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INFORMAȚII PRACTICE DESPRE COMPOST
Această fișă conține informații complementare pentru videoclipul Best4Soil 

despre Informații Practice despre Compost

https://best4soil.eu/videos/4/ro

Autor: Alfred Grand (VERMIGRAND Grand, Austria)

INTRODUCERE

Compostul face parte din ciclul natural. Este rezultatul 
descompunerii microbiene a materiei organice moarte în 
prezența oxigenului (condiții aerobe). Aplicarea repetată 
a compostului pe câmpurile vegetale și arabile crește 
conținutul de materie organică a solului, precum și di-
versitatea și abundența microbiană a solului. Totodată, 
Composturile pot să îmbunătățească combaterea bolilor 
transmise de sol și să crească sănătatea solului în general. 
Diferitele tipuri de compost pot fi descrise după cum 
urmează:

Compostul termofil:

Atunci când se adună pe o grămadă cantități mari de ma-
terie organică sau materii prime cu un amestec adecvat 
de conținut de carbon și azot și umiditate, bacteriile și 
ciupercile încep să descompună materialul și, într-un timp 
scurt, activitatea microbilor produce temperaturi de 65° 
C sau peste. Datorită acestor temperaturi, semințele de 
buruieni, precum și agenții patogeni umani și vegetali 
sunt eliminați sau dezactivați. Compostul termofil trebuie 
monitorizat frecvent pentru calcula când trebuie să aibă 
loc următorii pașii manageriali, cum ar fi transformarea, 
irigarea sau acoperirea (Imagine 1).

Imagine 1: Resurse de omogenizare pentru producerea compostului 
termofil prin utilizarea unui întorcțtor de compost

Vermicompostul:

Compostarea la temperaturi ambiante este un proces 
normal, prin urmare, parte a ciclului natural. Viermii epi-
geici (Imagine 2) joacă un rol major în vermicompostare. 
Lipsa temperaturilor ridicate duce la un tip de compost 
diversificat. Dacă semințele de buruieni reprezintă o 
problemă în produsul final, se poate utiliza o combinație 
de compost termofil și vermicompost.

Imagine 2: Viermi epigeici în vermicompost

Alte tipuri de compost

Totodată, sunt posibile metode alternative, cum ar fi 
aplicarea materiei prime sau a materialului de compost 
direct pe câmp, fără compostare prealabilă sau formarea 
grămezii de compost (deseori utilizate, când capacitatea 
de depozitare a gunoiului de grajd este limitată). Dacă 
procesul este anaerob (lipsa oxigenului), acesta nu este 
compost, ci fermentație.

DE CE AR TREBUI SĂ PRODUCEM ȘI SĂ 
UTILIZĂM COMPOST?

Aplicarea compostului este o modalitate ușoară de a spori 
materia organică din sol, diversitatea microbiană, precum 
și fertilitatea și sănătatea solului. Materia organică este 
esențială pentru majoritatea funcțiilor solului, precum 
structura sa, purificarea și regularizarea apei, sechestrarea  
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PROVOCĂRILE UTILIZĂRII COMPOSTULUI

Cu toate beneficiile producerii și aplicării compostului, 
trebuie luate în considerare și anumite provocări. Uneori, 
cantitatea și calitatea resurselor pentru producția de com-
post nu sunt suficiente sau tehnologia și cunoștințele 
referitoare la producerea și aplicarea compostului nu 
sunt disponibile. În plus, trebuie luate în considerare 
reglementările naționale și regionale pentru producția și 
utilizarea composturilor. Calitatea compostului, conținutul 
de metale grele, contaminarea cu folia de plastic sau alte 
resturi, precum și reziduurile de pesticide și alți factori cali-
tativi trebuie și ele să fie luate în considerare. Prin urmare, 
cunoașterea provenienței materiei prime este importantă.

Informații suplimentare despre compost sunt dispo-
nibile ca broșuri PEI-AGRI:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/2_eip_sbd_mp_organic_matter_compost_final.
pdf
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și regularizarea carbonului, biodiversitatea și reciclarea 
nutrienților. Creșterea diversității și abundenței microbiene 
este importantă pentru plante. Ei comunică, hrănesc și 
cresc microbii, de exemplu, pentru mobilizarea nutrienților 
sau pentru suprimarea bolilor transmise de sol (Bonanomi 
et al., 2007; Nobel și Coventry, 2005). Oligoelementele și 
celelalte substanțe nutritive sunt toate părți ale compos-
tului, în timp în cazul îngrășământului sintetic, se utilizează 
frecvent doar azot, fosfor și potasiu. Acest aspect este  
important pentru a menține plantele sănătoase și pentru 
a reduce sensibilitatea plantelor la dăunători și boli.


