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NOTĂ DE CLARIFICARE
privind platforma pentru depozitarea gunoiului de grajd pentru proiecte ce
vizează acțiuni în sectorul zootehnic aplicabile submăsurilor 6.1 și 6.3 din PNDR
2014-2020
Având în vedere că, în cazul acțiunilor din fermele zootehnice mai mici de
100
UVM
(unitate
vită
mare),
respectarea
cerinţelor
privind
depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine
animală va fi validată la finalul investiţiei prin Nota de constatare, emisă de Garda
Națională de Mediu, se impune necesitatea clarificării situației în care sunt
acceptate și amenajările individuale de tip: grămezi de compost cu pat de paie sau
întăritură de pământ și grămezile de compost pe folii de plastic, față de
prevederile Ghidului solicitantului conform căruia:
“Platformele/amenajările pentru depozitarea gunoiului de grajd în fermele
zootehnice se pot face în sistem:
Individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie să aibă/prevadă
platforme individuale conform prevederilor Codului de bune practici agricole
pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, fiind
acceptate pentru depozitarea temporară a gunoiului de grajd fermentat (compost)
și amenajările individuale de tip: grămezi de compost cu pat de paie sau întăritură
de pământ și grămezi de compost pe folii de plastic. Astfel, compostul (depozitat
temporar în vederea împrăștierii), presupune o faza anterioară obligatorie în care
gunoiul de grajd trebuie să treacă printr-o fază de compostare, fază în care trebuie
să se evite orice posibilă scurgere a levigatului din gunoiul de grajd în
sol/subsol/ape de suprafață. Acest lucru se poate asigura doar prin utilizarea unor
amenajări individuale cu baza impermeabilă, conforme cu cerințele CBPA,
respectiv a Directivei Nitrați.
De asemenea, pentru fermele zootehnice mici şi medii pot fi folosite ca
sistem individual (gospodăresc) pentru depozitarea temporară a gunoiului de
grajd, modelele tehnice prezentate în Ghidul depozitării gunoiului de grajd în
fermele individuale – Anexa la Ghidul solicitantului.”
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Astfel, platformele/amenajările pentru depozitarea gunoiului de grajd în
sistem individual trebuie să fie în conformitate cu prevederile Codului de bune
practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse
agricole, a precizărilor din ghidul depozitării gunoiului de grajd în fermele
individuale și dimensionate corespunzător cu numărul de animale deținute în
fermă și perioada de interdicție pentru aplicarea gunoiului de grajd pe terenul
agricol, ţinând cont de aplicația „Calculator - Codul de bune practici agricole”,
atașată ca anexă la Ghidul solicitantului.
În cazul în care solicitantul propune prin planul de afaceri amenajări
individuale de tip: grămezi de compost cu pat de paie sau întăritură de pământ și
grămezi de compost pe folii de plastic, acestea sunt admise ca soluții doar pentru
depozitarea temporară a compostului pe pat de paie sau întăritură de pământ și
pe folii de plastic (sau orice material impermeabil polietilenă cu densitate mare),
numai în situația în care gunoiul de grajd produs în ferma proprie este prelucrat în
vederea obținerii compostului și urmează a fi utilizat ca fertilizant.
În acest caz, solicitantii care dețin suprafețe de teren agricol, iar prin
planul de afaceri își propun să utilizeze gunoiul de grajd ca îngrășământ organic de
origine animală nu au obligația să încheie un contract cu o platformă pentru
depozitarea gunoiului de grajd autorizată/ comunală, dacă dimensionarea
platformei/amenajării temporare corespunde cu numărul de animale din
exploataţie și perioade de interdicție pentru aplicarea gunoiului de grajd pe
terenul agricol, inclusiv cele previzionate prin Planul de Afaceri (în cazul în care
tânărul fermier intenţionează creşterea numărului de animale din exploataţie),
respectă prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul
MMGA/MAPDR nr. 1.182/1.270/2005, cu modificările și completările ulterioare.
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