agricole în apele de suprafață și în apele subterane; OM nr. 990/2015 privind aprobarea 
Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse 
agricole; OM nr. 452/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Comisiei și a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, Decizia Comisiei Interministeriale 
pentru aplicarea Planului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din 
surse agricole cu nr. 221983/GC/12.06.2013 privind Programul de acțiune pentru protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Prevederile programului de acțiune sunt 
obligatorii pentru toți fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole și pentru 
autoritățile administrației publice locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe teritoriul 
cărora există exploatații agricole. Monitorizarea conformității corpurilor de apă se face de către 
Administrația Națională “Apele Române” prin Administrațiile Bazinale de Apă, prin 
supravegherea concentrației de nitrați, precum și a elementelor fizico-chimice și biologice 
indicatoare ale procesului de  
eutrofizare. 
 

1.2. Considerații	privind	generarea	deșeurilor	în	ferme	mici/individuale	
 
În aproximativ 90% din localitățile rurale, depozitarea gunoiului de grajd se face în principal în 
spații deschise și pe solul neprotejat. 

Paturile de paie sub gunoiul de grajd sunt foarte rar folosite. În mai puțin de 10% din localitățile 
rurale se utilizează o formă de protecție a solului de către majoritatea fermierilor. În 65% dintre 
localități, nicio gospodărie nu utilizează vreo metodă de protecție a solului. De obicei gunoiul de 
grajd nu este depozitat în câmp. 

Amestecarea gunoiului de grajd cu resturile menajere este o practică comună în aproximativ 25% 
dintre localități. 

În general, fermierii nu colectează dejecții lichide în containere aflate la exterior sau interior și 
nu  utilizează vreun mijloc de transport al acestora către culturile din câmp. 

În trei sferturi dintre localități, o mică parte a fermierilor are acces la tractoare pentru transportul 
gunoiului de grajd, căruțele rămânând principalul mijloc de transport. În câteva localități, în 
acest scop sunt utilizate căruțurile manuale. 

În aproape jumătate din localități, majoritatea fermierilor lasă pe sol gunoiul de grajd neutilizat 
pe propriile terenuri. În mai puțin de 20% din localități, amestecarea gunoiului de grajd cu 
gunoiul menajer este principala cale de deșertare a acestuia. 

Deversarea surplusului de gunoi de grajd direct în râuri este raportată în foarte puține cazuri. 
Aruncarea în depozite controlate pare a fi mai frecventă. 
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Doar în 30% din localități gunoiul de grajd rămas neutilizat în grădini sau pe terenurile proprii 
din câmp este dat spre folosință către alți fermieri. Aceasta înseamnă că o cantitate însemnată de 
gunoi de grajd nu este utilizată ca îngrășământ. 

 

1.3. Conformarea	cu	măsurile	de	agro-mediu	
 
Normele privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri 
în România [în temeiul art. 93 și 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea 
și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, 
(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 
ale Consiliului] din 10.02.2015, aprobate prin Ordinul nr. 352/636/54/2015, prevăd următoarele 
obligații pentru fermieri: 

SMR 1 - Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole: 
a) să dispună de capacități de depozitare a gunoiului de grajd, fără defecte structurale, a 

căror mărime trebuie să depășească necesarul de stocare a gunoiului de grajd, ținând 
seama de perioadele cele mai lungi de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor 
organice. Depozitarea temporară a gunoiului de grajd se face în spații amenajate sau în 
câmp, pe terenul pe care va fi împrăștiat, în conformitate cu prevederile Codului de 
bune practici agricole; 

b) să respecte perioadele de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol, respectiv 
calendarul de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice, în conformitate cu 
prevederile Codului de bune practici agricole; 

c) să nu depășească cantitatea de 170 kg azot/ha provenită din aplicarea îngrășămintelor 
organice și/sau minerale pe terenul agricol în decursul unui an. În acest scop trebuie să 
urmeze un plan de fertilizare simplificat, întocmit pe baza standardelor privind 
cantitățile maxime de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, și să asigure o 
distribuire uniformă a îngrășămintelor pe terenul agricol(*); 

d) în cazul exploatațiilor care practică agricultura în sistem irigat și în care producția 
planificată necesită o cantitate mai mare de azot decât cea prevăzută de standardele 
privind cantitățile maxime de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, este obligatorie 
aplicarea unui plan de fertilizare întocmit pe baza studiului agrochimic, în conformitate 
cu prevederile Codului de bune practici agricole;  

e) să nu aplice îngrășăminte organice sau minerale pe terenuri saturate cu apă, inundate, 
înghețate sau acoperite de zăpadă, conform prevederilor Codului de bune practici 
agricole;  

f) să asigure încorporarea în sol a îngrășămintelor organice aplicate pe terenurile arabile cu 
panta mai mare de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea acestora; 

g) să nu aplice îngrășăminte organice sau minerale pe fâșiile de protecție existente pe 
terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecție a apelor de suprafață sau 
pe terenurile agricole situate în zonele de protecție a apelor de suprafață ori în zonele de 
protecție sanitară și hidrogeologică a surselor de captare a apei potabile/minerale și a 
lacurilor terapeutice, stabilite în conformitate cu legislația în domeniu. Lățimea minimă 
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a fâșiilor de protecție este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% și de 3 m pe 
terenurile cu panta mai mare de 12%; 

h) să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 ani și să prezinte pentru control 
documentele de evidență ale exploatației cu privire la suprafața agricolă utilizată, 
structura culturilor, efectivele de animale, tipul și cantitatea îngrășămintelor cu azot 
aplicate pe terenul agricol (planul de fertilizare) și documente de livrare/expediere a 
îngrășămintelor. 
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2. ELEMENTE	PRIVIND	TIPARUL	ACTIVITĂȚILOR	BIOLOGICE	LA	OVINE	
 
Ovinele au un ritm biologic (zi/noapte) propriu, în care se desfășoară principalele activități, 
precum odihna, consumul de furaje, rumegatul, adăpatul, excreția urinară și defecația. 
 

2.1. Furajarea	și	rumegarea		
 
Pe parcursul procesului de furajare, ovinele fac pauze de rumegare și odihnă. Oile întreținute pe 
pășune, pășunează exclusiv în timpul zilei și rumegă în principal după ce se întorc de la pășunat. 
Perioada totală de rumegare depinde de digerabilitatea furajelor și pe parcursul a 24 de ore 
totalizează aproximativ 8-10 ore. Hrănirea, inclusiv perioada de rumegare la păscut, durează 
circa 9-11 ore pe zi, în funcție de calitatea furajelor, condițiile meteorologice, vârstă și rasă, 
apetit etc. De-a lungul zilei, există 4-8 perioade de pășunat. Dacă pășunile sunt sărace, oile se 
deplasează într-o zi pe o distanță de 2-5 km, iar pe pășunile bogate circa 1-2 km. În funcție de 
rasă, oile consumă zilnic 4-8 kg de materii vegetale. Ovinele se odihnesc în timpul zilei, această 
perioadă totalizând 9-13 ore.  

Trecerea oilor de la pășunat în sistemul de stabulație conduce la reducerea de trei ori a perioadei 
de furajare. Chiar dacă furajele sunt permanent disponibile în iesle, intensitatea furajării și 
adăpării în sistemul de stabulație se diminuează în timpul dup-amiezii. Atunci când furajarea se 
face în rații (acces restrictiv la furaje – așa-numita “furajare în regim cantină”), timpul necesar 
consumului de furaje pentru ovine este de circa 1,5 ore pe rație. 
 

2.2. Adăparea	
 
Cantitatea de apă pentru adăpatul la pășunat variază în funcție de starea pășunii, umiditatea 
plantelor și temperatura aerului. Oile sunt aduse cel puțin de două ori pe zi la zonele pentru 
adăpat și consumă aproximativ 2-7 litri de apă. De-a lungul timpului, oile se obișnuiesc cu locul 
de amplasare a adăpătorilor și, de aceea, amplasamentul, atât pe pășuni cât și în adăpost, nu 
trebuie schimbat decât atunci când există un motiv serios. 
 

2.3. Urinarea	și	defecarea	
 
Oile urinează de 9-13 ori pe zi, greutatea urinei acumulate fiind de 0,8 kg pe cap de animal 
(zi/24h). Totodată, frecvența defecației zilnice este de 6-8 ori, greutatea totală a fecalelor fiind de 
2 kg (zi/24h). Oile pot defeca în timp ce merg sau se odihnesc, în timp ce urinatul se poate face 
doar în picioare. 
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3. PRODUCEREA	ȘI	GESTIONAREA	DEȘEURILOR	LA	NIVELUL	STÂNELOR	
 
În principal există două categorii de deșeuri produse în mod curent la nivelul stânelor și anume: 

• deșeuri menajere și asimilabile acestora (rezultate în urma locuirii permanente a acestor 
stâne); 

• deșeuri tehnologice (rezultate din activitatea curentă de creștere a animalelor). 
 
A. Deșeuri	menajere	și	asimilabile	

(conform clasificării din Anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002 „privind evidența gestiunii 
deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase” cu 
modificările și completările ulterioare) 

 
Grupa 20 - Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni 

colectate separat: 
cod 20 01 01 - hârtie și carton 
cod 20 01 02 - sticlă 
cod 20 01 08 - deșeuri biodegradabile 
cod 20 01 39 - materiale plastice (ex: PET-uri, pungi etc.) 
cod 20 01 25 - uleiuri și grăsimi comestibile 
cod 20 01 33* - baterii și acumulatori incluși în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 

și baterii și acumulatori nesortați conținând aceste baterii 
cod 20 01 34 - baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 

cod 16 06 02* - baterii cu Ni-Cd 
cod 16 06 04 - baterii alcaline (cu excepția celor cu conținut de mercur) 

Referitor la cantitățile de deșeuri menajere rezultate în urma activităților de la o stână, acestea se 
pot aproxima în baza specificațiilor standardului SR 13400/1998, utilizând relația: 
 

Qmed.zi = N x Imed. x 0,001 în t/zi (1) 
 

în care: 
Qmed.zi = cantitatea medie zilnică de deșeuri menajere 
N = numărul de persoane generatoare de deșeuri 
Imed. = indicele de producere în kg/zi/persoană 

Conform SR 13400/1998, indicele de generare a deșeurilor menajere pentru mediul rural este 
Imed. = 0,4kg/zi/pers. 
Considerând o valoare medie de 3 persoane ce deservesc o stână, cantitatea de deșeuri va fi de 
cca. 1,2kg/zi (respectiv cca. 36kg lunar). 
 
Legat de eliminarea acestor deșeuri (considerând și amplasarea stânelor în general în zone 
izolate), se pot face următoarele considerente ancorate în realitatea curentă: 

• deșeurile de hârtie și carton sunt utilizate la aprinderea focului; 
• deșeurile de sticlă, constând în fapt în variate ambalaje de produse alimentare sau 

băuturi (borcane, sticle), se reutilizează în diverse scopuri casnice; 
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• deșeurile biodegradabile și uleiurile și grăsimile comestibile (în general resturi de hrană) 
fie se constituie în hrană pentru câinii de la stână, fie se depozitează mai mult sau mai 
puțin organizat în preajma construcției, transformându-se inerent în compost; 

• materialele plastice: PET-urile se reutilizează în general pentru transportul unor cantități 
reduse de lapte; pungile de plastic pentru ambalarea brânzei la transport etc.; 

• deși categoria deșeurilor de baterii este prezentă, cantitățile se pot considera neglijabile, 
fiind în general vorba de baterii de tip AA, AAA pentru lanterne, aparate de radio etc. 

Este bine de menționat că aceste practici de reutilizare în special a ambalajelor nu sunt în 
majoritatea cazurilor în concordanță cu prevederile legislative în ceea ce privește condițiile 
sanitar-veterinare, însă se constituie încă într-o practică cel puțin largă dacă nu curentă. 
 
B. Deșeuri	tehnologice	

(conform clasificării din Anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002 „privind evidența gestiunii 
deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase” cu 
modificările și completările ulterioare) 

 
Grupa 02 - Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, 

de la prepararea și procesarea alimentelor 
cod 02 01 02 - deșeuri de țesuturi animale 
cod 02 01 06 - dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) 

colectate separat și tratate în afara incintei 
cod 02 02 03 - materii care nu se pretează consumului sau procesării 

 
În ceea ce privește prima categorie (02 01 02), deșeurile constatau în principal din resturi 
organice provenite de la oi, precum copite, diferite țesuturi organice, lână, precum și cadavre. 
Pentru eliminarea acestor tipuri de deșeuri, trebuie contractată o firmă de specialitate, care va 
prelua resturile organice și eventualele cadavre. 
 
Referitor la cea de-a doua categorie (02 01 06), respectiv dejecțiile animaliere, o aproximare a 
cantităților generate se poate realiza de la caz la caz, în funcție de specia de animale și de 
efectivele crescute în fiecare locație, ținând seama de indicii de producere a dejecțiilor prezentați 
în Tabelul nr. 3 - Cantitățile anuale de gunoi de grajd și nutrienți pe specii de animale. 

Conform încadrării din Anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 
operațiunile de valorificare a acestor deșeuri se clasifică în categoria: 

R 10 - tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru 
îmbunătățirea ecologică. 

Ca atare, dejecțiile vor trebui depozitate pe platforme special amenajate, iar când acestea devin 
inerte, vor putea fi împrăștiate pe terenurile agricole (vezi cap. 4). 
 
În cea de-a treia categorie (02 02 03) intră deșeuri provenite de la prepararea și procesarea cărnii 
și a alimentelor de origine animală, precum: resturi de cărnuri, resturi de produse lactate, apă 
uzată rezultată în urma spălării recipientelor de colectare și procesare a cărnii și produselor 
lactate. 
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Aceste deșeuri vor fi colectate în recipiente speciale, după care vor fi utilizate în hrana câinilor 
de stână sau depozitate mai mult sau mai puțin organizat în preajma construcției, transformându-
se inerent în compost. 
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4. CERINȚE	 PRIVIND	 DEPOZITAREA	 ȘI	 UTILIZAREA	 GUNOIULUI	 DE	
GRAJD	PROVENIT	DE	LA	STÂNE	

 

4.1. Conținutul	gunoiului	de	grajd	
 
Gunoiul sau bălegarul este un îngrășământ organic complet, conținând toate elementele 
nutritive necesare plantelor, astfel că este adesea utilizat la fertilizarea terenurilor agricole din 
apropierea stânelor. Totuși, atunci când numărul animalelor este mult mai mare decât cel optim 
pentru suprafața agricolă a fermei, cantitatea dejecțiilor depășește necesarul posibil de utilizat ca 
îngrășământ organic, astfel că acestea devin deșeuri care trebuie stocate și apoi eliminate. În 
acest scop este necesar să fie luate anumite măsuri complementare direct la sursă, având caracter 
tehnologic, în funcție de raportul dintre producția vegetală și cea animalieră. 

Încărcarea resurselor de apă cu nutrienți proveniți din deversările dejecțiilor de la fermele de 
animale este o consecință negativă, atât a neglijenței și exploatării unor utilaje tehnologice și 
bazine de stocare defecte, cât și a nerespectării legislației în vigoare privind apa și protecția 
mediului. 

Administrarea dejecțiilor semilichide și lichide pe terenuri cu pantă accentuată, pe terenuri slab 
drenate, înghețate, pe terenuri situate în apropierea cursurilor de apă sau prin aplicarea unor 
cantități excesive și alegerea greșită a momentului administrării sunt practici agricole ce trebuie 
evitate. 

Este importantă valoarea ridicată de fertilizare a gunoiului de grajd și a dejecțiilor pe unitatea de 
volum. Dacă acestea sunt bogate în nutrienți, atunci pentru producătorii agricoli devine rentabilă 
stocarea și utilizarea lor în locul îngrășămintelor minerale, care sunt mai puțin accesibile din 
cauza prețurilor ridicate. Acest îngrășământ organic este ieftin și la îndemâna fiecărui producător 
agricol și, în plus, poate fi completat cu îngrășăminte chimice pentru a realiza necesarul optim de 
nutrienți pentru culturile agricole. Prezența nutrienților în gunoiul de grajd, după fermentare, este 
reprezentată în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Prezența nutrienților în gunoiul de grajd, după fermentare (Alexandru, 2014) 

 
Tipul	de	Gunoi	 Azot	 Fosfor	 Potasiu	

Gunoi	fermentat	3-4	luni	 0,55%	 0,25%	 0,7%	
Gunoi	fermentat	complet	(mraniță)	 0,98%	 0,58%	 0,9%	

 
Câteva dintre cele mai cunoscute caracteristici ale gunoiului de grajd, cu efecte pozitive sunt 
redate în cele ce urmează: 

• conține întregul complex de nutrienți necesar plantelor cultivate; 
• este considerat un îngrășământ universal, corespunzător pentru toate plantele de cultură 
și pe toate tipurile de sol. Se folosește cu precădere pe solurile sărace în humus, pe cele 
nestructurate sau cu structură degradată, pe cele grele (argiloase) pe care le afânează, pe 
cele ușoare (nisipoase) la care le îmbunătățește caracteristicile de reținere a apei; 
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• procesele de mineralizare a materiei organice nu sunt rapide, datorită aportului de 
material vegetal folosit la așternut, astfel că nitrații sunt eliberați treptat; 

• introduse în sol contribuie la îmbunătățirea stării structurale, la creșterea capacității 
calorice, a rezervelor accesibile de apă; 

• are o acțiune benefică asupra activității macro și microorganismelor din sol, 
stimulându-le activitatea și dezvoltarea. 

Urina este considerată de asemenea un bun fertilizant organic natural, fiind bogată îndeosebi în 
azot și potasiu. Se utilizează urina din adăposturile zootehnice, nereținută de așternutul folosit, 
colectată și păstrată cu sau fără fermentare în bazine acoperite, pentru a se evita pierderile de 
azot. În cazul stânelor însă, colectarea dejecțiilor lichide este mai greu de realizat și se aplică 
doar în cazul existenței unor saivane sau adăposturi acoperite, care sunt dotate cu un pat 
impermeabil, cum ar fi o placă de beton, prevăzută cu rigole de scurgere și colectare a dejecțiilor. 

Mustul de gunoi este colectat în platformele special amenajate pentru stocarea și fermentarea 
gunoiului, prin acumulare în bazine de colectare închise. 

 

4.2. Cerințe	privind	depozitarea	gunoiului	de	grajd	
 

A. Cerințe	 privind	 construcția	 facilităților	 pentru	 stocarea	 gunoiului	 de	 grajd	 în	
fermele	individuale	

 

Există trei motive majore pentru care se depozitează gunoiul de grajd: 
• poluarea surselor de apă și a solului, ceea ce conduce la îmbolnăviri cauzate de 

intoxicațiile cu nitrați; 
• pierderea nutrienților, pierdere ce determină costuri mai ridicate pentru fermieri în 

exploatarea terenurilor; 
• conformarea cu măsurile de agro-mediu. 

În utilizarea în agricultură a gunoiului de grajd, depozitarea este una dintre cele mai importante 
faze pentru îmbunătățirea și conservarea caracteristicilor pozitive. 

În vederea alegerii unui amplasament adecvat pentru spațiul de depozitare a gunoiului de grajd 
se au în vedere în primul rând accesibilitatea și distanța față de grajduri și locuință, pentru 
asigurarea unei gestionări eficiente și confortabile a materialului organic rezidual, cu risc minim 
atât pentru fermier cât și pentru vecini. 

Spațiul de depozitare trebuie așezat pe o suprafață orizontală sau cvasi-orizontală, de preferință 
joasă. Când este situat la baza unei pante, apa scursă de pe urma precipitațiilor trebuie deviată la 
o anumită distanță de zona de depozitare. 

Dacă spațiul de depozitare este prevăzut cu acoperiș, apa scursă de pe acesta trebuie direcționată 
la o anumită distanță de gunoiul de grajd, în scopul protejării bălegarului de umezirea excesivă și 
a prevenirii contaminării corpurilor de apă din imediata apropiere. 
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Spațiul de depozitare trebuie amenajat la anumite distanțe față de canale, râuri, iazuri sau alte 
corpuri de apă și la o distanță de minim 30 m față de fântânile de suprafață. Înainte de stabilirea 
locației, proprietarul trebuie să analizeze modul de curgere pe parcelă și să se asigure că 
instalează adăpostul pentru depozitarea bălegarului în aval de fântâni. 

Dacă substratul este constituit dintr-un sol nisipos sau orice alt material cu permeabilitate 
ridicată, se aplică pe acesta un strat gros de argilă compactă pentru a evita infiltrațiile. În mod 
ideal, locul de depozitare va avea baza din material impermeabil cum ar fi o placă de beton sau 
un pat impermeabil (ex. HDPE - polietilenă de înaltă densitate). O podea de beton sau orice alt 
material impermeabil cu durabilitate ridicată va reduce la minim infiltrația și va oferi o suprafață 
ideală pentru evacuarea sau acumularea cu ușurință a bălegarului. Lichidele drenate din grămadă, 
dacă există, trebuie colectate și reintroduse ulterior în grămadă. 

O bandă permanentă de vegetație de cel puțin 2 sau 3 metri lățime trebuie menținută în jurul 
amenajării pentru captarea și absorbția lichidelor scurse din zona de depozitare. 

În jurul spațiului de depozitare se pot planta tufe și arbuști în scop decorativ, dar și pentru a evita 
expunerea grămezii la lumina solară și protecția împotriva vântului (uscare excesivă). 
 
B. Planificarea	și	proiectarea	sistemelor	individuale	de	depozitare	
 
Pentru o depozitare adecvată și sigură, trebuie asigurată o capacitate suficientă. Capacitatea 
necesară va depinde în principal de numărul și speciile de animale deținute, de tipul de bălegar 
produs (acesta depinde de tipul sistemului de stabulație) și de perioada de stocare necesară. În 
general se recomandă o perioadă de 6 luni pentru depozitarea bălegarului animalier. 

Pentru estimarea capacității de depozitare necesare, pentru o gamă largă de situații, se pot utiliza 
datele primare din tabelul 3, presupunând că gunoiul de grajd produs este de consistență solidă 
sau semi-solidă. 

 
Tabelul 3 

Cantitățile anuale de gunoi de grajd și nutrienți pe specii de animale (Alexandru, 2014) 
 

Specia	 Greutatea	
medie	(kg)	

Producția	anuală	de	
gunoi	de	grajd	(kg)	

Volumul	anual	
de	gunoi	de	
grajd	(l)	

Producția	anuală	de	
nutrienți	

	 (kg)	 (kg)	 (litri)	 N	 P2O5	 K2O	
Viței	sugari	 0-50	 2.817	 3.521	 20	 4	 14	
Viței	(0.3	-	1	an)	 50-250	 4.930	 6.162	 35	 5	 26	
Bovine	(1	-	2	ani)	 250-600	 7.746	 9.683	 55	 20	 43	
Vaci	de	lapte	 >400	 11.408	 14.261	 81	 15	 54	
Porci		 98	 1.733	 2.167	 13	 4	 8	
Porci	la	îngrășat	 68	 1.467	 1.833	 11	 4	 7	
Porci	la	îngrășat	 90	 2.000	 2.500	 15	 5	 10	
Scroafe	gestante	 125	 1.333	 1.667	 10	 4	 7	
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Scroafe	cu	purcei	 170	 5.067	 6.333	 38	 13	 25	
Vieri	 160	 1.733	 2.167	 13	 4	 8	
Oi	 45	 843	 1.054	 7	 1	 5	
Păsări	reproducție	 1,8	 18	 22	 0,36	 0,18	 0,18	
Păsări	îngrășat	 0,9	 12	 15	 0,36	 0,07	 0,1	
Cai		 450	 9.000	 12.857	 45	 8	 28	

 
În cele mai multe cazuri, materialul organic rezidual este compus dintr-un amestec de gunoi de 
grajd cu alte reziduuri organice, cum ar fi resturi vegetale sau deșeuri menajere. Numai în 
condiții cu totul speciale (de exemplu gunoi de grajd în stare uscată sau situații în care perioadele 
de depozitare sunt mai mari sau mai mici decât 6 luni, perioada optimă), capacitatea de stocare 
va fi adaptată în mod corespunzător. 
 
C. Măsuri	generale	de	prevenire	a	pierderilor	de	nutrienți	în	aer,	sol	și	apă	
 
Gunoiul de grajd constituie un îngrășământ organic cu valoare agronomică ridicată, de aceea este 
important ca modul de depozitare și apoi de tratare și stabilizare să fie corespunzătoare și să nu 
afecteze în sens negativ caracteristicile care-i conferă acest statut. 

Indiferent de tipul de depozitare, este important să se aplice unele măsuri, în scopul prevenirii 
pierderii materiei organice și nutrienților în apele freatice sau de suprafață, respectiv în sol: 

• depozitarea pe un pat impermeabil sau pe un strat absorbant suficient de gros alcătuit 
din sol, paie, rumeguș, fragmente de lemn sau scoarță de copac; 

• protecție împotriva razelor directe ale soarelui; 
• protecție împotriva excesului de umezeală din precipitații sau scurgere la suprafață; 
• dacă este posibil, ar trebui prevăzut un recipient adecvat pentru captarea și colectarea 

lichidelor drenate din gunoiul de grajd, în special în timpul precipitațiilor abundente (s-a 
estimat că, pentru fiecare tonă de material stocat trebuie prevăzută o capacitate de 50 
litri). 

 
Depozitarea în câmp deschis 

Depozitarea în câmp deschis a gunoiului de grajd trebuie evitată pe cât posibil, datorită riscului 
de pierdere a materiei organice și nutrienților prin scurgere la suprafață, infiltrație și volatilizare, 
de diminuare a stării de fertilitate și de sporire a riscului de poluare. Așadar, se recomandă 
impetuos evitarea depozitării pe termen lung a gunoiului de grajd în spații neacoperite. 

Cu toate acestea, în unele cazuri este necesară depozitarea temporară pe câmp, de exemplu din 
motive de transport sau de depozitare în gospodăria proprie. În asemenea cazuri, ar trebui să se ia 
în considerare următoarele: 

• perioada de depozitare în câmp să fie cât mai scurtă; 
• grămada de gunoi de grajd sau compost să fie așezată pe o suprafață dreaptă, departe de 

apa ce se scurge la suprafață; 
• instalarea unui pat de paie sau alte materiale organice dacă gunoiul de grajd prezintă un 

grad ridicat de umiditate; 
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• să se păstreze permanent o distanță de cel puțin 100 m față de orice corp de apă; 
• este  interzisă depozitarea bălegarului pe terenuri cu pericol de inundații; 
• este interzisă utilizarea de două ori a aceluiași loc de depozitare temporară. 

De reținut este faptul că depozitarea în câmp trebuie considerată o excepție, nu o regulă. 
 

D. Tipuri	de	sisteme	de	depozitare	a	gunoiului	de	grajd	
 
Există o gamă largă de sisteme de depozitare și compostare eficientă și sigură a gunoiului de 
grajd și a reziduurilor menajere organice în gospodărie, de la cele elementare și ieftine până la 
cele sofisticate și mai scumpe. Având în vedere diversitatea condițiilor naturale și economice și a 
sistemelor de fermă existente, este evident faptul că niciun tip de sistem nu va fi cel ideal în toate 
situațiile. 

În afară de asigurarea capacității necesare pentru depozitarea gunoiului de grajd și a reziduurilor 
organice pe perioada când împrăștierea este interzisă, toate amenajările trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale: 

• toate sistemele trebuie să protejeze solul, apa subterană și apa de suprafață împotriva 
infiltrațiilor nutrienților și împotriva scurgerilor de efluenți; 

• uscarea excesivă a grămezii trebuie evitată pe cât posibil prin protejarea materialelor 
împotriva razelor directe ale soarelui; 

• toate sistemele trebuie să permită răsturnarea materialelor la intervale regulate pentru 
înlesnirea proceselor de compostare; trebuie să existe suficient spațiu pentru dispunerea 
și răsturnarea grămezilor de compost; 

• toate sistemele trebuie instalate departe de apele de suprafață, fântâni și alte zone 
sensibile; distanța minimă depinde de tipul de sistem de depozitare; 

• toate sistemele ce pot produce scurgeri de lichide, în special în timpul căderii 
precipitațiilor trebuie echipate cu un bazin de colectare a materialelor lichide; 

• este de preferat ca spațiile de depozitare să fie dotate cu acoperiș pentru a evita spălarea 
materialelor de către ploile abundente. 

Pentru atingerea unor temperaturi de compostare suficient de mari pentru a distruge paraziții, 
bacteriile și semințele de buruieni, grămada de material de compostat trebuie să fie de cel puțin 1 
metru înălțime. Altfel, căldura generată în etapele inițiale se va disipa rapid înainte ca grămada 
să atingă temperaturi suficient de mari. Din motive practice, și pentru a menține o bună aerație, 
înălțimea grămezii nu trebuie să depășească 1,5 m. 
 

4.3. Cerințe	privind	utilizarea	gunoiului	de	grajd	și	condițiile	de	aplicare	
 

A. Utilizarea	gunoiului	de	grajd	
 
În ceea ce privește utilizarea gunoiului de grajd, având în vedere că azotul este un element foarte 
mobil in sol, care se poate pierde ușor prin levigare și volatilizare, gunoiul proaspăt trebuie 
împrăștiat pe câmp și încorporat în sol prin arătură cât mai repede, pentru a se evita pierderile de 
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azot prin volatilizare; astfel rămâne în sol blocat de către particulele de argilă și de humus, 
urmând ca în timp gunoiul să se descompună transformându-se în humus. Fosforul este un 
element cu o mobilitate scăzută în sol, pierderile prin levigare sunt nesemnificative, 
îngrășămintele au o solubilitate lentă, necesitând mai mult timp pentru a se dizolva în soluția 
solului. Potasiul este un element mobil în sol, pierzându-se ușor din stratul arabil prin levigare. 
În consecință, trebuie aplicat ca și azotul: 25% ca fertilizare de bază, se încorporează cu arătura, 
35% odată cu pregătirea patului germinativ, 30% se aplică pe sol ca fertilizări faziale în 1-2 
reprize și 10% se aplică foliar în 2-3 reprize. 

În utilizarea gunoiului de grajd ca îngrășământ, momentul de aplicare pe terenul agricol este 
deosebit de important. Perioadele când se aplica gunoiul de grajd variază în funcție de perioada 
când urmează să fie înființate culturile, cât mai devreme posibil, în cadrul perioadei de creștere a 
culturilor, pentru a maximiza preluarea nutrienților de culturi și a minimiza riscul poluării. În 
fiecare an, cel puțin jumătate din cantitatea de gunoi rezultată în timpul iernii, trebuie împrăștiată 
până la 1 iulie, iar restul până la 30 septembrie. 

Nu se aplică gunoi în perioada cuprinsă între apariția primului și ultimului îngheț. Aceste date 
sunt stabilite pe baza analizei seriilor de date meteorologice interpolate la nivelul fiecărei 
comune (tabelul 2). 

 

Tabelul 1 
Perioadele când se aplică gunoiul de grajd (Alexandru, 2014) 

 
Utilizarea	terenului	 Gunoi	de	grajd	 Mraniță	 Dejecții	lichide	

Culturi	înființate	toamna	 1	Feb	-	31	Oct	 15	Ian	-	31	Oct	 15	Ian	-	31	Oct	
Culturi	înființate	primăvara	 1	Ian	-	30	Iunie	 15	Ian	-	30	Iunie	 15	Ian	-	30	Iunie	
Pajiști,	pășuni,	fânețe,	lucernă	 1	Feb	-	31	Aug	 15	Ian	-	15	Nov	 1	Feb	-	31	Oct	
 

Trebuie să fie evitată aplicarea gunoiului de grajd în perioadele de extra-sezon (în afara fazelor 
de vegetație activă), care variază în cadrul țării, depinzând de condițiile climatice locale, între 
lunile octombrie și februarie, perioada maximă fiind specifică pentru zonele umede și reci, în 
care sezonul de vegetație începe mai târziu. Sunt permise excepții de la această regulă generală 
acolo unde planul de management stabilește ca împrăștierea îngrășămintelor organice se poate 
realiza de-a lungul perioadei de extra-sezon, fără riscul de producere a poluării apelor sau unde 
sunt condiții meteorologice excepționale. 

Gunoiul se administrează de regulă toamna, la lucrarea de bază a solului (prin arătură cu 
întoarcerea brazdei), în condiții meteorologice favorabile, în special pe timp noros și cu vânt 
slab. Pe măsură ce gunoiul se împrăștie, terenul este arat cu plugul, care amestecă și 
încorporează bine gunoiul. Încorporarea se face mai adânc, până la 30 cm, pe terenurile ușoare 
(nisipoase) și în zonele secetoase, și mai puțin adânc, până la 18- 25 cm pe terenurile grele, reci 
și în regiuni umede. În zonele mai umede se poate administra și primăvara. 
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B. Modul	și	condițiile	de	aplicare	
 
Un alt element cu o deosebită importanță practică îl reprezintă modul și condițiile de aplicare a 
gunoiului de grajd. 

Atunci când aplicarea gunoiului se face mecanizat, materialul trebuie bine omogenizat în timpul 
încărcării, liber de impurități și corpuri străine (pietre, bulgări, deșeuri metalice, sârmă, etc.), iar 
stratul de gunoi din buncărul mașinii de administrat să fie uniform ca grosime. 

Eficiența gunoiului de grajd este mai mare dacă se completează prin amestec cu îngrășăminte 
minerale, în special cu cele fosfatice. Aceasta permite și reducerea normelor de aplicare, fără ca 
sporul de producție să scadă. 

Nu toate îngrășămintele minerale se pot aplica împreună cu gunoiul de grajd. De exemplu, 
azotații de amoniu, calciu și sodiu, clorura de amoniu, ureea, zgura lui Thomas, nu se recomandă 
să fie aplicate împreună cu gunoiul de grajd. Sărurile potasice, naturale sau de sinteză, 
fosforitele, superfosfatul și sulfatul de amoniu se pot administra împreună cu gunoiul de grajd. 

Unele culturi, cum ar fi cerealele păioase, cartofii timpurii, sfecla roșie, ceapa, mazărea, mărarul 
și altele, utilizează cel mai bine gunoiul în anul al doilea de la aplicare. 

În timpul administrării, trebuie evitat ca materialul administrat să ajungă în sursele de apă, în 
acest scop fiind necesar să se evite fertilizarea pe porțiunile de teren late de 5 - 6 m, aflate în 
imediata apropiere a canalelor, cursurilor de apă sau a altor mase de apă, să se aibă în vedere 
condițiile meteorologice și starea de umiditate a solului. 

În timpul administrării îngrășămintelor organice naturale lichide și păstoase se vor adopta bunele 
practici în scopul evitării trecerii acestora în masele de apă: 

• să se aibă în vedere condițiile meteorologice și starea solului; astfel se va evita 
împrăștierea pe timp cu vânt, cu soare puternic, în timpul ploilor, iar iarna în timpul 
ninsorilor sau pe solul înghețat sau acoperit cu zăpadă; 

• să se evite orice descărcare accidentală sau intenționată a acestor lichide, din rezervorul 
sau cisterna utilajului de administrare, în apropierea oricărei surse de apă sau direct în 
acestea. În acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna să fie protejate sau 
construite din materiale anticorozive, verificate și garantate pentru o perioadă de 
minimum 3 ani; atât la transportul, cât și la administrarea acestor îngrășăminte, 
pierderile tehnologice sau prin neetanșeități trebuie reduse în totalitate. 

Îngrășămintele lichide trebuie să fie amestecate continuu în rezervor, în vederea omogenizării, 
atât în timpul transportului, cât și înaintea și în timpul administrării. 

Nu sunt permise zone neacoperite între trecerile alăturate sau pe zonele de întoarcere și nici zone 
de suprapunere, care pot fi astfel supraîncărcate cu nitrați. 

Se va evita administrarea gunoiului, ca și a oricărui tip de îngrășământ în următoarele situați: 
• pe timp de ploaie; 
• pe timp de ninsoare; 
• când este soare puternic; 
• pe terenurile cu exces de apă; 
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• pe terenurile acoperite cu zăpadă; 
• când solul este puternic înghețat; 
• când solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri 

sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; 
• când câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 

luni. 

În cadrul stânelor, încărcarea gunoiului de grajd se realizează manual, într-un mijloc de 
transport, cel mai des o căruță, cu ajutorul căreia se transportă la terenul unde urmează să se 
aplice. 

Aplicarea gunoiului de grajd solicită mai multă muncă fizică decât aplicarea îngrășămintelor 
chimice, acest efort fiind unul dintre factorii importanți în decizia fermierilor care nu folosesc 
gunoiul de grajd. Totuși, fermierii care conștientizează importanța și au văzut rezultatele obținute 
ulterior susțin că acest efort compensează producțiile obținute și implicit reducerea costurilor cu 
îngrășămintele. De asemenea, un aport important este adus de microelementele ce se regăsesc în 
gunoiul de grajd de care plantele au nevoie, și nu se regăsesc în îngrășămintele chimice. 

 

 

Aplicarea îngrășămintelor pe terenuri înclinate 

Pe astfel de terenuri există un risc crescut al pierderilor de azot prin scurgeri de suprafață, care 
depind de o serie de factori cum sunt: panta terenului, caracteristicile solului (în special 
permeabilitatea pentru apă), sistemul de cultivare, amenajările antierozionale și în mod deosebit 
cantitatea de precipitații. Riscul este maxim când îngrășămintele sunt aplicate superficial și 
urmează o perioadă cu precipitații abundente. 

Pe astfel de terenuri, fertilizarea trebuie făcută numai prin încorporarea îngrășămintelor în sol și 
ținând cont de prognozele meteorologice (nu se aplică îngrășăminte, mai ales dejecții lichide, 
când sunt prognozate precipitații intense). 

O atenție deosebită trebuie acordată culturilor pomicole și viticole, situate de regulă pe astfel de 
terenuri, la care procesele de eroziune a solului și, implicit, pericolele de pierdere a nutrienților 
prin șiroire, sunt mai frecvente și mai intense. 

 

Aplicarea îngrășămintelor pe terenuri adiacente cursurilor de apă și a captărilor de apă 
potabilă 

Măsuri speciale la aplicarea îngrășămintelor se impun pe terenurile din vecinătatea cursurilor de 
apă, lacurilor, captărilor de apă potabilă, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrați (și în 
unele situații cu fosfați) transportați cu apele de drenaj și scurgerile de suprafață. 

Se impune păstrarea unei fâșii de protecție față de aceste ape, late de minimum 5 - 6 m în cazul 
cursurilor de apă, cu excepția dejecțiilor lichide, la care banda de protecție trebuie să fie lată de 
cel puțin 30 m pentru cursuri de apă și de 100 m pentru captări de apă potabilă. În zonele de 
protecție nu se aplică și nu se vehiculează îngrășăminte. 
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5. MĂSURI	PROPUSE	
 

5.1. Gestionarea	deșeurilor	menajere	și	asimilabile	
 
În vederea gestionării corespunzătoare a deșeurilor menajere și asimilabile, se recomandă 
colectarea selectivă a acestora, în recipiente speciale (ex. europubele de 120 l), pe fracții (hârtie 
și carton, sticlă, plastic), iar apoi transferarea lor către cel mai apropiat sistem de colectare la 
nivel comunal/județean, cu o frecvență 1 dată la două săptămâni. În cazuri speciale, se acceptă 
următoarele moduri de gestionare a acestui tip de deșeuri: 

• deșeurile de hârtie și carton să fi utilizate la aprinderea focului; 
• deșeurile de sticlă, constând în fapt în variate ambalaje de produse alimentare sau 

băuturi (borcane, sticle), să fie reutilizate în diverse scopuri casnice; 
• materialele plastice: PET-urile să se reutilizeze pentru transportul unor cantități reduse 

de lapte; pungile de plastic să se reutilizeze pentru ambalarea produselor lactate la 
transport etc. 

Fracția biodegradabilă (resturi vegetale, resturi alimentare) va fi supusă unui proces de 
compostare in-situ, în amestec cu resturile vegetale provenite de la stână. În cazuri speciale, se 
acceptă utilizarea deșeurilor biodegradabile și a uleiurilor și grăsimilor ca hrană pentru câinii de 
la stână sau depozitarea acestora în preajma construcției, dacă condițiile permit transformarea 
acestora în compost. 

Deșeurile de baterii, în situația în care acestea sunt prezente, trebuie să fie colectate în recipiente 
speciale, iar apoi predate la centre speciale de colectare. 
 

5.2. Gestionarea	deșeurilor	tehnologice	
 
Deșeurile de țesuturi animale (ex. copite, diferite țesuturi organice, lână, cadavre), se 
efectuează colectarea acestora în recipiente speciale și predarea către o firmă de specialitate. 

Dejecțiile animaliere vor trebui depozitate pe platforme special amenajate, conform 
prevederilor de la subcapitolul 5.3. 

Deșeuri provenite de la prepararea și procesarea cărnii și a alimentelor de origine animală 
(ex. resturi de cărnuri, resturi de produse lactate, apă uzată rezultată în urma spălării recipientelor 
de colectare și procesare a cărnii și produselor lactate) vor fi colectate în recipiente speciale, 
după care vor fi utilizate în hrana câinilor de stână sau depozitate organizat în preajma 
construcției, dacă condițiile permit transformarea acestora în compost. 
 

5.3. Depozitarea	îngrășămintelor	organice	naturale	
 
În procesul de depozitare a îngrășămintelor organice, un rol primordial este deținut de către 
spațiile de depozitare, care trebuie să permită stocarea acestora până la distribuirea lor pe teren în 
perioadele optime de aplicare. Este de dorit ca acest lucru să se realizeze printr-o bună 
organizare a spațiilor existente. 
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Încă din stadiul de proiectare și construcție a depozitelor, bazinelor și incintelor pentru 
depozitarea îngrășămintelor organice se va acorda cea mai mare atenție prevenirii și protecției 
apelor și mediului împotriva poluării, prin următoarele măsuri: 

• amplasarea în afara zonelor sensibile și departe de sursele de apă; 
• capacitate de stocare suficientă; 
• construcție corespunzătoare, care să înglobeze toate sistemele de siguranță și protecție; 
• condiții de exploatare în siguranță, optime și eficiente; 
• căi corespunzătoare de acces; 
• protecție împotriva incendiilor; 
• protecție împotriva eventualelor scurgeri din hidranți. 

Depozitele de stocare trebuie să fie astfel construite, încât să se evita orice risc a unei astfel de 
poluări. Cu excepția unor cazuri speciale, depozitele trebuie să aibă o capacitate care să asigure 
stocarea pentru o perioadă de minim 4 luni (17-18 săptămâni). 

La construcția depozitelor de bălegar solid se va avea în vedere ca acestea să aibă o bază 
impermeabilă / beton, să fie prevăzute cu pereți de sprijin și sistem de colectoare a efluenților, în 
special a celor ce se produc în timpul ploilor. 

Platformele trebuie să aibă o capacitate suficientă de stocare, să aibă drumuri de acces și să nu 
fie amplasate pe terenuri situate în apropierea cursurilor de apă sau cu apă freatică la mică 
adâncime. De asemenea, ele trebuie amplasate la o distanță de cel puțin 30 m față de locuințe și 
sursele de apă potabilă. 

Pe perioada depozitării trebuie să se verifice dacă: 
• toate apele provenite din fermă, convențional curate, cum ar fi scurgerile din apele de 

ploaie de pe acoperișuri sau de pe suprafețele și platformele curate nu ajung în apele 
uzate sau în spațiul depozitării gunoiului de grajd și sunt drenate separat; 

• poate fi redusă producerea materialelor organice și a îngrășămintelor de origine animală 
printr-o gospodărire mai bine organizată; 

• incintele, curțile, spațiile pentru depozitarea materialelor respective și depozitele pot fi 
acoperite eficient, cu alocarea unor costuri relativ mici. 

Trebuie să se urmărească atent cantitatea materialelor organice produse în fermă și modul în care 
ploile afectează cantitatea finală care trebuie stocată. 

În acest sens, se vor lua următoarele măsuri: 
• se va calcula cantitatea dejecțiilor provenite de la animale; 
• se va calcula volumul apelor uzate generate; 
• se va calcula capacitatea de stocare necesară în care nu se face administrarea 

îngrășămintelor, capacitate suficientă care să nu conducă la poluare; 
• trebuie ca precipitațiile de pe acoperișuri, platforme și incinte deschise, drumuri și 

terenuri, să nu ajungă în spațiile destinate depozitării; în acest mod, se poate păstra 
nediluată concentrația de nutrienți din îngrășămintele organice naturale; 

• costurile finale de realizare a acoperirii zonelor concrete de stocare se pot considera 
beneficii prin minimalizarea producerii de ape uzate; 

• acoperirea spațiilor de stocare, care reduce și pierderile de nutrienți. 
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5.4. Managementul	șeptelului	
 
Pe timpul perioadelor umede și în special a celor ploioase și a iernii, pășunile devin vulnerabile 
dacă fermierii permit accesul turmelor de animale la păscut. 

În aceste perioade, pășunile nu vor fi exploatate, pentru a permite refacerea vegetației și pentru a 
reduce riscurile producerii scurgerilor de suprafață și a eroziunii precum și a poluării cursurilor 
de apă. Managementul corect aplicat pășunilor și fânețelor, pe întreaga fermă, aduce beneficii 
mult mai mari fermierului și îl scutește de multe probleme care pot apărea. Acesta poate opta 
între un pășunat extensiv sau unul intensiv și pentru asigurarea unor surse de hrană suplimentare, 
bazându-se pe cunoașterea deplină a capacității de producție a fermei. Aceasta înseamnă de fapt 
reducerea nivelului de stocare și utilizarea alternativă a unor puncte mobile de hrănire. 

Este necesar ca drumurile de acces ale turmelor de animale către pășuni să fie bine stabilite, 
limitate și corespunzătoare din punct de vedere al traficabilității; acestea vor fi utilizate și pentru 
traficul utilajelor și a vehiculelor agricole și tehnologice necesare. Acestea din urmă trebuie să 
fie dotate cu roți cu pneuri de mare balonaj și să aibă o greutate ușoară. 

Drumurile de acces trebuie sa ofere siguranță fermierului în ceea ce privește traficul animalelor, 
pentru ca acestea să nu sufere vătămări, afectări ale copitelor sau ologirea, ceea ce ar însemna 
pierderi de venit și costuri ascunse suplimentare de producție. 

Beneficiile care vor fi la îndemâna fermierului, în cazul respectării pășunatului optim în 
perioadele în care acesta nu dăunează stării calității pășunilor, precum și în asigurarea unor căi 
de acces a animalelor corespunzătoare și care prezintă siguranță sunt: 

• asigurarea stării de sănătate a șeptelului și creșterea productivității; 
• îmbunătățirea producției de masă verde și a valorii nutriționale a furajelor pentru 

animale; 
• reducerea costurilor de reabilitare și întreținere a pășunilor și creșterea producției de fân; 
• reducerea pierderii calității solului ce se produce prin îndepărtarea stratului fertil și a 

nutrienților; 
• creșterea calității cursurilor de apă; 
• creșterea valorii de capital a fermei și protejarea și diversificarea florei și faunei 

sălbatice. 

Măsurile necesare în acest scop sunt: 
• controlul pășunatului, a rețetelor de hrană, a zonelor de hrănire și a căilor de acces ale 

animalelor în scopul evitării reducerii accidentelor și rănirii animalelor; 
• planificarea rotației zonelor de păscut precum și a punctelor mobile de hrănire 

suplimentară și de adăpare, corelată cu intensitatea pășunatului, în scopul minimalizării 
efectelor suprapășunatului și a distrugerii vegetației de către copitele animalelor; 

• controlul accesului și a densității animalelor în vederea reducerii afectării solului de 
către traficul animalelor și a vehiculelor, prin compactarea acestuia; 

• menținerea capacității de aerare și infiltrare în sol, precum și a structurii acestuia; 
• protecția habitatelor speciilor de plante și animale sălbatice. 



 

 23 

 

5.5. Pășunatul	intensiv	
 
Pentru mulți crescători de animale, menținerea în stabulație liberă, în afara grajdurilor, a 
animalelor chiar și pe timpul iernii, cel puțin în anumite perioade, este o necesitate. Din păcate, o 
serie de soluri, în special cele grele, nu pot fi utilizate în scopul de mai sus pe perioada iernii, 
principala cauză de restricționare fiind umiditatea acestora. Solurile cu umiditate naturală sunt 
vulnerabile și supuse riscului de distrugere a calității acestora în cazul în care sunt afectate de 
trafic intens și călcarea cu copitele a animalelor. Ele sunt dispuse la compactare și la degradarea 
vegetației permanente, care se reface greu, sau mai grav poate fi înlocuită de vegetație inferioară 
și buruieni. 

Este esențială aplicarea unui management corespunzător și a unui control al pășunatului. Numai 
astfel se pot reduce costurile în vederea refacerii pășunilor, precum și a prevenirii și tratării 
bolilor și afectării picioarelor și copitelor animalelor. Un management corespunzător poate de 
asemenea menține o stare de sănătate și calitate optimă a apelor și solului, prin evitarea afectării 
solului și poluării apelor cu nutrienți. 

În zonele de deal și munte, solul este în mod natural dispus la eroziune, în special datorită 
prezenței pantelor abrupte și a căderilor masive de precipitații. Pe de altă parte, solurile sunt 
frecvent subțiri, iar straturile fertile sunt foarte sărace. 

Pășunatul animalelor poate distruge vegetația acoperitoare protectivă și amplifica eroziunea 
solului. Suprapășunatul este dăunător, de asemenea, habitatelor naturale din zonele umede, 
precum și celor împădurite. Deci, fermierii și crescătorii de animale trebuie să respecte 
următoarele reguli: 

• asigurarea unor drumuri de acces corespunzătoare pentru turmele de animale; 
• folosirea hrănitoarelor și a adăpătoarelor mobile suplimentare corespunzătoare și 

schimbarea locului acestora des, pentru a evita călcarea cu copitele și distrugerea 
vegetației de pe sol; 

• localizarea zonelor de hrănire pe terenuri mai înalte, situate cat mai departe de cursurile 
de ape și canale; 

• când se utilizează puncte de hrănire și adăpare suplimentare, va fi prevăzut un număr 
corespunzător de hrănitoare și adăpători, care vor fi mutate și alimentate cu regularitate 
folosind numai utilaje de transport ușoare, echipate cu roți cu pneuri de mare balonaj; 

• pe perioada de iarnă în care pășunatul este practicat, în special pe terenurile umede sau 
grele, se va evita suprapășunatul și traficul excesiv al efectivelor de animale, cu o 
planificare și reducere a pășunatului, controlul acestuia și chiar evitarea pășunatului prin 
împrejmuirea acestor zone; 

• atunci când se constată afectarea pășunilor, prin apariția semnelor care indică afectarea 
acestora (urme de copite ce depășesc adâncimea de 50 mm sau scurgeri de suprafață a 
apelor care transportă particulele de sol – așa-zise ape brune), se va proceda la mutarea 
imediată a turmelor pe alte terenuri sau cazarea acestora în grajduri; 
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• marginile șanțurilor, a canalelor, precum și drumurile de acces, vor fi protejate cu 
garduri electrice, menținându-se o distanță corespunzătoare între acestea și limita 
pășunii; 

• în zonele de deal și munte, pășunile supuse eroziunii vor fi împrejmuite și utilizate prin 
rotație pentru a permite regenerarea optimă a ierburilor care sunt și bune protectoare a 
stratului subțire de sol. 

 

5.6. Terenurile	de	sacrificiu	din	cadrul	fermei	pentru	creșterea	animalelor	
 
Unii fermieri și crescători de animale, consideră că stabulația liberă pe timpul iernii, nu este 
posibilă fără afectarea solului, pe care aceasta este desfășurată. 

Acest lucru este adevărat, chiar daca se face tot posibilul pentru a reduce densitatea animalelor 
pe suprafața alocată, mai ales dacă solurile sunt umede sau grele. 

Aceasta înseamnă că poate fi foarte dificil în a administra resursele, forța de muncă și timpul 
consumat. Atunci când nu sunt disponibile adăposturi sau alte amenajări, care pot fi adaptate ca 
adăposturi, fermierul este nevoit să aloce în scopul stabulației libere, terenuri care pot fi 
considerate sacrificate, știind că acestea vor fi puternic afectate daca nu vor fi aplicate regulile de 
limitare a efectelor pe termen lung asupra solului, factorilor de mediu și chiar a resurselor. 

Regulile de bază pentru stabilirea și exploatarea terenurilor afectate în vederea stabulației libere 
sunt: 

• vor fi preferate terenurile uscate, netede, bine drenate, situate departe de cursurile de 
apă; 

• vor fi utilizate pășunile permanente acoperite cu ierburi perene, dense și rezistente; 
• se va acorda mare atenție la stabilirea terenurilor pentru a se lua toate măsurile de 

siguranță prin observarea periodică a acestora, fiind alese terenurile care nu prezintă 
scurgeri de suprafață în cursurile de apă și canale; 

• dacă apar aceste semne după exploatarea terenurilor în scopul stabulației libere de iarnă, 
se va schimba destinația acestora prin înființarea unei culturi acoperitoare de ierburi 
aspre, rezistente și dense, pentru a fixa sedimentele și pentru a nu permite transportul 
acestora către cursul de apă; 

• se vor utiliza puncte multiple de hrănire și adăpare în zone bine drenate, largi și care au 
o bază netedă dură; 

• se va face o planificare în vederea restaurării stării de calitate a terenurilor care vor fi 
redate circuitului agricol, prin reînsămânțare directă, corectarea compactării, a efectuării 
arăturilor și reînsămânțărilor sau a înființării unei rotații adecvate a culturilor; 

• se vor îngrădi zonele împădurite sau acoperite cu vegetație de protecție și vor fi protejați 
copacii existenți pe teren; 

• oile vor fi ținute pe pajiști bine stabilite, cu tufișuri de ierburi care protejează solul și 
reduce pierderea de nutrienți. 

Pe termen lung, se vor aplica următoarele masuri: 
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• șanțurile și canalele vor fi îngrijite și vor fi amenajate cu perdele de vegetație care 
captează și limitează sedimentele să ajungă în cursurile de apă și în canale; 

• se va lua în considerare înființarea amenajărilor și adăposturilor pe timpul iernii sau a 
posibilității extinderii unor construcții existente în vederea cazării animalelor pe timpul 
iernii; 

• se vor planta perdele și garduri de protecție pentru a proteja turmele, dar care totodată le 
vor limita accesul către alte zone; 

• se vor lua masurile de protecție sanitară în zonele umede și de-a lungul cursurilor de 
apă, pentru a reduce posibilitățile de infestare cu dăunători și germeni patogeni 
(gălbează, viermi ce pot produce îmbolnăvirea animalelor). 

  



 

 26 

BIBLIOGRAFIE	
 
 
 
Alexandru, D., Popescu, C., Colă, M., Trică, C., (2014), Ghidul depozitării gunoiului de grajd în 

fermele individuale, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Proiectul ”Controlul 
Integrat al Poluării cu Nutrienți”, București 

Andersen, T., Dănuț, D., Greculescu, A., Mașinistru, M.C., (2010), Sisteme de adăpost pentru 
ovine. Standarde de fermă, Danish Agricultural Advisory Service, Denmark. 

ICPA, (2006), Ghid de compostare a deșeurilor menajere din fermele periurbane, Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – 
ICPA, Editura ESTFALIA, București 

 

***HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare 

***Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 

***Ordinul nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în 
cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România. 

 




	Cover 2 - Gestionarea Deseurilor
	Bune practici privind gestionarea_ deseurilor la nivelul stanelor_RP
	INN_Reports_back_cover

