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Abstract. Composting is a biological composition process thats converts 

organic matter to a stable organic compounds like humus. This process depends on the 
microorganisms which usesome organic matter compounds as energy and food 
sources, physical (the water content, particle size and surface area of organic 
materials) and chemical properties such is content of nitrogen and carbon. Knowing 
the weight average of the carbon/nitrogen ratio of the materials used during the 
composting process presents particular importance in order to prevent nitrogen loss or 
reduce the duration of the composting process due to an excessively large value of the 
carbon/nitrogen ratio which is also the cause of obtaining in some situations of rougher 
compost. This article proposes a calculation algorithm in order to establish certain 
measures to obtain compost with the optimal value (10-15) of the carbon/nitrogen 
ratio. 

INTRODUCERE 

O parte considerabila de biomasa este reprezentată de producţiile agricole 
principale (boabe de cereale, seminţe de floarea soarelui, tuberculi de cartof etc.) şi 
secundare (paie, strujeni, tulpini de floarea soarelui, vreji) care se obţin anual din 
culturile agricole. O parte din producţia vegetală secundară cum ar fi paiele şi cocenii 
pot deveni furaje grosiere în urma unei corecte conservări şi tratări. Aceleaşi materiale 
organice depreciate datorită intemperiilor, poluării cu pesticide pot fi considerate ca 
deşeuri. Tot în această categorie de deşeuri pot fi încadrate tulpinile de floarea soarelui 
sau de soia. (Şişeşti, 1980) În unele situaţii aceste produse sunt arse.  

Încorporarea în sol a resturilor organice brute sau administrarea directă a 
gunoiului de grajd, aflat în orice stadiu de transformare, şi a dejecţiilor lichide determină 
apariţia foamei de azot la plante, vătămare rădăcinilor plantelor, poluare cu nitraţi a 
subsolului şi a apelor freatice, diseminarea seminţelor de buruieni. Menţinerea 
capacităţii solurilor de a produce biomasă şi evitarea efectelor negative menţionate se 
poate realiza prin compostarea materialelor organice menţionate (de natură vegetală şi 
uneori animală) şi administrarea ulterioară în sol a acestora sub forma de „compost 
matur” numit şi „compost humic”. Prin compost se înţelege un produs organic obţinut 
printr-un proces aerob, termofil de descompunere şi sinteză microbiană a substanţelor 
organice din produse reziduale, care conţine peste 25% humus relativ stabil format 
predominant din biomasă microbiană şi care în continuare este supus unei slabe 
descompuneri fiind suficient de stabil pentru a nu se reîncălzi ori a determina probleme 



de miros sau de înmulţire a insectelor şi a cărui valoarea  raportului C/N se încadrează 
în mod frecvent în intervalul cuprins între 10 şi 15.  

Gestionarea resturilor organice prin compostare şi ulterior administrare în sol 
presupune cunoaşterea atât a unor însuşiri fizice (conţinutul de apă, mărimea 
fragmentelor organice) şi chimice (conţinutul de azot şi de carbon) cât şi procesele de 
transformare pe care le suferă materialele organice în anumite condiţii de mediu (aerobe 
sau anaerobe).  

Cunoaşterea mediei ponderate a raportului carbon azot al materialelor organice 
utilizate în procesul de compostare prezintă importanţă deosebită în vederea prevenirii 
pierderilor de azot sau mărirea duratei de timp a procesului de compostare datorită 
valorii prea mari a raportului carbon/azot care este şi cauza obţineri în unele situaţi a 
unui compost mai grosier. În această lucrare este propus un algoritm de calcul în 
vederea stabilirii unor măsuri în vederea obţinerii unui compost cu valoarea optimă (10-
15) a raportului carbon/azot. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Obţinerea unui compost cu valoarea optimă a raportului carbon/azot se poate realiza 

numai in situaţia în care valoarea medie a raportului carbon/azot al materialelor organice 
utilizate la obţinerea compostului se încadrează în intervalul cuprins între anumite limite.  

Date analitice: 
 ▪ conţinutul de carbon al materialelor 
organice (C1 C2... Cn); 
 ▪ conţinutul de azot al materialelor 
organice (N1, N2... Nn) 
 ▪ conţinutul de apă al materialelor 
organice(W1, W2... Wn); 
 ▪ masa materialelor organice 
(m1, m2... mn). 

Date cunoscute: 
Valoarea  medie a 
raportului carbon azot 
dorit a se realiza  
(C/Nd = 25 ÷30) 

Calcularea valorii medii a 
raportului carbon/azot  al 
materialelor organice (C/NMOcomp) 
ce urmează a fi folosite pentru 
obţinerea compostului 

Interpretarea rezultatelor şi 
stabilirea recomandărilor 

b. C/NMOcomp = C/Nd 
(C/Nd = 25 ÷30) 

a. C/NMOcomp <C/Nd 
C/Nd  < 25  (20) 

c. C/NMOcomp > C/Nd 
C/Nd >30(40) 
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Fig. 1 - Diagrama generală pentru calcularea valorii medii a raportului carbon/azot al materialelor 
organice utilizate la obţinerea compostului 
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stabilirea raportului între iale organice disponibile 
pentru 

 procente) se determină prin metoda Walkley-Black modificată de 
Gogoa

2 n
primată în tone sau în kilograme. 

1. Se calculează va  C/NMOcomp a materialelor 
organice disponibile pentr ortului C/N se

În vederea calculării valorii medii ponderate iniţiale a raportului carbon/azot şi 
masele sau volumele de diferite mater

compostare sunt necesare o serie de date primare, aşa cum se observă în diagrama 
prezentată în figura 1. 

Conţinutul de carbon al materialelor organice folosite la obţinerea compostului (C1, 
C2, ..., Cn exprimat în

şă. Conţinutul de azot (N1, N2, ..., Nn exprimat în procente) al materialelor organice 
disponibile se determină prin metoda Kjeldhal modificată de Cope.. Conţinutul de apă din 
materialele organice utilizate la obţinerea compostului (w1, w2, ..., wn  în procente) se 
determină prin uscare în etuvă. 

Masa materialelor organice (m1, m , ..., m  exprimată în tone sau în kilograme) se determină 
prin metoda grvimetrică şi este ex

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
loarea medie ponderată a raportului

u obţinerea compostului. Valoarea rap  
raportează la substanţa uscată a materialului organic. Estimarea valorii medii raportului 
C/N al materialelor organice pregătite pentru compostare se face cu următoare formulă: 
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 care: 

/NMOcomp – reprezintă valoarea medie ponderată a raportului C/N a materialelor 
ponib

n - 
a

al ace

100....100100

în
C

organice dis ile pentru obţinerea compostului; 
m1, m2, ..., mn - masa materialelor organice disponibile pentru compostare (tone 

sau kilo rg ame); 
C1, C2, ..., C conţinutul de carbon al materialelor organice folosite la obţinerea 

compostului (exprim t în procente); 
N1, N2, ... Nn - conţinutul de azot al materialelor organice (exprimat în procente); 
w , w2, ... w  - conţinutul de ap1 n   ă din materialele organice (exprimat în procente). 
 
2. Cunoscând masa unui material organic (m1), conţinutul de apă, carbon şi azot 

stuia şi valoarea raportului carbon/azot dorit a se obţine se poate estima masa 
materialului organic (m2) cu un anumit conţinutul de apă, carbon şi azot. 
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unde C/Nd este valoarea raportului carbon/azot necesară  a se realiza. 

. În situaţia în care valoarea medie ponderată a raportului C/N a materialelor 
organi

 
3
ce disponibile pentru compostare este mai mică decât cea optimă (C/NMOcomp 

<C/Nd ; C/Nd  < 20-25 ) în urma compostării se vor înregistra pierderi de azot prin 
degajarea în atmosferă. Pentru a înlătura acest neajuns se impune adăugarea 
materialelor organice cu o valoare mai mare a raportului carbon/azot (>40) (relaţia 3.1, 
3.2) sau micşorarea cantităţii de material organic la care valorea raportului carbon/azot 
este mică de 20 (relaţia 3.3., 3.4). 
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m  - masa materialului organic cu valoare maximă a raportului carbon/azot; 

ului 
carbon

ţinutul de azot din materialul organic cu valoare maximă a raportului 
carbon

ţinutul de apă din materialul organic cu valoare maximă a raportului 
carbon

laţia (3.1) se calculează masa materialului organic  cu un conţinut 
mare (

H
CH - conţinutul de carbon din materialul organic cu valoare maximă a raport
/azot; 
NH - con
/azot; 
wH - con
/azot. 
Din re Hm
mai mare de 40) de carbon/azot necesar a se adăuga pentru a se obţine un 

compost cu valoarea optimă carbon/azot. 
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entru calcularea masei materialului organic cu un conţinut mic de carbon/azot 

necesa
P
r a se adăuga în vederea obţinerii unui compost maturat (humic) se folosesc 

relaţiile (3.3) şi (3.4) 
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m  - masa materialului organic cu valoare minimă a raportului carbon/azot; 

tului 
carbon/azot; 

L
CL - conţinutul de carbon din materialul organic cu valoare minimă a rapor
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NL - conţinutul de azot din materialul organic cu valoare minimă a raportului 
carbon/azot; 

wL - conţinutul de apă din materialul organic cu valoare minimă a raportului 
carbon/azot. 
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0) de carbon/azot necesar a se adăuga pentru a se obţine un compost cu 
valoar

Din relaţia (3.3) se calculează masa materialului organic Lm  cu un conţinut mic 
(mai mic de 2

ea optimă carbon/azot. 
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m

−⋅−
−NCNwm −⋅−

=
100 11 + + − ⋅

100
1001 L

(3.4) 

 
4. În cazurile în care valoarea medie ponderată a raportului C/N a materialelor 

organice disponibile pentru compostare se încadrează in intervalul optim al valorilor 
(C/NM

r 
organice disponibile pentru compostare este mai mare decât cea optimă (C/NMOcomp > 
C/N ;

1

ocomp ≈ C/Nd ; 25 ÷ 30) în urma compostării materialelor organice se va obţine un 
„compost matur” sau „compost humic” cu un raport carbon azot cuprins între 10 şi 15. 

 
5. Atunci când valoarea medie ponderată a raportului C/N a materialelo

d  C/Nd  > 30÷40) este necesar a adăuga materiale organice cu valoarea mică a 
raportului carbon/azot sau chir îngrăşăminte minerale cu azot. Cantitatea de azot 
necesară a se adăuga se poate estima cu următoarea relaţie: 
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titatea de azot necesară a se adăug ţi  cu 
valoarea optimă carbon/azot. 

ăşămât mineral de azot necesară a se adăuga : 

unde Nx este can a pentru a ob ne un compost

 
6. Se calculează cantitatea de îngr
 

sa
xIngrN N

Nm 100
⋅=  

 
unde este masa îngrăşământului de azot necesară a se adăuga, iar Nsa conţinutul 

 

IngrNm
de azot substanţa activă din îngrăşământ. 
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CONCLUZII 
Cunoaşterea mediei pondera rbon azot al materialelor organice 

utilizate în procesul de compostare ţă deosebită în vederea prevenirii 
pierde

ostului prezintă importanţă practică întrucât pe baza 
rezulta
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