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Introducere 

Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitaţie în Moldova, ApaSan, a susţinut un şir de şcoli şi gospodării 
casnice din zonele rurale ale Republicii Moldova în construcţia toaletelor de tip Ecosan. Toaletele  
Ecosan oferă o soluţie de sanitaţie igienică şi confortabilă, transformând urina şi fecalele în pro-
duse care pot fi folosite ca fertilizanţi  pentru culturile agricole şi decorative. Acest ghid a fost ela-
borat pentru administraţiile instituţiilor şcolare şi comunităţile locale implicate direct în gestionarea 
Toaletelor şi produselor Ecosan. Ghidul oferă sfaturi practice privind modul de utilizare a produ-
selor Ecosan în calitate de îngrăşăminte şi oferă recomandări privind modul de excludere a orică-
ror riscuri pentru sănătate.  

Ghidul se axează preponderent pe utilizarea produselor Ecosan de la facilităţile sanitare instituţi-
onale/şcolare; însă recomandările pot fi de asemenea folosite pentru utilizarea produselor 
Ecosan de la toaletele individuale.  

Acesta este un ghid practic, nu un document ştiinţific. Cu toate acestea, toate recomandările in-
cluse in ghid se bazează pe experienţa ştiinţifică, atât pe experienţa internaţională extensivă, cât 
şi pe rezultatele cercetărilor desfăşurate în Moldova de către partenerii proiectului ApaSan 
(WISDOM, ECOTOX / Academia de Ştiinţe, AGROinform). Documentele ştiinţifice care justifică 
recomandările sunt enumerate în capitolul Referinţe. 

Acest ghid este provizoriu şi va fi actualizat în baza rezultatelor cercetărilor continue şi experien-
ţei acumulate de partenerii proiectului ApaSan. Ghidul va fi de asemene discutat şi îmbunătăţit 
permanent în cooperare cu autorităţile naţionale relevante. 

Propunerile privind îmbunătăţirea acestui ghid sunt binevenite! Vă rugăm să expediaţi comentarii-
le dumneavoastră pe adresa info@apasan.md.  
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Partea I-a: Recomandări succinte 
 

1 Recomandări pentru administraţia instituţiilor şcolare 

Administraţia şcolii este proprietarul toaletei Ecosan şi, prin urmare, poartă responsabilitate pen-
tru evacuarea/transportarea  produselor Ecosan şi organizarea utilizării acestora în calitate de 
îngrăşăminte. 

Organizarea evacuării, transportării şi utilizării sigure a produselor Ecosan: 

 Verificaţi cu regularitate nivelul de umplere a camerelor de colectare a fecalelor (cel puţin 
la fiecare jumătate de an) şi a cisternelor/rezervoarelor de colectare a urinei (lunar). Pe 
baza observărilor, estimaţi timpul în care se va umple a doua cameră de fecale sau rezer-
vorul de urină şi când prima cameră/primul rezervor trebuie golit/ă. 

 De îndată ce primul rezervor cu urină este plin şi sigilat, dar nu mai târziu cu jumătate de 
an înainte ca a doua cisternă de urină să se umple, identificaţi unul sau câţiva fermieri din 
sat care vor utiliza urina în calitate de fertilizant mineral.  

 Discutaţi şi conveniţi cu fermierul despre modalităţile de golire a rezervoarelor cu urină şi 
de utilizare a urinei. Se recomandă a permite fermierului să utilizeze urina  gratis, iar fer-
mierul, la rândul său, să acopere toate costurile de golire şi transportare.  

 Încercaţi să încheiaţi un acord pe termen lung cu fermierul, care să prevadă golirea rezer-
voarelor şi folosirea urinei în fiecare an.  

 Drept alternativă a utilizării urinei în agricultură de către fermieri, urina poate fi de aseme-
nea folosită în calitate de îngrăşământ în grădinile şcolii , pentru copacii şi florile de pe te-
ritoriul şcolilor sau din parcurile, grădinile publice locale. 

 De îndată ce prima cameră cu fecale se umple şi este închisă, dar nu mai târziu cu jumă-
tate de an înainte de momentul în care se preconizează umplerea celei de-a doua came-
re, discutaţi şi decideţi asupra modului de utilizare şi evacuare a compostului. Acest lucru 
îl poate face acelaşi fermier care foloseşte urina sau intendentul şcolii (cantitatea compos-
tului este foarte mică). 

Garantaţi siguranţa: 

 Instruiţi copiii şi profesorii care folosesc toaletele  Ecosan astfel, încât să nu cadă mase 
fecale în compartimentul pentru colectarea urinei. Asiguraţi-vă ca toaletele  sunt curăţate 
frecvent. 

 Păstraţi urina în cisterna pentru colectare cel puţin 6 luni după ce cisterna este umplută şi 
sigilată. Păstraţi masele fecale în camera de colectare timp de cel puţin un an după ce 
camera este umplută şi sigilată. Nu folosiţi niciodată urina sau masele fecale proaspete. 

 Instruiţi fermierii şi intendenţii şcolii privind măsurile de siguranţă pentru a evita riscurile de 
sănătate publică în timpul manipulării urinei şi fecalelor, precum şi în timpul utilizării aces-
tora în calitate de fertilizanţi. 

 Proprietarul toaletei este responsabil pentru supravegherea procesului de golire a cister-
nelor de urină şi camerelor de colectare a fecalelor, precum şi pentru aplicarea corectă a 
îngrăşămintelor. Asiguraţi-vă ca toate măsurile de siguranţă sunt urmate. 
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2 Recomandări pentru fermieri privind modul de utilizare a urinei în agricultură 

Transportarea urinei din rezervoarele toaletei în câmp: 

 Pompaţi urina din rezervoarele de păstrare într-un container mobil (containere mari 
asamblate pe şine sau cărucior, sau în containere mai mici care pot fi duse în mână). Ca 
pompe, pot fi folosite pompele de vid simple, ca cele instalate la multe tractoare.  

 Aplicaţi urina în câmp. Pentru aplicarea îngrăşămintelor înainte de plantarea culturilor 
acestea pot fi distribuite mai uniform în câmp cu un dispozitiv conectat la supapa contai-
nerului. Cea mai bună modalitate de aplicare a îngrăşămintelor la legume sau flori în peri-
oada de creştere este cea manuală, cu o stropitoare, aplicând urina direct în sol, lângă 
plante. 

 Nu se recomandă diluarea urinei pentru a obţine cantităţi mari de urină, deoarece aceasta 
sporeşte volumul care trebuie procesat. Pentru cantităţi mici de urină diluarea nu este ne-
cesară, dar se poate face, după dorinţă. 

Asiguraţi-vă ca utilizarea urinei ca fertilizant se face în siguranţă : 

 Folosiţi doar urină care a fost păstrată într-un container închis de cel puţin 6 luni. Nu folo-
siţi niciodată urină proaspătă. 

 Folosiţi îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, haine) când lucraţi cu urina. Evitaţi 
vărsarea şi pulverizarea urinei în timpul utilizării acesteia. 

 Pentru culturile care urmează a fi consumate în stare crudă, aplicaţi urina aproape de sol, 
evitaţi aplicarea urinei pe părţile comestibile ale plantelor şi încetaţi fertilizarea solului cu 4 
săptămâni înainte de recoltare; aceste măsuri de precauţie nu sunt necesare în cazul cul-
turilor care sunt prelucrate termic  înainte de a fi consumate, sau în cazul florilor/plantelor 
decorative şi copacilor. 

Cât de multă şi când trebuie să aplicăm urina în câmpuri: vezi tabelele 
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3 Recomandări pentru fermieri şi intendenţi privind modul de utilizare sau eva-
cuare a compostului 

Înlăturarea şi utilizarea compostului Ecosan 

 Păstraţi masele fecale în interiorul camerei de colectare a toaletei un timp cât mai înde-
lungat posibil şi goliţi camera de colectare cu puţin timp înainte ca a doua cameră de co-
lectare să fie plină. 

 Înlăturaţi compostul manual, cu lopeţi şi greble. Compostul poate fi transportat cu căru-
cioare manuale, găleţi sau pungi. Evitaţi contactul direct cu materialul, folosiţi îmbrăcămin-
te de protecţie şi curăţaţi instrumentele minuţios după finisarea lucrului.  

Opţiunea 1-a: Păstrarea/compostarea maselor fecale în afara toaletei şi utilizarea lor în creşterea 
culturilor 

 Plasaţi compostul pe un teren mai înalt, în spaţii în care nu pot avea acces alte persoane. 
Drept opţiune, compostul din fecale poate fi amestecat cu material din plante şi bălegar 
pentru compostarea ulterioară. Grămada de compost trebuie să fie acoperit cu un strat de 
sol cu o grosime de cel puţin 20 cm. Păstraţi compostul în grămadă pentru un timp sufici-
ent de îndelungat pentru a asigura o perioadă de păstrare totală de cel puţin 2 ani, care 
include timpul de păstrare anterior înăuntrul camerei de colectare a toaletei. 

 După 2 ani de păstrare, compostul poate fi folosit ca îngrăşământ şi material pentru îmbu-
nătăţirea/afânarea solului, aplicându-l la fel ca şi oricare alt compost. Drept precauţie su-
plimentară, compostul poate fi acoperit cu un strat de sol şi în general nu trebuie să fie fo-
losit pentru plantele ale căror părţi comestibile vin în contact cu solul, cum ar fi căpşunele 
sau castraveţii. 

Opţiunea a 2-a: Îngroparea compostului 

 Săpaţi o groapă suficient de adâncă pentru cantitatea întreagă a compostului, iar mai apoi 
acoperiţi groapa cu un strat de sol de cel puţin 30 cm, groapa va fi săpată  într-o locaţie 
care nu este frecventată de oameni.  

Opţional, de-asupra gropii poate fi plantat un copac sau tufar şi compostul va susţine 
creşterea copacului timp de câţiva ani.  
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4 Tabele  

Tabelul 1: Suprafaţa ocupată de culturi care poate fi fertilizată cu o anumită cantitate de urină 

Culturi 10 L 20 L 50 L 1 m3 4,6 m3 8 m3 

Porumb, grâu 3 m2 7 m2 17 m2 330 m2 0,2 ha 0,3 ha 

Cartofi 3 m2 6 m2 15 m2 300 m2 0,1 ha 0,2 ha 

Roşii 2 m2 5 m2 12 m2 240 m2 0,1 ha 0,2 ha 

Castraveţi 6 m2 12 m2 30 m2 600 m2 0,3 ha 0,5 ha 

Ardei 2 m2 4 m2 10 m2 200 m2 0,1 ha 0,2 ha 

Struguri (recolte < 10 t/ha) 15 m2 30 m2 75 m2 1500 m2 0,7 ha 1,2 ha 

Struguri (recolte înalte) 5 m2 10 m2 25 m2 500 m2 0,2 ha 0,4 ha 

 

Tabelul 2: Cantitatea de urină necesară pentru fertilizarea unei suprafeţe anumite de culturi 

Culturi m
3 
urină /1 ha L urină / 1 m

2
 

Porumb, grâu 30 3 

Cartofi (30) 3 

Roşii (40) 4 

Castraveţi (20) 2 

Ardei/ Flori 50 5 

Struguri (recolte < 10 t/ha) (10) 1 

Struguri (recolte înalte) 20 2 

 

Tabelul 3: Perioada de aplicare a îngrăşămintelor de urină 

În general, urina, în calitate de fertilizant  trebuie să fie aplicat în acelaşi timp cu îngrăşămintele 
minerale de azot. Tabelul oferă cantităţile dozelor de îngrăşământ ce urmează să fie aplicate în 
diferite perioade în proporţia dozajului întreg. 

Culturi Perioada de aplicare 

Porumb, grâu 100% înainte de plantare 

Cartofi 100% înainte de plantare 

Roşii 20% înainte de plantare, iar cantitatea rămasă urmează să fie divizată în 3 
aplicaţii pe parcursul perioadei de creştere 

Castraveţi  numai odată după o săptămâna apariţia plantele tinere  

Ardei O treime este aplicată înainte de plantare, restul se divizează în 3-5 aplicaţii 
până după legarea fructelor 

struguri  100% la sfârşitul iernii sau primăvara 

  

 

Tabelul 4: Fertilizarea plantelor decorative 

Culturi Cantitatea îngrăşămintelor de urină şi perioada de aplicare 

Flori 
Dacă nu există recomandări concrete pentru tipul de flori disponibile, 

20% înainte de plantare, restul urmează de divizat în 3 aplicaţii pe par-
cursul perioadei de creştere 

Copaci 
Dacă nu există recomandări concrete pentru tipul de copaci disponibili, 

se aplică 100% la sfârşitul iernii sau primăvara 
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5 Exemplu 

Toaleta de tip Ecosan din şcoala A a fost pus în funcţiune în mai 2009. Toaleta este dotată cu 
două rezervoare pentru urină cu o capacitate de 4,6 m3 fiecare. Prima cisternă  a fost umplută în 
august 2010, iar procesul de umplere a durat un pic mai mult decât un an şcolar.  

Cisterna a fost sigilată iar supapa a fost mutată pentru a umple a doua cisternă. Mai apoi, nivelul 
urinei în rezervoare erau verificat lunar. În decembrie 2010, a doua cisternă a fost umplută în 
proporţie de 20%, în ianuarie – în proporţie de 30% şi s-a calculat că a doua cisternă va fi aproa-
pe plină către sfârşitul anului şcolar, vara. 

În primăvara anului 2011, administraţia şcolii, cu susţinerea inginerilor proiectului ApaSan, a iden-
tificat un fermier din sat care era interesat să folosească urina în toamnă, pe un câmp unde plani-
fica să planteze grâu de toamnă. 

Administratorul şcolii şi fermierul a estimat suprafaţa cu grâu care poate fi fertilizată cu cei 4,6 m3 
de urină depozitată din tabelul 1: 0,2 ha sau 2000 m2. Tabelul 3 indică că grâul trebuie să fie ferti-
lizat o singură dată, înainte de plantare. 

Fermierul a împrumutat o remorcă cu o cisternă de 2 m3 şi un tractor de la alt fermier din sat, 
echipat cu vană de pompare vacuum conectată la pompa de evacuare. Fermierul a pompat urina 
din rezervor, a transportat-o în trei curse în câmp şi a distribuit-o uniform pe suprafaţa de 0,2 ha.  
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Partea a II-a: Ghid detaliat şi justificări 
 

1 Rolul şi sarcinile administraţiei instituţiilor şcolare 

Responsabilităţi 

Toaletele Ecosan din şcoli sunt în proprietatea şi în gestiunea instituţiei şcolare.  

Evacuarea periodică a produselor din toaletele  Ecosan,  a urinei şi compostului, precum şi grija 
pentru utilizarea  acestora în agricultură şi/ sau evacuarea conform normelor de securitate  con-
stituie una din cele mai importante sarcini de întreţinere a toaletelor Ecosan. 

Administraţia şcolii este responsabilă să se asigure ca produsele Ecosan să fie evacuate şi folo-
site. 

Evacuarea, transportarea şi utilizarea produselor poate fi delegată unei persoane din comunitate, 
unui fermier sau prestator de servicii. Însă administraţia şcolii este responsabilă să iniţieze eva-
cuarea,utilizarea produselor Ecosan, să convină cu fermierii sau prestatorii de servicii asupra 
modalităţilor şi să supravegheze activităţile pentru a se  asigura ca că nu vor fi cauzate careva 
prejudicii mediului şi sănătăţii publice.  

Sarcini 

Acţiunile ce urmează să fie întreprinse de administraţia şcolii sunt descrise în cele ce urmează: 

Monitorizarea nivelului  de umplere a rezervorului cu urină şi a camerelor de colectare a maselor 
fecale 

Nivelul de umplere a camerei de colectare a maselor fecale şi rezervoarelor de colectare a urinei 
trebuie să fie monitorizat permanent (lunar), pentru a anticipa momentul când a doua cameră de 
colectare a maselor fecale sau rezervor cu urină vor fi pline şi vor trebui  golite şi pentru a se pre-
găti pentru acţiunile necesare. 

Organizarea golirii şi utilizării urinei 

Cel puţin cu jumătate de an înainte de umplerea celui de-al doilea  rezervor cu urină trebuie să fie 
identificat unul sau câţiva fermieri din sat care să utilizeze urina în calitate de îngrăşământ în 
câmpurile lor.  

Modalităţile de golire a cisternelor şi utilizare a urinei trebuie să fie discutate şi convenite cu fer-
mierii. Sunt posibile diferite aranjamente, spre exemplu fermierii pot folosi urina gratis, acoperind 
în schimb toate costurile de golire şi transportare. În unele cazuri, ar putea fi necesar ca adminis-
traţia şcolii să achite o mică sumă fermierilor pentru a acoperi o parte din costuri. Însă în majorita-
tea cazurilor, costurile implicate vor fi mici, deoarece echipamentul necesar este de obicei uşor 
de obţinut în sate sau în apropiere. 

Se recomandă semnarea unui acord pe termen lung cu fermierul, acordul va include golirea re-
zervoarelor, transportarea şi utilizarea urinei în fiecare an. Golirea rezervorului cu urină poate fi 
mai apoi planificată conform necesităţilor  de creştere a culturilor, spre exemplu în fiecare primă-
vară poate fi golit un rezervor.  

Administraţia şcolii trebuie să instruiască fermierii privind măsurile de securitate descrise în acest 
ghid şi să supravegheze respectarea acestora. 

Ca alternativă, şcoala poate de asemenea organiza utilizarea produselor Ecosan în grădina şcolii 
sau pentru fertilizarea copacilor şi florilor de pe teritoriul şcolii sau din parcurile din localitate. 
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Organizarea golirii şi utilizării compostului 

De îndată ce primele camere de colectare a maselor fecale sunt pline şi închise/sigilate, dar nu 
mai  târziu de jumătate de an înainte de momentul în care se prevede umplerea celor de-a doua 
camere, administraţia şcolii trebuie să decidă asupra modului de evacuare  şi utilizare a compos-
tului. 

Evacuarea şi utilizarea compostului poate fi efectuată de un fermier din comunitate ca parte a 
acordului pentru înlăturarea şi folosirea urinei. 

Deoarece cantităţile de compost sunt destul de mici în comparaţie cu cantitatea de urină, este de 
asemenea posibil ca intendentul şcolii să execute etapele necesare de unul singur. 

Cât priveşte utilizarea urinei, administraţie şcolii trebuie să instruiască fermierii sau intendentul 
şcolii privind măsurile de securitate descrise în acest ghid şi să supravegheze implementarea 
acestora. 

 

2 Aspecte legale referitoare la utilizarea urinei şi compostului în agricultură 

Utilizarea urinei şi a compostului  în calitate de îngrăşăminte este permisă în Republica Moldova, 
deoarece nu există nici o prevedere legală care ar interzice astfel de utilizare [8]. 

Produsele Ecosan sunt folosite gratuit în cadrul comunităţii, iar comercializarea produselor nu 
este practicată. Prin urmare, nu este necesară o înregistrare oficială în conformitate cu legea 
privind utilizarea produselor pentru protecţia plantelor şi produselor folosite în calitate de îngră-
şăminte. 

 

3 Utilizarea urinei ca fertilizant  

Conţinutul nutritiv al urinei 

Urina conţine peste 95% apă, restul componentelor constituind compuşi neorganici şi organici 
(nutritivi). Urina conţine cantităţi semnificative de macro-nutrienţi de bază necesari plantelor; azot, 
fosfor şi potasiu.  

Azotul se găseşte în concentraţie înaltă (preponderent ca uree), pe când fosfaţii şi potasiul se 
găsesc în concentraţii mai mici, în formă dizolvată. Prin urmare, cantitatea urinei folosite pentru 
fertilizarea culturilor este de obicei calculată în baza conţinutului său de azot. 

Concentraţia de azot a urinei depinde de cantitatea de lichid pe care o persoană o bea şi o tran-
spiră pe zi. Urina colectată în rezervoarele toaletelor Ecosan poate fi de asemenea diluată cu apa 
ca urmare a spălării vaselor de toaletă sau curăţării încăperilor, sau cu apa de ploaie care se 
infiltrează în rezervor. În astfel de cazuri concentraţiile de azot vor fi mai scăzute. Concentraţiile 
de azot în urină sunt de asemenea influenţate de procesul de păstrare, deoarece o parte a sedi-
mentului care conţine o cantitate mare de compuşi nutritivi se acumulează pe fundul cisternei şi o 
parte de azot se va pierde în formă de gaze în timpul păstrării.  

Datele colectate din diferite ţări din întreaga lume sugerează că se poate anticipa o cantitate de 
3-7 grame de azot (N) pe litru de urină [2,3]. 

Analiza urinei din toaletele şcolare Ecosan din Moldova, efectuată de ECOTOX (Laboratorul de 
Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe) a indicat că con-
centraţiile de azot variază de la 4 până la 12 g/L [5,6], iar analiza efectuată de AGROinform (La-
boratorul de Încercări “Agrochim” al Centrului Republican de Pedologie Aplicată) a indicat o con-
centraţie medie de azot de 2 grame / L [7]. Media tuturor probelor cunoscute, prelevate din toale-
tele şcolare de tip Ecosan din Moldova constituie 6 grame N/L. 
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Examinând variabilitatea concentraţiei de azot în urină, în mod ideal, conţinutul de azot ar trebui 
să fie testat înainte de utilizarea urinei în scopuri agricole pentru a determina proporţiile de aplica-
re ideale. Însă din cauza costurilor şi complexităţii analizei urinei, aceasta de regulă nu va fi posi-
bil de efectuat în practică. Prin urmare, se recomandă utilizarea cifrei medii de 6 grame azot pe 
litru de urină pentru calcularea proporţiilor de aplicare a îngrăşământului. 

Cerinţele nutritive ale plantelor 

Plantele necesită lumină, apă, o structură în care să crească rădăcinile şi substanţe nutritive pen-
tru creştere. În general, aprovizionarea cu substanţe nutritive prin fertilizare va spori recolta plan-
tei. Însă dacă ceilalţi factori în afara de substanţele nutritive sunt limitaţi, spre exemplu apa, lumi-
na, pH, salinitatea, lumina sau temperatura, atunci recolta nu va creşte doar prin adăugarea mai 
multor substanţe nutritive. 

Cantitatea substanţelor nutritive necesară pentru fertilizarea culturilor depinde de cultură şi de 
rezerva substanţelor nutritive în sol. În mod ideal, rezerva substanţelor nutritive în sol este anali-
zată pentru a calcula cantitatea de îngrăşăminte necesară. Însă în cazul utilizării urinei din toale-
tele şcolare Ecosan, analiza solului de regulă nu va fi fezabilă deoarece este prea scumpă pentru 
a o justifica în cazul utilizării pe scară mică. Prin urmare, dozarea îngrăşământului trebuie să se 
bazeze pe valorile medii ale cerinţelor de substanţe nutritive ale culturilor.  

Tabelul ce urmează oferă recomandări privind aplicarea azotului la plantele cele mai des cultivate 
în Moldova, precum şi perioadele de aplicare recomandate. Datele sunt preluate din Manualul 
pentru utilizarea îngrăşămintelor pe plan mondial (BASF World Fertilizer Use Manual) [9].  

Tabelul 5: Recomandarea privind aplicarea azotului la culturile obişnuite, cultivate în Moldova 

Culturi Cerinţe maximale pe cultu-
ră [kg N / ha] 

Perioada de aplicare 

Porumb, 
grâu 

180 O singură dată înainte de plantare 

Cartofi 200 O singură data înainte de plantare 

Roşii 250 50 kg înainte de plantare, de 3 ori câte 66 kg pe parcursul 
perioadei de creştere 

Castraveţi 100 Divizate şi aplicate la fiecare 2 săptămâni 

Ardei 300 100 kg înainte de plantare, 200 kg divizate pentru a fi aplica-
te de 3-5 ori după legarea fructelor 

Struguri  40  (pentru recolte mai mici 
decât 10 t/ha) 

120 (pentru recolte mai înal-
te) 

O singură dată la sfârşitul iernii sau primăvara 

 

Autorii studiilor privind utilizarea urinei în agricultura din Moldova au recomandat următoarele 
doze de azot, care sunt în proporţie similară cu valorile indicate mai sus: 

 de la 100 până la 170 kg N/ha pentru grâu şi floarea soarelui, ECOTOX [5,6] 

 180 kg N/ha pentru grâu, AGROinform [7]. 
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Proporţia de urină aplicată pe câmp 

Tabelul 6: Proporţiile maximale de aplicare pe culturi, în baza recomandărilor privind aplicarea 
îngrăşămintelor din Manualul pentru utilizarea îngrăşămintelor pe plan mondial şi conţinutul me-
diu de azot în urină măsurat în veceurile şcolare din Moldova 

Cultura Cerinţe ma-
ximale pe 

cultură 

Concentraţia medie 
de azot în urină 

Proporţia urinei aplicate pe 
ciclul culturii 

 kg N / ha g N/ L m
3
/ha L/m

2
 

Porumb, grâu 180 6 30 3 

Cartofi 200 6 33 3 

Roşii 250 6 42 4 

Castraveţi 100 6 17 2 

Ardei 300 6 50 5 

Struguri (recolte < 10 t/ha) 40 6 7 1 

Struguri (recolte înalte) 120 6 20 2 

 

Proporţia urinei ce urmează să fie aplicată pe câmpuri este calculată în baza concentraţiei de 
azot în urină şi necesităţilor de azot ale plantelor: 

 
  10/___

/____
.

xLgurinăînazotuluiiaconcentrat

hakgplanteialazotdenecesarul
aplicareprop   

Tabelul 6. generalizează proporţiile maximale de aplicare a urinei în absenţa valorilor măsurate 
ale concentraţiei urinei şi substanţelor nutritive în soluri.  

Notaţi că proporţiile de aplicare se referă la proporţia totală pe un ciclu al culturii. Dacă se reco-
mandă câteva aplicări pe durata unui ciclu al culturii, proporţia totală trebuie să fie divizată în mod 
respectiv. 

Diluarea urinei 

Urina poate fi aplicată fără a fi diluată sau poate fi diluată cu apă. Diluarea implică sporirea volu-
mului ce urmează a fi împrăştiat, şi, prin urmare, va spori utilizarea forţei de muncă, echipamen-
tului şi energiei. [2,3]. 

Avantajul diluării este că aceasta reduce riscul aplicării unui volum prea mare de urină în măsura 
în care ar dăuna culturilor. Diluarea cu apă reduce de asemenea într-o oarecare măsură mirosul, 
deoarece urina se infiltrează mai repede în subsol. 

Însă merită de notat faptul că urina are caracteristici foarte similare cu îngrăşămintele minerale, şi 
nu este deloc mai toxică pentru plante sau sol decât îngrăşămintele minerale folosite în mod 
obişnuit. Dacă urina ca fertilizant este aplicată în formă nediluată conform proporţiilor recomanda-
te, nu există nici un risc de prejudiciere a plantelor. 

Pentru aplicare volumelor mai mari de urină, precum sunt rezervoarele de urină din toaletele şco-
lare, diluare nu se recomandă, deoarece face utilizarea urinei mai costisitoare. Diluare, cu toate 
acestea este necesară în cazul aplicării acesteia la plantele tinere, care sunt vulnerabile la dife-
renţa mare a pH-ului şi diferenţa de salinitate. 

Pentru cantităţile de urină mai mici, cum ar fi cele de la toaletele Ecosan /gospodăriilor casnice, 
urina poate fi diluată, după dorinţă. 

Cum trebuie transportată  urina din rezervorul toaletei în câmp şi cum trebuie de aplicată/utilizată 
pe câmpuri 

La toaletele  Ecosan din cadrul instituțiilor şcolare urina este colectată şi păstrată în rezervoare 
de capacitate mare amplasate în subteran. Urina trebuie să fie pompată într-un container pentru 
transportare, care este de obicei un container care este parte a unui vehicul sau remorcă  care 
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pot fi trase de un tractor sau cal. Cel mai potrivit mijloc pentru transportarea urinei şi aplicarea 
ulterioară a acesteia în câmp este echipamentul similar cu cel folosit pentru  transportarea şi apli-
carea gunoiului de fermă (bălegarului). 

Pomparea poate fi efectuată fie cu pompe cu vid conectate la ţeava de eşapament a tractoarelor, 
cu pompe cu vid asamblate pe un container, sau cu echipament mobil separat. 

Trebuie de avut grijă ca nu doar lichidul să fie înlăturat din cisterna de păstrare, ci şi sedimentul 
bogat în substanţe nutritive de pe fundul cisternei, iar pentru aceasta poate fi utilă amesteca-
rea/agitarea conţinutului înainte de pompare. 

Dacă nu sunt disponibile containere mari montate pe o remorcă sau vehicul, urina poate fi de 
asemenea turnată în containere mai mici, care pot fi cărate manual sau transportate în cărucioa-
re de tracţiune manuală. 

Urina este aplicată pe câmpuri fie înainte de plantarea culturilor, sau pe parcursul perioadei de 
creştere. 

Aplicarea urinei pe câmpuri înainte de plantare poate fi efectuată mai eficient dacă se face direct 
din containerul amplasat pe remorcă/vehicul. Apoi, urina este distribuită cât mai uniform posibil şi 
conform proporţiei de aplicare calculate. Aceasta se face cel mai bine prin instalarea unei ţevi cu 
deschizător obişnuit la robinetul containerului. 
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Figura 1: Sus: pomparea urinei depozitate din toaletele şcolare în cisterna mobilă. În mijloc: 
pompa cu vid conectată la ţeava de eşapament a tractorului. Jos: utilizarea unui dispozitiv impro-
vizat pentru a distribui urina în câmp înainte de semănatul grâului de toamnă. 

Aplicarea la culturi pe parcursul perioadei de creştere trebuie să fie efectuată aproape de sol, 
lângă plante, evitând împrăştierea urinei pe plantă. Cel mai bine aceasta se poate face manual, 
cu un furtun conectat la container sau cu o stropitoare. 

Dacă sunt disponibile cantităţi mari de urină, este cel mai eficient de utilizat urina pentru astfel de 
culturi, precum sunt porumbul sau cartofii, deoarece aceasta poate fi aplicată într-o singură doză, 
înainte de plantare. În acest caz, urina poate fi aplicată în întregime cu echipament mecanizat. 

Cantităţile mai mici de urină pot fi aplicate cu uşurinţă în mod manual. În acest caz, urina poate fi 
de asemenea aplicată la legumele care necesită câteva doze pe parcursul perioadei de creştere.  

Dacă urina urmează să fie aplicată în grădinile şcolii sau pentru fertilizarea copacilor sau florilor 
din parcuri, urina poate fi mai apoi evacuată din cisternele de păstrare în câteva loturi pe parcur-
sul perioadei de creştere. 

Considerente de sănătate şi gestionarea riscurilor 

Urina este esenţial sterilă atunci când părăseşte corpul şi nu conţine nici un fel de germeni ce 
cauzează maladii (bacterii, viruşi, protozoare, ouă de viermi). Însă în toaletă poate avea loc o 
oarecare contaminare încrucişată cu masele fecale care conţin germeni. Prin urmare există un 
anumit risc eventual pentru sănătate în manipularea şi folosirea urinei în agricultură. Riscul poate 
fi minimizat prin diverse măsuri de securitate.  

Măsurile de securitate ce urmează contribuie la minimizarea riscurilor de sănătate ale utilizării 
urinei [1,2,3,4]: 

Colectarea urinei - urina ca atare este de obicei sterilă; principalele rezultate ale riscului contami-
nării încrucişate de masele fecale din toaletă. Minimizarea contaminării urinei de masele fecale 
va reduce cu mult conţinutul germenilor în urină. Contaminarea încrucişată are loc preponderent 
atunci când masa fecală pătrunde în partea vasului de toaletă unde este colectată urina. Instrui-
rea bună a utilizatorilor privind modul de utilizare adecvată a toaletei, precum şi curăţarea frec-
ventă a vaselor de toaletă constituie măsuri efective de reducere a contaminării încrucişate cu 
masele fecale 

Păstrarea urinei - Când germenii care cauzează maladii părăsesc corpul uman, după o anumită 
perioadă, aceştia mor. Păstrarea urinei pentru o perioadă îndelungată va asigura timp suficient 
pentru ca germenii să moară definitiv. Urina depozitată produce un conţinut de pH înalt care con-
tribuie suplimentar la omorârea germenilor. În general, se recomandă o perioadă de 6 luni pentru 
urina din instituţiile publice (pentru urina din toaletele individuale  este suficient o lună), care va 
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permite ca germenii ce se conţin în urină să moară definitiv. Analiza urinei stocate din toaletele 
şcolare din Moldova a determinat că în aceasta nu sunt prezenţi germeni care cauzează maladii 

[5,6,7]. Cantități mici de urină la nivelul gospodăriei pot fi aplicate direct fără stocare. 

Evitarea folosirii urinei proaspete - toaletele Ecosan sunt dotate cu două rezervoare de depozita-
re. Aceasta permite umplerea mai întâi a unui rezervor şi păstrarea urinei în aceasta timp de cel 
puţin 6 luni după umplerea şi sigilarea rezervorului. Ulterior, al doilea rezervor poate fi umplut pe 
parcursul depozitării urinei din primul rezervor. Acest sistem asigură ca să nu fie necesară nicio-
dată manipularea şi utilizarea urinei proaspete care poate eventual conţine germeni activi. 

Minimizarea expunerii directe a oamenilor la urină - Riscurile pentru sănătate provocate de ger-
menii eventual conţinuţi în urină apar doar atunci când persoanele intră în contact direct cu urina. 
Prin urmare, excluderea contactului direct al persoanelor cu urina va minimiza riscul infecţiei. 
Pentru a exclude contactul direct cu urina la toate etapele de manipulare a urinei, precum şi în 
timpul aplicării acesteia ca îngrăşământ, trebuie de utilizat tot timpul îmbrăcăminte de protecţie 
(mănuşi, cizme, haine) şi de evitat vărsarea sau stropirea inutilă  a urinei în timpul manipulării 
acesteia. 

Minimizarea expunerii produselor agricole la urină - pentru a minimiza riscurile de sănătate ale 
consumatorilor produselor fertilizate cu urină trebuie de evitat aplicarea urinei pe părţile comesti-
bile, iar urina trebuie să fie aplicată aproape de sol, cu încetarea aplicării acesteia la 4 săptămâni 
înainte de recoltare. 

Restricţiile faţă de culturi - culturile industriale care sunt procesate înainte de a fi consumate (ex. 
grâul, porumbul), florile şi copacii nu cauzează nici un risc pentru consumatori. Prin urmare, nu 
este necesar de întreprins măsurile de securitate descrise mai sus dacă culturile sunt fertilizate 
cu urină. 

Bariere multiple: aplicarea nu doar a unei singure, ci a câtorva măsuri din cele enumerate asigură 
securitate suplimentară.  

4 Utilizarea sau evacuarea compostului  

Caracteristicile compostului Ecosan 

În toaletele Ecosan, masele fecale sunt colectate împreună cu un agent de uscare şi dezinfecta-
re, precum sunt rumeguşul, cenuşa, varul sau solul şi trece printr-un proces şi descompunere, 
într-o oarecare măsură. Produsul obţinut din acest proces se numeşte compost. 

Deşi cantitatea totală a substanţelor nutritive excretate cu fecalele este mai mică decât în cazul 
urinei, concentraţia substanţelor nutritive, în special a fosforului şi potasiului este înaltă în masele 
fecale, iar atunci când este folosit în calitate de îngrăşământ, compostul din mase fecale poate 
contribui la sporirea semnificativă a recoltei plantelor. În afară de aceasta, compostul conţine 
substanţă organică care sporeşte capacitatea solului de a reţine apa şi tampona ionii, precum şi 
structura solului.  

Fecalele proaspete pot conţine concentraţii înalte de patogeni, cum ar fi bacterii, viruşi şi ouă de 
viermi. Depozitarea în camerele de colectare va reduce în mare măsură conţinutul patogenilor în 
compost. Moartea patogenilor este accelerată de condiţiile ostile din camerele de colectare, pre-
cum sunt temperaturile înalte, conţinutul scăzut de umiditate şi pH – ul înalt al  cenușii sau varu-
lui. Însă unii patogeni, în particular ouăle de viermi, sunt destul de rezistenţi şi pot fi activi/ infecţi-
oşi o perioadă îndelungată. Prin urmare este necesar de depozitat compostul pentru o perioadă 
minimală de 2 ani pentru a asigura moartea definitivă a patogenilor, măsuri ce ar permite utiliza-
rea sigură a compostului [1,4]. 

Procesarea, reutilizarea sau evacuarea compostului  

Camerele de colectare ale toaletelor Ecosan sunt proiectate astfel încât permit depozitarea feca-
lelor timp de un an sau mai mult din momentul umplerii şi sigilării camerei, până la golirea aceste-
ia. Sistemul permite evitarea procesării fecalelor proaspete, care sunt potenţial infecţioase. Se 
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recomandă de utilizat capacitatea de depozitare disponibilă din camerele de colectare ale veceu-
rilor cât mai mult timp posibil şi de înlăturat compostul din cameră doar după ce camera de colec-
tare paralelă este aproape plină. 

Compostul trebuie de înlăturat manual, folosind lopeţi şi greble. Compostul poate fi transportat 
mai apoi cu cărucioare de mână, găleţi sau pungi. Este important de evitat contactul direct cu 
compostul, de aceea este absolut necesar de utilizat îmbrăcăminte de protecţie. De asemenea, 
pentru a se evita inhalarea de praf în compost uscat la manipularea, o mască respiratorii pot fi 
utilizată.   Instrumentele folosite pentru înlăturarea compostului trebuie să fie curăţate minuţios 
după finisarea lucrului. 

Pentru toaletele şcolare de tip Ecosan şi cele individuale se recomandă următoarele două opţiuni 
pentru utilizarea în agricultură sau evacuarea compostului: 

Opţiunea 1-a: Depozitarea compostului şi utilizarea acestuia în creşterea culturilor 

Compostul trebuie să fie depozitat cel puţin un an în camera de colectare a toaletei după sigila-
rea acesteia.  

După un an, compostul poate fi înlăturat din camera de colectare şi plasat pe un maldăr în afara 
ariei de acces a persoanelor, unde trebuie să fie păstrată încă un an adăugător. Opţional, fecale-
le pot fi amestecate cu material din plante şi bălegar pentru producerea compostului. Maldărul 
trebuie să fie acoperit cu un strat gros de sol (>20cm).  

Dacă compostul este depozitat cel puţin 2 ani înăuntrul camerei de colectare a toaletei, nu este 
necesar ca acesta să fie depozitat un timp suplimentar în afara toaletei. 

După 2 ani de depozitare (2 ani în interiorul camerei de colectare sau 1 an în camera de colecta-
re şi 1 an în afara veceului, pe un maldăr) compostul poate fi folosit în calitate de îngrăşământ şi 
material de îmbunătăţire a solului, aplicând compostul obţinut în mod similar cu cel de aplicare a 
compostului obişnuit.  

Drept măsură de precauţie necesară, compostul trebuie să fie acoperit cu un strat de sol şi să nu 
fie folosit pentru plantele ale căror părţi comestibile vin în contact cu solul (ex. căpşune sau cas-
traveţi sfeclă de zahăr, ridiche). 

Opţiunea a 2-a: Îngroparea compostului  

După un an de depozitare înăuntrul toaletei, compostul poate fi de asemenea îngropat într-o 
groapă săpată într-o locaţie sigură, pe unde nu umblă oamenii. Groapa trebuie să fie suficient de 
adâncă ca să încapă toată cantitatea de compost, plus un strat de sol de 30cm cu care groapa se 
acoperă mai târziu.  

De-asupra gropii poate fi plantat un copac sau un tufar. Compostul va îmbunătăţi creşterea copa-
cului timp de mai mulţi ani. 
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