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Compania Judeţeană APA SERV S.A. demarează campania pentru  

utilizarea nămolului de epurare ca fertilizant în agricultură 
 

Compania Judeţeană APA SERV S.A. selectează agricultori dispuşi să utilizeze nămolul de epurare 

ca şi fertilizant, în vederea derulării proiectului BIOSOLID - Valorificarea nămolului de epurare ca 

fertilizant în agricultură. 

Grupul ţintă este alcătuit din marii agricultori, firmele care au în domeniul de activitate cultivarea 

plantelor tehnice (hrişcă, floarea soarelui, rapiţă, coriandru, sfeclă etc.). 

Aceştia trebuie să deţină terenuri cultivabile care să nu se regăsească în următoarele categorii: 

 terenuri folosite pentru păşunat; 

 terenuri destinate cultivării arbuștilor fructiferi; 

 terenuri destinate culturii legumelor; 

 terenuri cu pantă; 

 terenuri aflate în zona staţiilor de captare sau a cursurilor de apă. 

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea, pe termen lung, a mediului, prin 

minimizarea efectelor adverse ale gestionării neadecvate a nămolului rezultat din epurarea apelor uzate. 

Nămolul este un produs inevitabil al epurării apelor uzate și gestionarea nămolului generează unul din 

costurile majore ale epurării apelor uzate.  

Utilizarea nămolului de epurare ca fertilizant în agricultură este justificată de următoarele probleme: 

– producţia de nămol reprezintă un proces continuu ce nu se opreşte; 

– nicio variantă de depozitare a nămolului nu este una sigură; 

– costurile tratării şi evacuării nămolului sunt semnificative (până la 50% din costurile totale de operare 

ale staţiei de epurare); 

– conformitatea cu standardele de calitate ale nămolului şi ale mediului înconjurător. 

Agricultorii interesaţi pot solicita informaţii la Compania Judeţeană APA SERV S.A., str. Lt. 

Drăghiescu, nr. 20, Piatra Neamţ, mail: office@apaserv.eu. 

Campania se derulează în cadrul proiectului major "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Neamţ”,  cod CCI Nr. 2009RO161PR016, număr de înregistrare în SMIS – CNSR 17765 

– Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. 

 

 

Date de contact: 

Compania Judeţeană APA SERV S.A.  
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, 610125 

Tel: 0233/233340; Fax: 0233/218937; E-mail: office@apaserv.eu 
Persoană de contact: Alina Asavinei, Ofiţer Publicitate, Risc      
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