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Utilizarea nămolului provenit de la staţiile de epurare ca fertilizator în agricultură 

 

În cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

Judeţul Dâmboviţa" cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune din cadrul 

Programului Operațional Sectorial Mediu prin "Strategia privind managementul 

nămolurilor din staţiile de epurare din judeţul Dâmboviţa”, SC Compania de Apă 

Târgovişte-Dâmboviţa SA încurajează fermierii să includă nămolul provenit din staţiile de 

epurare modernizate în cadrul proiectului ca fertilizator în agricultură. 

Nămolurile provenite din aceste surse au un caracter organic şi necesită un proces de 

tratare specific în staţiile de epurare, fapt ce permite reincluderea lor în mediul natural 

sau reutilizarea acestora. Tehnologiile actuale impun concentrarea nămolurilor de la toate 

treptele staţiei de epurare în scopul prelucrării centralizate. Prelucrarea se realizează cu 

ajutorul unor instalaţii complexe de tratare cu eficienţă ridicată de stabilizare ce pot duce 

la procente mari de deshidratare.  

Dozele de nămol recomandate pentru aplicarea anuală pe sol (t/ha) vor fi indicate de 

studiile Oficiului pentru Studii Pedologice şi Agrochimice ce vor fi realizate şi de către 

planurile de fertilizare emise pentru fiecare parcelă în parte. 

În vederea evitării unui impact negativ asupra calităţii culturilor, precum şi a solurilor, 

calităţile biologice, chimice, agronomice şi fizice ale nămolurilor utilizate în agricultură 

sunt atent monitorizate. În acest scop, în cadrul proiectului derulat de către SC Compania 

de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA s-au prelevat probe de nămol care au fost analizate la 

un laborator autorizat - laboratorul ECOIND. Niciuna dintre probe nu indică depăşiri ale 

valorilor prevăzute de normele legale (Ordinul 344/2004) la niciunul dintre indicatori.  

Nămolul trebuie împrăştiat pe sol în stare solidă, lucru posibil cu echipamentele speciale 

care se află în dotarea Companiei de Apă Târgovişte Dâmboviţa.  

Sunt create astfel premisele necesare pentru utilizarea nămolurilor pe sol, fermierii care 

posedă suprafeţe de teren pretabile pentru fertilizarea cu nămol de la staţiile de epurare 

fiind încurajaţi să încheie contracte ferme de împrăştiere cu SC Compania de Apă 

Târgovişte-Dâmboviţa SA. 

Fermierii interesaţi pot contacta în acest sens CATD, persoana de contact fiind domnul 

Dr.Ing. Petre Miriţă, email: petre.mirita@catd.ro. 
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