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Valorificarea nămolului de epurare ca fertilizant în agricultură promovată de către 

SC AQUABIS SA   
 
În cadrul unei campanii de conştientizare a opiniei publice în legătură cu 

oportunitatea de utilizare a nămolului de epurare ca fertilizant în agricultură, SC 
AQUABIS SA, cu sprijinul consultantului Aecom Ingenieria SRL, a organizat în data de 
23.04.2012, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, o întâlnire cu 
autorităţi locale şi reprezentanţi ai posesorilor de terenuri din  judeţ, având ca subiect  
„Valorificarea nămolului de epurare ca fertilizant în agricultură”.  

Gestionarea nămolului generat în staţiile de epurare a apelor uzate şi de tratare 
a apei pentru potabilizare reprezintă un aspect monitorizat de către Ministerul Mediului 
şi Pădurilor în cadrul proiectului major „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud” implementat în prezent de SC AQUABIS 
SA, proiect care face parte din Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi este 
finanţat din Fondul de Coeziune.  

În prezent, în judetul Bistriţa-Năsăud, nămolul este transportat la depozitele de 
deşeuri. După finalizarea noilor staţii de epurare, cantităţile de nămol vor creşte şi va 
trebui găsită o alternativă viabilă la depozitare. În acest sens, este abordată posibilitatea 
de redare a acestui produs- nămolul de epurare- circuitului natural, prin utilizarea sa ca 
îngrăşământ în culturi agricole. 

Beneficiile aduse de această practică au fost prezentate de către experţii echipei 
de consultanţă. Utilizarea nămolurilor în agricultură nu este o noutate, fiind practicată pe 
plan internaţional din anii 1970. Această problematică a fost cercetată la nivel naţional 
cu începere din anii 1980, când s-au făcut experimente de aplicare a nămolului de 
epurare în agricultură, pe diferite tipuri de sol şi pentru tipuri diferite de culturi. Efectele 
agronomice, pedologice şi igienico-sanitare au fost urmărite şi s-a constatat că 
aplicarea nămolului pe sol contribuie la ameliorarea proprietăţilor fizice, chimice şi 
biologice ale solurilor, ceea ce conduce la îmbunatăţirea culturilor.   

Cu sprijinul autorităţilor locale, SC AQUABIS SA speră să rezolve această 
problemă într-un mod benefic pentru mediu şi cu respectarea legislaţiei naţionale în 
acest domeniu. 
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