De ce să nu arzi frunzele?
Dăunezi sănătății
Arderea frunzelor și a altor deșeuri
vegetale, în afara focarelor adecvate acestui
�p de biomasă, emană diferite substanţe
toxice, precum: monoxidul de carbon
(„ucigașul tăcut”), dioxidul de sulf,
funinginea, oxizii de azot, benzopiren şi
dioxinele. Acestea se acumulează în
atmosferă la nivelul solului, în sol și în apele
de suprafață.
Chiar şi în micro-can�tăţi, aceste substanțe pot provoca intoxicaţii, iar în
can�tăți mai mari - boli serioase. Fumul de la arderea frunzelor conține de
350 de ori mai multe substanțe cancerigene decât fumul de țigări.
Fumul este periculos, îndeosebi pentru persoanele în vârstă și copii, dar și
pentru toți cei care suferă de boli cardiovasculare, respiratorii, alergice.

Dăunezi buzunarului
Conform Codului Contravenţional art. 154, pentru arderea
frunzelor și deșeurilor menajere se sancționează:
persoanele ﬁzice - cu o amendă în mărime de la 600
până la 1200 de lei sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de până la 60 de ore;
persoanele juridice - cu o amendă în mărime de la
4.500 până la 9.000 de lei.

Ce să faci dacă cineva arde frunzele?
1. Să-i povesteș� despre daunele cauzate mediului și oamenilor, precum și
despre alte soluții, decât arderea.
2. Să te oferi să iei tu frunzele, dacă poți.
3. Dacă metodele ”diploma�ce” nu ajută - să suni la 112 sau
la Inspectoratul pentru Protecția Mediului: (022) 22 69 51.

Ce să faci cu frunzele?
Să le lași sub copac!
Într-un sol bogat în organisme vii, frunzele lăsate sub copaci dispar deﬁni�v
până vara, hrănind viermii, microorganismele și apoi plantele.
Fără muncă, obțineți un sol fer�l, aerat și sănătos (viu și dezinfectat).
Lăsați frunzele pe seama Naturii!

Să le compostezi!
Frunzele pot deveni un îngrășământ prețios în doar 1-3 luni! Făceți o movilă
de compost de cel puțin 1 m3 (nu groapă!), adăugați deșeuri alimentare,
gunoi de grajd sau alte surse de azot și amestecați periodic, as�el încât
temperatura compostului să crească până la 55-65oC (nu mai mult!).
Umeziți sau acoperiți movila după necesitate. Acest compost
ﬁerbinte va distruge dăunătorii, agenții patogeni și semințele.

