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Selectat

Un bun gospodar nu aruncă nimic. Caută și găsește întrebuințare pentru orice lucru aparent inutil, prin utilizarea 
deșeurilor. Arde ce este inflamabil, compostează ce se descompune, contribuind astfel la fertilizarea solului, folosește 
resturile alimentare pentru hrana animalelor, ţese covoare din haine uzate, găsește întrebuințare la orice. Confortul şi 
traiul urban ne face să uităm cum să gestionăm deşeurile menajere și cum să refolosim materialele considerate inutile.

Observăm cu bucurie că respectul față de mediul înconjurător este din nou la modă. Spre exemplu, în loc să ducem 
deșeurile la depozite de deșeuri, alegem să reciclăm tot ce putem: sticlă, metal, hârtie. 

Spiritul de bun gospodar este prezent, din ce în ce mai mulți oameni care aleg să nu risipească nimic, pentru că totul poate 
fi folosit și refolosit. Această publicație are ca scop revitalizarea spiritului de bun gospodar.

Borboly Csaba,
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita

Dezactivăm o bombă ecologică

Cu un buget de 164 milioane de lei, din care 70,5% finanțare europeană, acesta este unul dintre cele mai însemnate 
proiecte ale județului Harghita. Proiectul reprezintă un factor de modernizare, un pas înainte spre gestionarea rațională a 
deșeurilor. Prin intermediul acestuia, dezactivăm o bombă ecologică. Pe parcursul implementării proiectului, se vor 
desființa complet 4 depozite neconforme și alte 4 vor fi închise din cauza neconformității ecologice și tehice. La Remetea 
va fi construită prima celulă a depozitului conform și în aceaași locație va fi înființată o stație de sortare și de compostare. 
În alte 8 localități (Toplița, Gheorgheni, Bălan, Miercurea Ciuc, Sânsimion, Vlăhița, Cristuru Secuiesc, Corund) vor fi 
construite depozite pentru colectare deșeuri prin aport voluntar, împreună cu drumurile de acces și sistemele de 
infrastructură.

Barti Tihamér,
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita
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COMPOSTUL

Deșeurile organice (resturile vegetale, resturile alimentare, hârtia) pot fi valorificate prin compostare, care implică un 
proces de descompunere a materiei organice. Rezultatul este compostul, un excelent îngrășământ agricol. Compostul este 
de culoare maro închis, bogat în minerale și humus, similar pământului. Acesta se formează din deșeuri organice, în 
condiții specifice (temperatură, conținut de oxigen și umiditate) ca un produs al activității de descompunere a 
microorganismelor. Rezultatul obținut este un produs bogat în materie organică cu molecule mari, asemănător cu 
compușii  humusului din sol.

COMPOSTAREA

Compostarea este o activitate a gândirii ecologice. Din punct de vedere biologic este un proces care transformă 
materialele organice din deșeuri și produse secundare într-un produs asemănător cu humusul.
Compostarea nu este altceva decât „producerea de humus".
Pentru formarea compostului trebuie să asigurăm condiții cât mai optime pentru viețuitoarele (microorganisme, fungi, 
viermi, râme) care asigură acest proces de transformare.
Compostarea casnică înseamnă compostarea în grădină a deșeurilor organice produse în gospodărie și utilizarea 
compostului obținut.
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Avantajele compostării casnice:

 scade cantitatea deșeurilor care trebuie transportate și depozitate;
 putem evita mirosurile neplăcute produse de putrezirea materiilor organice din lada de gunoi;
 putem evita arderea miriștilor, care este nesănătoasă și poluantă; 
 în solul îmbunătățit cu compost, plantele noastre pot crește mai repede și mai sănătos;
 putem evita utilizarea fertilizanților și a altor produse chimice dăunătoare;
 în locul turbei de mlaștină care este supraexploatată, compostul se poate folosi ca sol pentru flori.

Materiale compostabile: deșeu „maro", bogat în carbon și cu descompunere lentă, deșeu „verde", bogat în nitrogen și cu 
descompunere rapidă.

Deșeuri „maro": materiale organice uscate, tari (crengi, frunze sau plante uscate).

Deșeuri „verzi": materiale proaspete, moi și suculente, de exemplu iarba cosită recent sau resturi de fructe și legume.
 
Compostarea nu este prestabilită printr-o singură rețetă, procedeul se poate realiza în mai multe moduri.
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Sugestii de compostare:

 1. Să colectăm cât mai multe deșeuri verzi și maro! Cu cât mai mare este cantitatea de compost, cu atât mai bine ține 
umiditatea și se descompune mai rapid.

 2. În lada de compostare să punem aproximativ aceeași cantitate de deșeuri verzi și maro. Stratificarea ideală este 
importantă: jos punem crengile mai mari (deșeul maro), peste ele frunzele iar apoi (deșeul verde), peste acesta iarăși 
deșeul maro și așa mai departe. Resturile de mâncare să fie tot timpul acoperite!

 3.  Să fim atenți la umiditate! Să udăm bine cantitatea de deșeuri cu apă, distribuită pe cât posibil în mod egal. Să o 
acoperim cu un covor vechi, făcut  din material natural (lână, in, cânepă), carton sau plastic care păstrează umiditatea și o 
protejează de ploaie care are efect de dizolvare a nutrienților.
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1. 3.2.

Erori și soluții:

 1. Miros neplăcut? 
Întoarceți cantitatea de deșeuri și adăugați materiale maro!

 2. Cantitate de deșeuri uscată?
Udați cantitatea de deșeuri, adăugați materiale verzi și amestecați! 

 3. Musculițe?
Întoarceți cantitatea de deșeuri și adăugați frunze sau iarbă!

De ce nu e bine să ajungă materiale organice în depozitul de deșeuri?

Materialele organice ajunse în depozit pot intra în reacție cu diferite materiale și ca rezultat se pot produce reacții chimice 
toxice.

Dacă materialele organice ajung în depozite, nutrienții nu pot ajunge înapoi în ciclul natural (prin care, de exemplu, 
frunzele uscate se descompun în sol fertil, organismele cu rol în descompunere au acces la hrană și solul produs asigură 
plantelor condițiile necesare vieții).

În timpul descompunerii, materialele organice produc dioxid de carbon, metan și apă. Dioxidul de carbon și metanul sunt 
gaze cu efect de seră, iar apa produsă poate să dizolve multe materiale toxice din deșeurile depozitate, poluând mediul. 
Metanul este un gaz cu efect de seră ridicat, iar dacă ajunge în atmosferă are un efect de douăzeci și trei de ori mai 
puternic decât dioxidul de carbon. Acest lucru poate fi prevenit prin arderea biogazelor sau prin utilizarea lor în alte 
metode de producere a energiei. 
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Cum poate fi îmbunătățit solul prin compost? 

Utilizarea compostului în grădină îmbunătățește structura și rata de reținere a umidității solului. De asemenea ajută la 
afânarea solului argilos și aerisirea acestuia, iar solul nisipos reține apa mai bine. Folosind compostul stabilitatea structurii 
solului și fertilitatea cresc, în timp ce pulberizarea descrește. Plantele cresc mai sănătos, devin mai puternice și mai 
rezistente în calea patogenilor și dăunătorilor.

Se poate composta fără recipient de compostare?

Se poate. Putem aduna o cantitate de deșeuri pentru compostare în grădină, însă recipientul de compostare ține mai bine 
căldura și umiditatea făcând mai ușoară menținerea materialelor. Totodată, fac posibilă compostarea în mediul urban, fără 
să afecteze estetica grădinilor.



Cum știm dacă compostul s-a maturat?

Compostul matur are o culoare maro închis, este omogen, are un miros dulceag de pământ și se aseamănă cu solul fertil, 
bogat în humus.

Cât durează compostarea?

Compostarea spontană, naturală poate dura până la unu, doi ani. Putem scădea intervalul adăugând bacterii 
compostatoare și asigurându-le condițiile necesare (temperatură, umiditate). Timpul de compostare variază în funcţie de 
vreme, materialele folosite și pregătirea lor.
În general materialele condensate și menținute în lada de compost se transformă în material uzabil, omogen, fără miros în 
decurs de un an.
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Proporția materialelor verzi și maro

Dacă folosim exclusiv materiale maro, procedeul este lent. Folosind numai materiale verzi, cantitatea de deşeuri trebuie 
întoarsă frecvent, altfel se sufocă ușor, crește formarea  de mucegai și conduce la putrezirea întregii cantități.

Frig, zăpadă, lapoviță, ploaie

Iarna, din cauza temperaturilor scăzute, procesul de descompunere  încetinește sau se oprește complet. Pentru a combate 
acest efect, trebuie să creștem mărimea grămezii sau să facem încă de la început o grămadă consistentă, pentru că astfel 
temperatura este menținută mai bine. De asemenea, putem să acoperim grămada, pentru a fi protejată de ploaie și 
zăpadă. Prea multă apă încetinește procesul, dar acoperirea cantității de deșeuri poate să ajute la menținerea ratei de 
descompunere.

Importanța aerisirii

Aerisirea grămezii, asigurarea unui nivel corespunzător de oxigen este importantă pentru procesul de descompunere, 
deoarece mare parte a procesului de aerisire este efectuat de microorganisme aerobe.  

Ce nu poate ajunge în compost? 

Materiale sintetice, nedegradabile (plastic, sticlă, metale, țiglă), vopsea, lac, ulei, grăsimi, resturi de mâncare (deși se 
descompun, atrag muște - care răspândesc infecții), materii periculoase, metale grele, reziduuri din plante de lângă 
drumuri cu trafic mare, baterii, acumulatoare, deșeu de lemn impregnat, coji de citrice, buruieni cu semințe, rădăcini de 
buruieni, plante bolnave, infectate etc.
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Deșeu menajer

Materiale sintetice
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Atenție!

Dacă adăugăm buruieni în compost, trebuie să ținem câteva zile compostul la temperatură de 40–60 °C, astfel încât 
semințele lor să se distrugă. Sunt unele semințe de buruieni care nu pot fi distruse definitiv (de ex. pirul, boz, volbura) și 
din această cauză se poate întâmpla ca după împrăștierea compostului, să răsară aceste plante în grădină. Pentru a evita 
această situație, înainte de a le pune în compost, trebuie să punem aceste plante într-un sac de nailon negru și să îl ținem 
la soare câteva săptămâni. După aceea trebuie să tocăm/mărunţim aceste plante, ca ulterior să le punem în compost sau în 
lada de compostare.

Recomandat să fim atenți și la plantele infectate de insecte, cu ouăle sau cu sporii acestora. Dacă temperatura grămezii nu 
este destul de ridicată, acestea nu vor pieri și vor cauza probleme.

Plantele precum cucuta, oleandrul, ricina și alte plante toxice pot avea efect nociv asupra solului, drept pentru care este 
recomandat să le folosim numai în cantități mici.

Alte plante, precum nucul, ienupărul, salcâmul, dafinul, ciprul și eucaliptul pot conține acizi și rășini care dăunează solului și 
altor plante. Câteva frunze din acestea nu strică calitatea compostului, dar dacă se regăsesc într-o cantitate mai mare în 
compost, moleculele produse prin descompunere pot împiedica creșterea sănătoasă a plantelor.

E recomandat să fim atenți și la compostarea plantelor care prin procesul de descompunere pot produce prea mulți acizi 
sau care au o compoziție care poate încetini descompunerea (de exemplu: frunzele pinului). Pentru materialele care pot 
creşte aciditatea solului - ca frunzele pinului - trebuie făcute grămezi de compostare speciale. Compostul produs din 
acestea scade pH-ul solului și ajută la creșterea plantelor care preferă aciditatea (de ex. căpșunele, camelia, azaleea și 
gardeniile).

Notă! 

Frunzele nucului și ale castanului se pot composta și ele, însă au nevoie de mai mult timp să se descompună. Dacă avem de-a 
face cu cantități mai mari din aceste plante, merită să le colectăm în grămezi separate.
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Să facem ladă de compostare! 

Putem să facem cu ușurință ladă/recipient de compostare, ne trebuie niște scânduri care nu putrezesc, șuruburi de lemn 
(holșuruburi), ferăstrău circular și o mașină de găurit. Părțile laterale le facem din scânduri prinse cu șuruburi, lăsând loc 
pentru aerisire (sau mai simplu: cumpărăm palete și le folosim pe acestea). Fundul lăzii va fi lăsat deschis. La realizarea lăzii 
trebuie să ținem minte că depunerea deșeului și scoaterea compostului trebuie să fie cât mai ușoară. Mărimea lăzii va fi 
determinată de suprafața pe care o avem la dispoziție și de cantitatea deșeului produs. Lada trebuie așezată la un loc 
umbros, ușor de accesat.
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Evitați aşezarea lăzii de compostare pe ciment! 

Este cunoscut faptul că descompunerea materialelor organice este facilitată de râme și fungi. Lada trebuie aşezată pe 
pământ astfel încât să poată avea acces la deșeul organic. 

Compostul este simbolul solului viu, înseamnă mai mult decât o simplă sursă de nutrienți. În procesul de compostare 
următoarele organisme mici au rol accentuat organisme unicelulare, macroorganismele, bacteriile și fungii.

Cea mai mare parte a microorganismelor este alcătuită din organisme unicelulare, care nu sunt vizibile cu ochiul liber. 
Aceste organisme au un rol important în descompunerea materiilor organice.

Macroorganismele (viermi, insecte etc.) contribuie la îmbogățirea solului și la ventilarea corespunzătoare a grămăzii de 
compost. 

Bacteriile și fungii în timpul digestiei diferitelor materiale organice produc căldură și emit substanțe nutritive.
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Care sunt consecințele fertilizării sintetice unilaterale?

Fertilizatorul sintetic – cum sugerează și numele acestuia – este un concentrat de nutrienți produs în mod artificial. 
Principalele componente ale acestuia sunt: fosforul, potasiul și azotul (aceste substanțe stimulează creșterea cantității și 
calității recoltei, asigură rădăcini mai puternice și sporeşte rezistența plantelor în fața bolilor sau a frigului). Folosirea 
ineficientă sau în exces a îngrășămintelor sintetice poate avea un efect negativ asupra solului: substanțele chimice ajunse 
în sol conduc la contaminarea apelor subterane și la creşterea acidităţii solului. În zonele fertilizate sintetic crește și 
cantitatea buruienilor, astfel utilizarea pesticidelor devine mai frecventă, afectând în mod negativ mediul înconjurător și 
sănătatea noastră. 

Compost sau fertilizator?

Plantele au nevoie exact de ceea ce le asigură compostul: nutrienți în cantități mici, asigurati treptat și pentru o perioadă 
lungă de timp. Solul îmbogățit cu compost stimulează planta la o creștere sănătoasă și roditoare.
Microogranismele compostului asigură nutrienții necesari plantei pentru o creștere rezistentă. Compușii din compost sunt 
benefici pentru plante, îmbogățind pământul mai bine decât fertilizatoarele sintetice. Timp de milioane de ani pădurile au 
fost ținute în viață de materialele care se descompun și de plantele care introduc azot în sol. 
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