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Introducere

Î n  cazul unui focar de boală, cum ar  influ -
enţa aviară înalt patogenă, febra a oasă, 

Pesta Porcină Africană, sau Dermatoza Nodulară 
ontagioasă multe animale vor muri din cauza 

bolii sau vor  sacri cate pentru a preveni răspîn -
direa agenţilor patogeni  Apoi, cadavrele necesită 
o  ges onate imediat i în siguranţă  Opţiunile 
de ges onare a cadavrelor includ compostarea 
la faţa locului, îngroparea sau arderea, precum i 
depozitele de de euri în afara amplasamentului, 
incinerare sau ecarisa , în cazul în care aceste te -
nologii sunt disponibile imediat  

Pe baza experienţelor locale în mpul răspun -
surilor focarelor recente de boală, ges onarea ca-
davrelor poate  foarte di cilă  Pot exista riscuri 
semni ca ve de biosecuritate i de mediu de la 
te nicile de ges onare a cadavrelor, în funcţie de 
modul în care sunt implementate  De exemplu, 
depozitarea cadavrelor înainte de a  eliminate 
poate  un risc de răspîndire a agenţilor patogeni 
prin mai multe căi, cum ar  atragerea mu te-
lor; lic idele pot păstrunde în sol i în apele de 

suprafaţă în mpul depozitării i îngropării; arde-
rea poate produce emisii periculoase în aer; iar 
grămezile de compost aran ate în mod necores-
punzător nu pot inac va agenţii patogeni

Ges onarea e cientă a cadavrelor a nge două 
obiec ve principale: 1) să conţină agenţi patogeni 
pentru a preveni răspîndirea ulterioară a bolii la 
animale i la oameni; i 2) pentru a prote a apa de 
băut, aerul i solul  Ambele obiec ve se referă la 
sănătatea umană, animală i ecosistemului, care 
fac parte din conceptul O Singură Sănătate

O Singură Sănătate este un mecanism de abor-
dare a ameninţărilor i de reducere a riscurilor de 
boli infecţioase la interfaţa animal  om - ecosis -
tem  Aspectele c eie ale conceptului O Singură 
Sănătate includ supraveg erea i boli aferente 
celor trei domenii de sănătate, biosecuritate e -
cientă în mpul focarelor de boli infecţioase, i 
alte aspecte importante  Ges onarea e cientă a 
cadavrelor spri ină în mod direct aceste aspecte i 
vor  discutate în detaliu în cadrul acestui ar col

Ges onarea cadavrelor pot  efectuate la faţa lo-
cului sau înafara acesteia printr-o varietate de meto-
de; metoda selectată depinde de condiţiile speci ce 
ale amplasamentului, inclusiv resursele disponibile 
la nivel local, pul i mărimea operaţiunii  �
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Obiec vul acestui ar col se referă la operaţiunile 
de dimensiuni mici i mi locii (pînă la 5,000 păsări, 
12  porci sau 25 bovine, în total aproxima v 11 
tone metrice de material)  u toate acestea, tre-
buie remarcat faptul că diferite considerente, îna -
fara sferei de aplicare a acestui document trebuie 
să e luate în consideraţie pentru operaţiuni de 
producţie mare, mai mult de 5000 de păsări, 12  
porcine sau 25 bovine  Răspunsul se presupune 
a  stamping out, în cazul în care toate animale -
le sensibile din fermă sunt distruse i rămă iţele 
lor sunt eliminate, sau o situaţie în care animalele 
mor din cauza agentului patogen  Acest ar col nu 
se referă la consumul de proteine de către oa-
meni  Se presupune, de asemenea că accesul la 
depozitele de de euri mecanizate, incinerare con-
trolată i ecarisa  sunt limitate  Prin urmare, acest 
ar col se va focusa exclusiv pe îngropare (îngro -
parea tradiţională profundă i metoda inovatoare 
de îngropare deasupra pămîntului), ardere în rug, 
i compostarea  �

Abordări privind gestionarea 
cadavrelor

 

n mod ideal, ecare fermă ar trebui să deţină 
un plan pentru modul în care ar urma să e ges-

onate cadavrele într-un posibil focar de boală  
Planul trebuie să furnizeze detalii despre modul 
de implementare a tuturor opţiunilor de elimina -
re care se aplică locului speci c i situaţiei pentru 
a facilita flexibilitatea pentru ges onarea cada-
vrelor  Respondenţii pot alege să u lizeze una sau 
mai multe metode de eliminare, în funcţie de cir-
cumstanţe  Informaţii detaliate despre avanta e, 
dezavanta e, aplicabilitate, factori de cost i alte 
considerente pentru ecare opţiune de elimina -
re sunt prezentate în secţiunile următoare ale 
acestui ar col  O secţiune care compară opţiunile 
urmează discuţia detaliată pentru ecare opţiune 
de eliminare  �

rmătoarele subsecţiuni oferă descrieri detaliate 
ale îngropării (îngropare profundă sau îngropare 
deasupra pămîntului); ardere (ruguri, incinera-
toare cu perdea de aer, i crematorii mobile); i 
compostarea

Îngroparea
ngroparea în sensul prezentului ar col, include 

îngroparea tradiţională profundă, precum i o 

nouă i inova vă metodă de îngropare la supra-
faţa solului

Îngroparea profundă
ngroparea profundă implică înlăturarea solu -

lui (săparea) la o adîncime de 3 pînă la  metri, 
pămîntul se adună în apropiere pentru o u lizare 
ulterioară, amplasarea cadavrelor în zona excava-
tă i apoi acoperirea cadavrelor cu pămîntul care 
anterior a fost înlăturat  Odată îngropate, cada -
vrele sunt supuse unei descompuneri anaerobe i 
se descompun în minerale i materiale organice  
Acesta este un proces lent i poate dura decenii  
Procesul de descompunere anaerobă generează 
lic ide ale corpului (levegate) care vor pătrunde 
încet în sol sub locul de îngropare i pot aunge în 
apele subterane (a se vedea igura 1)  

n funcţie de pul de sol i adîncimea sursei 
de apă, pot exista riscuri pentru sănătatea uma -
nă i a mediului asociate cu contaminarea ape -
lor subterane  De exemplu, levigatul cadavrului 
poate conţine peste 12,000 miligrame / litru 
(mg/L) de azot de amoniu, în mp ce nivelul de 
maximum 10 mg / L de nitraţi în apa potabilă 
este considerată sigur în unele ţări  Excesul de 
nitraţi poate provoca met emoglobinemia, care 
este potenţial fatală pentru nou-născuţi, pre -
cum i eutrofuzarea, care omoară pe i  O vari -
etate de procese zice, c imice sau biologice cu 

mpul pot în condiţii favorabile să reducă masa, 
toxicitatea, mobilitatea, volumul sau concentra -
ţia de contaminanţi în sol sau în apa subterană

BGS - suprafaţa de sub pămînt; m - metru (i); mg/L - miligrame per litru; N - azot; OMS - Organizaţia Mondială a Sănătăţii
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Groapă pentru îngroparea cadavrelor

Descompunerea carcasei de asemenea gene-
rează metan, un gaz exploziv care poate migra 
prin sol în spaţii înc ise, cum ar  gra duri i case, 
unde pot înlocui aerul i poate crea un risc de 
as xiere sau se poate acumula în concentraţii ex-
plozive în prezenţa unei scîntei sau a unei flăcări  
Metanul este de asemenea, un gaz de seră, care 
contribuie la sc imbrările clima ce globale  n 
po da acestor riscuri, îngroparea a fost u lizată 
istoric pentru ges onarea mortalităţii i este cu-
noscută de ma oritatea oamenilor

anţurile i gropile sunt cele două metode de 
îngropare cel mai des u lizate  anţurile sunt mult 
mai lungi decît lăţimea, în mp ce gropile au o 
lungime mai proporţională cu lăţimea  otogra a 
de mai os prezintă o groapă pică de îngropare 
a cadavrelor
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Tabelul 1 evidențiază avantajele și dezavantajele 
majore ale îngropării profunde. O comparație mai 
detaliată a opțiunilor de eliminare este prezentată 
în secțiunea "comparația opțiunilor" la pagina 4.

Îngroparea deasupra pămîntului
Îngroparea deasupra pămîntului este un hibrid de 
îngropare profundă și compostare. Ca și în cazul 
îngropării profunde, îngroparea deasupra pămîn-
tului implică eliminarea cadavrelor de animale 
într-un șanț săpat pe teritoriul fermei. Cu toate 
acestea, șanțul de îngropare deasupra pămîntului 
este mult mai mic decît șanțul pentru îngropa-
rea profundă și include o bază dintr-un material 
carbonic cum ar fi paiele sau rumeguș de lemn. 
Șanțurile sunt proiectate pentru a spori activita-
tea microbiană și pentru a minimaliza de la levi-
gatul cadavrului.

Îngroparea deasupra pămîntului include un 
șanț săpat la suprafață în solul nativ la o adînci-
me de 60 centimetri (cm) (a se vedea Figura 2 și 
imaginea de mai jos). Treizeci de cm de material 
carbonic este plasat pe fundul șanțului urmat de 
un singur strat de cadavre a animalelor. Pămăntul 
excavat este apoi plasat înapoi în șanț, formînd 
o movilă pe care este plasat un strat vegetativ. 
Pentru stratul vegetativ se selectează o specie 
de plante care este disponibilă și corespunzătoa-
re atît la nivel regional cît și sezonier. În cele din 
urmă, perimetrul movilei de pămînt este săpat 
pentru a preveni pătrundereaapei de suprafață în 
sistem. Odată ce cadavrele s-au descompus, locul 
unde au fost îngropate se nivelează și se poate de 
reutilizat. În cele mai multe medii acest lucru va 
dura între 9 și 12 luni.

Tabelul 2 evidențiază avantajele și dezavanta-
jele cele mai importante ale îngropării deasupra 
pămîntului. O comparație mai detaliată a opțiu-
nilor de eliminare este prezentată în secțiunea 
Comparația opțiunilor.

Arderea
Arderea deschisă ( a se vedea poza de la pagina 4) 
este un proces care presupune construirea unui 
pat de materiale combustibile, cum ar fi grinzi de 
lemn, apoi așezarea cadavrelor pe pat, adăugarea 
mai multor materiale combustibile peste cadavre, 
și aprinderea acestora. Nu există nici o izolare a 
materialelor în acest proces. Din punct de vedere 
istoric, arderea deschisă sau necontrolată a fost 
utilizată pentru distrugerea termică a cadavrelor 
și a materialelor asociate în timpul crizelor de 
sănătate a animalelor. Arderea deschisă poate fi 
numită ardere necontrolată deoarece are puți-
ne șanse ca intrările și ieșirile să fie monitoriza-
te și reglementate. Nici intrarea combustibilului 
și nici a aerului nu poate fi controlată, ceea ce 
poate duce la arderea incompletă, fum și ardere 

Tabelul 1

ÎNGROPAREA PROFUNDĂ. AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE

Avantaje Dezavantaje Timp/Cost Considerație

• La fermă

• Ușor de 
implementat

• Risc pentru sănătatea publică

• Risc de biosecuritate

• Agenții patogeni pot supravețui

• Nu este durabil

• Limitări de reglementare

• Limitează utilizarea ulterioară a 
terenului

• Necesită echipament greu sau 
muncă excesivă

Rapid
Cost scăzut

• Îngroparea poate fi 
viabilă pentru un număr 
mic de animaleîn locuri 
adecvate, dar este specific 
amplasamentului

Figura 2

ÎNGROPAREA DEASUPRA PĂMÎNTULUI SCHEMATIC

Source: Gary Flory

Îngroparea deasupra pămîntului

relativ scăzută la temperaturi scăzute. Arderea la 
temperaturi joase poate să nu inactiveze efectiv 
toți agenții patogeni, iar turbulența semnificati-
vă a aerului cauzată de procesul de ardere poate 
transporta agenți patogeni activi prin aer, poten-
țial răspîndind agentul patogen.

Cadavrele pot fi arse în cîmpuri deschise, pe 
grămezi combustibile numite ruguri, sau prin 

alte tehnici de ardere care nu sunt asistate de 
echipamente de incinerare. Din cauza probleme-
lor semnificative legate de emisiile atmosferice 
și de incendiu, unele Guverne interzic în mod 
specific arderea deschisă a cadavrelor; regle-
mentările guvernamentale trebuie întotdeauna 
verificate înainte de a decide utilizarea acestei 
metode.
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 Siguranţă

 n fermă

 Disponibil imediat

 Repede de 
implementat

 Acceptat de public

 Eficient

 Agenţii patogeni pot 
supraveţui

 Prădătorii pot descoperi 
cadavrele

Repede
ost scăzut

 Te nologie 
inovativă care trec 
prin încercări de 
teren i teste de 
validare

Intervenţia cum ar  întoarcerea grămezii, poa -
te  necesară pentru a menţine temperatura do -
rită  Pentru cadavrele de animale mari intacte, nu 
se recomandă întoarcerea grămezii

deoarece trebuie menţinută temperatura ridi -
cată i condiţiile aerobe mp de cîteva săptămîni

n faza de conservare, care are loc după faza 
ac vă, aerarea nu este atît de cri că  n această 
perioadă, o serie de reacţii lente cum ar  des-
compunerea ligninei, apar la temperaturi sub 1  

 La sfăr itul fazei de conservare, temperaturile 
internne în interiorul grămezii de compost variază 
între 25 - 30  

Densitatea materialului din grămadă este re-
dusă cu 25 de  iar produsul nit apare maroniu 
înc is pînă la negru i fără miros neplăcut

Pentru compostarea cadavrelor de păsări în -
toarcerea grămezii poate accelera procesul de 
descompunere; cu toate acestea, în cazul în care 
grămada a fost aran ată corect, întoarcerea gră-
mezii nu este necesară i nu este recomandată 
de a  efectuată în primele 1  zile pentru cada-
vrele care au fost infectate  adavrele animalelor 
mari nu trebuie întoarse înainte de 30 de zile  n 
tabelul  sunt evidenţiate principalele avanta e i 
dezavanta e ale compostării  O comparaţie mai 
detaliată a opţiunilor de eliminare este prezentat 
în secţiunea in tulată omparaţia opţiunilor

Comparația Opțiunilor
n secţiunile anterioare, au fost descrise ecare 

opţiune i au fost evidenţiate principalele avanta e 
i dezavanta e  Această secţiune va compara diferi-

tele opţiuni între ele printr-o serie de anumite cri-
terii (a se vedea Tabelul 5, Matricea Opţiunilor de 
Eliminare)  După cum se poate vedea în Tabelul 5, 
prima coloană enumeră criteriile iar coloanele ulte-
rioare reprezintă opţiunile de eliminare  Există trei 
seturi de rînduri care reprezint cele mai importan-
te criterii, care au fost ponderate de 3 ori mai mult 
decît cele mai puţin importante criterii, i criteriile 
moderat importante, care au fost ponderate de 2 
ori mai mult decît cele mai puţin importante criterii  

Textul care urmează după tabel conţine infor-
maţie adiţională pentru ecare criteriu  Numerele 
a ate în ecare casetă din matrice reprezintă eva-
luările pentru ecare criteriu deoarece se referă la 

ecare opţiune  O evaluare numerică mai mare in-
dică o opţiune mai preferabilă  Reţineţi că evaluările 
sunt subiec ve, bazîndu-se pe udecăţile autorilor 
i supuse interpretărilor de către u lizatori  Atunci 

cînd evaluările numerice pentru ecare opţiune 
sunt ponderate în funcţie de importanţa lor, totali-
zate i împărţit la rezultatelor pot  comparate pen-
tru a determina clasi carea rela vă a diferitor opţi-
uni  Opţiunile de eliminare sunt listate în tabel de 
la stînga la dreapta în ordinea preferinţei, pe baza 
clasamentului numeric mediu  Ro u reprezintă un 

Arderea desc isă

 n fermă

 Inactivează agenţii 
patogeni

 Reduce volumul n 
fermă

 Inactivează agenţii 
patogeni

 Reduce volumul

 Risc de biosecuritate

 Nu este durabil

 Opoziţia publicului

 Ineficient

 Greu de operat

 Limitări legale

ncet
ostisitor

 Arderea desc isă 
prezintă risc de 
i n c e n d i i

 alitatea aerului

 Miros

Tabelul 3 evidenţiază principalele avanta e i 
dezavanta e ale arderii desc ise  O comparaţie 
mai detaliată a tuturor opţiunilor de eliminare 
este prezentat în secţiunea in tulată omparaţia 
opţiunilor

ompostarea cadavrelor (a se vedea poza de la 
pagina 5) este un proces care presupune construi -
rea a unui strat de bază poros din material de car-
bon cum ar  rumegu  de lemn, amestecarea sau 
stra carea cadavrelor cu materialul de carbon 
în mi locul compoziţiei, i acoperirea amestecului 

cu un strat de material de carbon pentru a inten-
si ca procesul de descompunere a cadavrelor la 
temperaturile ridicate  ompostarea cadavrelor 
constă din două faze: o fază ac vă i o fază de 
conservare
aza ac vă este caracterizată prin reacţii aerobe 

la temperaturi rela v ridicate rezultînd o redu-
cere mare a volumului de lic ide biodegradabile  
Această fază are potenţialul de a produce miro -
suri semni ca ve care este controlat de capacul 
de carbon  Temperatura în mi locul grămezii ar 
trebui să crească la 5 -60   în mp de 15 zile i 
apoi să se menţină mp de cîteva zile
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scor mai puţin favorabil, galben un scor mediu, i 
verde este scorul cel mai preferabil

lasamentele privind riscurile pentru sănăta-
tea umană în acest tabel au fost adaptate de la 
Departamentul de Sănătate al Regatului nit 
( ) ( n prezent Departamentul pentru Mediu, 
Alimentaţie i Afaceri Rurale) document în -
tulat Evaluarea alita vă Rapidă a Posibilelor 
Riscuri pentru Sănătatea Publică de la Opţiunile 
de Eliminare a ebrei A oase, Raportul princi -
pal,  publicat în iunie 2001  Analiza efectuată de 
Regatul nit a evaluat toate riscurile pentru să-
nătatea umană prin toate căile de expunere pen -
tru arderea i îngroparea cadavrelor infectate de 
febră a oasă, precum i prin ecarisa , depozitare 
i incinerare  Riscurile pentru sănătate au inclus 

bacterii, prioni, contaminanţi c imici i par cole 
din aer  ăile de expunere includ apa de băut, 
înnotul, pescuitul, in alarea, contactul direct, i 
consumul de culturi i crustacee  Te nologiile de 
compostare i îngropare deasupra pămîntului nu 
au fost disponibile la acel moment, as el încît au -
torii au acordat clasi cări calita ve noilor te no -
logii în conformitate cu criteriile din Regatul nit  
Evaluarea din Regatul nit i autorii au constatat 
că compostarea a fost cea mai sigură opţiune, în 

mp ce îngroparea deasupra solului i arderea a 
fost mai sigură decît îngroparea profundă

Nivelul de biosecu-
ritate oferită de ecare opţiune de ges onare a 
cadavrelor a fost determinat ca ind ridicată dacă 
zona de ges onare a cadavrelor ar putea  îngrădită 
i u or dezinfectată (ra ngul de bază de 3 puncte)  

Dacă zona de ges onare a cadavrelor a fost oare-
cum limitată dar a fost di cil de dezinfecatat, cum 
ar  o grămadă de compost sau un teren pentru 
îngropare deasupra pămîntului care aveau un strat 
de absorbent sub cadavre care servesc pentru mi-
nimizarea scurgerii lic idelor, opţiunea a primit un 
ra ng de bază de 2 puncte  n cazul în care zona de 
ges onare a cadavrelor nu a putut  limitată, i sa 
acordat un punct de bază  Prin urmare, composta-
rea i îngroparea deasupra pămîntului au fost cla-
sate mai înalt decît îngroparea profundă i arderea

Dacă 
opţiunea de ges onare a cadavrelor inac vează 
complet agenţii patogeni, li sa acordat un ra ng 
ridicat de 3 puncte; inac varea parţială a primit 
un ra ng de 2 puncte; i fără inac vare a primit un 
ra ng de 1 punct  Prin urmare, compostarea se si-
tuează la cel mai înalt nivel deoarece a nge tem-
peraturi ridicate în mp ce carcasele sunt complet 
înc ise, arderea desc isă a fost clasi cată ca me-
diu deoarece există o turbulenţă aeriană semni -
ca vă a par colelor parţial încălzită care ar putea 
răspîndi agenţii patogen, iar cea mai mică clasi -
care a primit îngroparea deasupra pămîntului i 

ompostarea

 Sigur

 Durabil

 n fermă

 or de implementat

 Timp pentru finalizare ncet,
scump

 Necesită operator 
cu cuno tinţe 
/ experimentat 
pentru a asigura 
o construcţie 
adecvată

 

oarte 
important  
(x3)

1  Risc de sănătate publică 6 3 6

2  iosecuritatea 6 6 3 3

3  Inactivarea agenţilor 
patogeni 

3 3 6

Important  
(x2)

 Durabil din punct de 
vedere al mediului 

6 3 3

5  Reducerea volumului 6

6  Disponibilitatea 6 2

 apacitate 6 6 6

 Viteza de implementare 6 6 6

 Acceptul publicului 2

Mai puţin 
important  
(x1)

10  ost - eficacitate 2 3 3 1

11  Eficienţă 1 2 2 1

12  Operabilitate 1 2 3 2

6 1
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îngroparea profundă deoarece nu există căldură 
generată pentru a inac va agenţii patogeni

Durabilitatea din punct de vedere al 
mediului este de nită ca o opţiune de ges ona -
re a cadavrelor cu risc scăzut de contaminare a 
mediului i un produl nit u l; as el de opţiuni 
au primit un ra ng de bază de 3 puncte  Aceste 
opţiuni cu un risc scăzut de contaminare sau un 
produs nit u l au primit un ra ng de bază de 2 
puncte  Aceste opţiuni cu risc de contaminare a 
mediului i fără produs nit u l au orimit un ra ng 
de bază de 1 punct  ompostarea a fost clasată ca 

ind cea mai înaltă, deoarece minimizează impac-
tul asupra mediului în mp ce oferă o modi care 
a solului  ngroparea deasupra pămîntului a fost 
considerată moderată deoarece reduce impactul 
asupra mediului dar nu oferă un produs nit u l  
ngroparea profundă i arderea desc isă au fost 

clasi cate ca ind cele mai scăzute deoarece pre-
zintă riscuri rela v ridicate asupra mediului i nu 
oferă nici un produs secundar bene c

Acest factor 
se referă la capacitatea procesului de a reduce 
volumul biomasei  Dacă procesul reduce volumul, 
acesta a primit un ra ng de bază de 3; dacă proce-
sul a avut acela i volum, i sa acordat un ra ng de 
bază de 2; i dacă procesul cre te volumul, acesta 
a primit un ra ng de bază de 1  Arderea desc isă 
a fost clasată pe locul cel mai mare pentru acest 
criteriu deoarece a fost singura opţiune care a re-
dus considerabil volumul de de euri  elelalte trei 
opţiuni au fost clasi cate moderat deoarece nici nu 
au redus i nici nu au crescut volumul de de euri

Disponibilitatea 
este capacitatea de a obţine toate intrările ne -
cesare procesului  De exemplu, dacă nu există 
terenuri disponibile pentru îngropare i nici o 
cale de săpare a anţului, îngroparea nu va  dis -
ponibilă imediat  n mod similar, dacă nu există 
experţi pentru compostare sau nu sunt disponi -
bile materiale carbonice cum ar  bucăţi de lemn, 
atunci compostarea ar avea disponibilitate redu-
să  Pentru ardere, terenurile desc ise i sursele 
de combus bil ar putea limira disponibilitatea  
Dacă întrările în proces ar  su cient de disponi -
bile, a fost acordat un ra ng de bază de 3; dacă 
întrările sunt regionale sau oarecum disponibile, 
li sa acordat un ra ng de bază de 2; iar în cazul 
în care intrările sunt foarte limitate în ceea ce 
prive te disponibilitatea, ra ngul de bază a fost 
1  ngroparea profundă a fost evaluată cel mai 
înalt dintre opţiuni deoarece este u or de înţeles 
i implementat  ngroparea deasupra pămîntului 
i compostarea sunt evaluate moderat deoarece 

ele nu necesită ec ipamente sau materiale spe-
cializate, dar necesită cuno nţe de specialitate  
Arderea desc isă a fost clasată mai os deoarece 

necesită can tăţi mai mari de lemn de combus -
bil, i exper ză specializată pentru a se realiza în 
condiţii de siguranţă

n scopul acestei matrici 
de comparaţie, capacitatea sau capacitatea de pro-
ducţie este de nită ca acn tatea de biomasă care 
poate  procesată pe zi  n cazul în care mai mult de 

0 de tone metrice de material poate  procesat pe 
zi, ra ngul de bază a fost de 3; dacă can tatea pre-
lucrată pe zi este cuprinsă între 23 i tene metrice, 
rata de bază a fost 2; i dacă metoda poate procesa 
mai puţin de 23 tone metrice pe zi, i sa acordat un 
ra ng de bază de 1  Toate opţiunile au fost evaluate 
înalt pentru capacitate cu excepţia arderii desc ise, 
care poate lua mult mp pentru a încălzi su cient 
cadavrele pentru a le reduce pînă la cenu ă

Acest cri-
teriu se referă la mpul necesar pentru ca procesul 
să a ungă la primul cadavru, inclusiv obţinerea per-
misiunii de la Guvern dacă este necesar  Opţiunile 
care ar putea procesa cadavrele imediat au primit 
un ra ng de bază de 3; opţiunile care ar putea 
procesa primele cadavre în cinci zile sau mai puţin 
au primit un ra ng de bază de 2; iar opţiunile care 
au durat mai mult de cinci zile pentru a procesa 
primele cadavre au primit rai ngul de bază de 1  
Toate opţiunile s-au clasat înalt în această catego-
rie cu excepţia îngropării profunde, care necesită 
procurarea ec ipamentului de excavare i săparea 
anţurilor, ceea ce poate dura ceva mp

Acest criteriu 
se referă la probabilitatea ca comunitatea să aibă 
o percepţie pozi vă asupra opţiunii de ges ona -
re a cadavrelor  Opţiunile care ar putea  văzute 
pozi v au primit un rai ng de bază de 3; iar acele 
care ar putea  văzute ca nici pozi v i nici nega v 
au primit un rai ng de bază de 2; iar acele opţi-
uni care ar putea  văzute nega v, au primit un 

rai ng de bază de 1  ompostarea, arderea dea-
supra pămîntului i îngroparea profundă au fost 
evaluate mai înalt decît arderea desc isă, care 
este probabil văzută ca ind nega v

n acest context, 
cost  e cienţa (rentabilitatea) se referă la costul 
rela v al unei opţiuni de ges onare a cadavrelor  
Opţiunile rela v ie ine au primit un ra ng de 
bază de 3; opţiunile cu costuri medii au primit un 
rai ng de bază de 2; i opţiunile rela v cos sitoa-
re au primit un ra ng de bază de 1  ngroparea 
deasupra pămîntului i îngroparea profundă au 
fost evaluate ca ind cele mai puţin cos sotoa-
re, compostarea a fost evaluată ca moderat cos-

sitoare, iar arderea a fost evaluată ca cea mai 
scumpă din cauza necesităţii unor can tăţi mari 
de combus bil, muncă i mp

E cienţa se referă la 
can tatea rela vă a intrări (u lităţi, substanţe 
c imice, combus bil, surse de carbon) care con -
ţin i stabilizează biomasa într-o perioada scurtă 
de mp  Opţiunile cu cerinţe reduse de intrare au 
primit un rai ng de bază de 3; opţiunile cu cerinţe 
moderate de intrări au primit un rai ng de bază 
de 2; i acele opţiuni care au cerinţe rela v înalte 
au primit un rai ng de bază de 1  ngroparea dea-
supra pămîntului i îngroparea profundă au fost 
evaluate mai e cient decît compostarea arderea 
pe baza duratei de mp pentru implementare i 
a necesităţii de combus bil i a sursei de carbon

Acest criteriu se 
referă la u urinţa de implimentare  De exemplu, 
dacă opţiunea este simplu de făcut i operato-
rii sunt instruiţi, pregă ţi i disponibili, atunci 
este evaluat extrem de funcţional cu un rai ng 
de bază de 3  Dacă opţiunea este u or de făcut 
i operatorii sunt disponibili imediat, atunci este 

dat un rai ng de bază de 1  Dacă opţiunea este 

ompostarea pentru controlul influenţei aviare: lucrătorii finalizează compostarea în brazdă 
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greu de implementat i operatori instruiţi sunt 
puţini, atunci i se acordă un rai ng de bază de 1  
ngroparea profundă a fost evaluată cu u urin -

ţă, cu operatori disponibili; îngroparea deasupra 
pămîntului i arderea au fost evaluate moderat 
operabile; i compostarea a fost evaluată ca ind 
cea mai puţin operabilă din cauza necesităţii unor 
experţi de compostare cu pregă re înaltă

înd sunt luate toate îmreună i văzute în an -
samblu, bene ciile compostării i îngroparea la 
suprafaţa pămîntului depă esc bene ciile îngro-
pării profunde i arderii, în ciuda costurilor sau a 
oricărui alt criteriu unic  �

Example

Exemplul care urmează demonstrează modul în 
care conceptele de ges onare a cadavrelor pot  
aplicate unei situaţii reale  Dacă o fermă de cre -
tere a păsărilor se infectează cu influenţa aviară, 
porcinele afectate de pesta porcină africană, iar 
bovinele afectate de dermatoza nodulară contagi-
oasă, o abordare similară poate  u lizată în toate 
cazurile  Aceste boli, precum i altele, pot cauza 
îmbolnăviri sau decese la animale iar uneori la oa-
meni, as el bolile trebuie să e controlate pentru 
a prote a sănătatea publică i aprovizionarea cu fu-
ra e  Este important să răspundem acestor focare 
într-un mod care să minimizeze pierderele fermie-
rilor, să le prote eze de boli sau alte efecte asupra 
sănătăţii, i să prote eze fermele din îmre urime de 
infecţii  Tabelul 5 va  u lizat în acest exemplu a 
vă a uta în procesul de luare a deciziilor  Se va pre-
supune că (5,000) de păsări de 2 3 ilograme ( g) 
cîntăresc tot atît cît (12 ) porcine de 0 g sau (25) 
de bovine de 5  g, pentru un total de 11,3 0 g, 
sau aproxima v 11 tone metrice de material infec-
tat ges onate, indiferent de specie sau boală

Să presupunem că există o fermă rurală de 10 
ectare în care sunt crescuţi 12  porci  n porc 

în mediu cîntăre te 0 g  Porcii sunt infectaţi cu 
pesta porcină a ricană i trebuie să e dstru i 
pentru a preveni răspîndirea virusului la fermele 
din vecinătate  rmătoarele paragrafe descriu 
modul în care ecare opţiune de eliminare a ca-
davrelor ar putea  u lizate în acest caz

ncepînd cu matricea prezentată în Tabelul 5, 
compostarea a fost cel mai înalt clasat din opţi-
unile de eliminare, deci primul pas este de a de-
termina dacă compostarea poate  implementată 
la această fermă  SDA a elaborat un instrument 
bazat pe matrice care include o ă de evaluare 
pentru a determina dacă opţiunea de ges onare 
a cadavrelor poate  u lizată într-un loc  i a de 
evaluare conţine consideraţii pentru spaţiul adec-
vat pentru a construi grămada de compostare i o 
distanţă su cientă pînă la sursele de apă potabilă, 
cum ar  apa subterană, vecini, zone sensibile din 

punct de vedere al ecologiei, i linii de u lităţi  
Locul de amplasare nu trebuie să aibă apă stătă-
toare i trebuie să e amplasat întră pantă u oară

Deoarece de exemplu, ferma are 10 ectare 
de tereniari locul pentru compostarea a 12  de 
porci ar necesita oproxima v 3 de metri pătraţi 
(0 00  ectare) (calculatorul SDA), există su ci -
ent spaţiu pentru compostare  Solul de la fermă 
se presupune că ar  nisipos i calcaros, cu apa 
subterană la mai puţin de 10 metri sub suprafaţa 
pămîntului în startul de nisip  n studiu efectuat 
la niversitatea de Stat din Io a a constatat că 
grămezile de compost pot permite levigatelor să 
se scurgă la 1-2 metri sub suprafaţa pămîntului în 
anumite soluri, as el încît probabil vor exista căţi -
va metri de sol neinfectat sub grămada de com-
post, care ar putea prote a apa subterană  Este 
foarte important de a amplasa grămada de com-
post la cel puţin 60  0 de metri distanţă faţă de 
locuinţe, izvoare sau surse de apă, i ntîni de apă 
potabilă  Selectarea locului de amplasare a com-
postului ar trebui să ţină cont i de convenienţa 
amplasării locaţiei animalelor în scopul minimiză-
rii mi cărilor animalelor infectate

Pe baza consideraţiilor de mai sus, locul ampla-
sării pare să e potrivit pentru compostare  n con-

nuare, este necesar de determinat dacă perso-
nalul instruit este disponibil pentru a supraveg ea 
construcţia grămezii de compostare i să le moni-
torizeze periodic, cel puţin pentru trei luni pentru 
a se asigura că devine su cient de erbinte i inac-

vează agenţii patogeni, dar nu prea erbinte pen-
tru a se aprinde  n acest interval de mp, poate  
necesară remedierea sau ges onarea rozătoarelor  
Ec ipamente grele, cum ar  un mini - excavator, 
va simpli ca i va accelera mult procesul, care de 
al el ar trebui să e făcut manual

Presupunem că persoane bine instruite i ec i-
pamente necesare sunt disponibile, va  necesar 

să se determine dacă există o sursă disponibilă de 
material carbonic, cum ar  a c ii de lemn, rume-
gu  de lemn, pleavă de orez sau grîu sau materia-
le similare  Aproxima v 2 g de material carbonic 
este necesar pentru ecare g de cadavru; prin 
urmare vor  necesare aproxima v 22,000 g, sau 
22 tone metrice de material carbonic  O termome-
trie a compostului va  foarte u l pentru proces  
Adiţional, vor  necesare măsuri de biosecuritate 
stricte, inclusiv ec ipamente personale de protec-
ţie cum ar  salopete i mă  de gaze (de respirat)

n cazul compostării cadavrelor infectate, agen-
ţii patogeni pot  răspîndiţi dacă grămada de 
compostare este foarte aproape de apa subterană 
sau de suprafaţă, dacă grămezile nu sunt constru-
ire corespunzător, dacă nu sunt su cienţi de er-
binţi pentru a inac va agenţii patogeni, sau dacă 
sunt expuse atragerii vectorilor cum ar  mu te, 
păsări, rozătoare sau alte mamifere  Prin urmare, 
este foarte important de avut personal cali cat 
pentru procesul de compostare

Dacă respondenţii doresc să ia în considerare 
alte opţiuni în plus faţă de compostare, i referin-
du-se la matricea din Tabelul 5, următoarea opţi-
une este cea de îngropare deasupra pămîntului

Pentru a implementa îngroparea deasupra 
pămîntului, vor  necesare acelea i condiţii de 
amplasare ca i pentru compostare  Aceste con-
diţii sunt presupuse că sunt îndeplinite la locul de 
amplasare, as el următoarele consideraţii sunt 
accesul la persoane instruite, i orice material sau 
ec ipament necesar

Personal instruit este ideal pentru îngoparea 
deasupra pămîntului  u toatea acestea, acest 
proces poate  unul de succes dacă personalul 
neinstruit urmăre te un protocol (instrucţiune) 
scris  Este de asemenea necesar su cient mate-
rial carbonic pentru un strat de 30 cm de a  am-
plasat la fundul anţului  Pe baza calculelor SDA, 

ngroparea bovinelor
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vor  necesare aproxima v 15  metri pătraţi pen -
tru 12  de porci  Dacă a c iile de lemn cîntăresc 
aproxima v 31  g per metru cub, atunci vor  
necesare aproxima v de 1 ,500 g de a c ii de 
lemn sau materiale similare  a i în cazul com-
postării, ec ipamentul greu, dacă este disponibil, 
ar facilita îngroparea deasupra pămîntului

Riscurile de îngropare deasupra pămîntului ar 
proveni din acoperirea insu cientă a cadavrelor, 
care vor atrage vectorii i care ar putea răspîndi 
agenţii patogeni  n alt risc ar  legat de constru-
irea locurilor de îngropare deasupra pămîntului în 
zone unde apa subterană este la o adîncime mai 
puţin de un metru de la suprafaţa solului  n acest 
caz, levigatul poate cons tui un risc pentru apa 
subterană, în special dacă solurile sunt foarte per-
meabile, cum ar  nisipul

ngroparea profundă este următoarea opţiune 
bună în ma cea din Tabelul 5  Pe baza ei de 
evaluare elaborată de SDA, primul pas în privin -
ţa îngropării profunde este luarea în considerare a 
caracterului adecvat (conformităţii) al solului  De 
exemplu, terenul nostru are nisip, care este rela v 
permeabil, ceea ce înseamnă că levigatul poate 
repede să se scurgă din anţul de îngropare către 
apa subterană  Apa subterană este la mai puţin de 
10 m de la suprafaţa solului  Pe baza calculatoru -
lui SDA, cadavrele generează aproxima v  litri 
de levigat per 00 g de cadavru per zi  n acest 
exemplu, (12 ) de porcine de 0 de g ar genera 
un total de 0 de litri de levigat per zi  Levigatul se 
poate scurge repede prin nisip pînă la apa subte-
rană, deci va  extrem de important să se asigure 
că porcii au fost îngropaţi departe de ntînile de 
apă potabilă i de căile de apă sau de a folosi o 
altă opţiune de ges onarea a cadavrelor  Dacă va 

 folosită îngroparea profundă, atunci următorul 
pas e să va asiguraţi că sunt disponibile ec ipa-
mentele grele pentru excavarea anţurilor sau a 
gropilor  Pe baza calculatorului SDA, aproxima v 

 de metri cubi vor  săpaţi pentru 12  de porci  
ngroparea profundă va necesita o suprafaţă de 

teren decît compostarea i îngroparea deasupra 
pămîntului; deoarece ferma de exemplu a avut 
o suprafaţă su cientă pentru aceste opţiuni, va 
exista o suprafaţă su cientă pentru îngroparea 
profundă  Riscul ma or de îngropare profundă 
este contaminarea apei potabile i alte resurse 
cum ar  viaţa acva că i rîuri

Opţiunea nală din Tabelul 5 este arderea  Pe 
baza ei de evaluare SDA, primul pas în mo-
mentul analizei opţiunii de ardere este obţinerea 
aprobării de la autorităţile competente că arderea 
este permisă  Dacă este cazul, următorul pas este 
de a determina dacă fumul va pune în pericol să-
nătatea oamenilor  n cazul în care se consideră 
sigur, va  necesar de iden cat un loc adecvat 
pentru amplasarea rugurilor, incineratoarelor cu 
perdea de aer sau crematoriilor mobile care vor 
reduce riscul de răspîndire necontrolată a focului  
Dacă acestă condiţie poate  îndeplinită, sunt ne-
cesare materiale combus bile, combus bil, ec i -
pamente pentru a costrui rugul, personal cali cat 
care poate monitoriza focul, i ec ipamente de 
siguranţă împotriva incendiilor, pentru a putea  
imediat s nse  Riscul primar al opţiunii de ardere 
include agenţi patogeni netrataţi în afara ampla -
samentului cu fum, pericole de incendiu pentru 
sănătatea umană i proprietăţi, i, în cazul incine -
ratoarelor cu perdea de aer sau a crematoriilor 
mobile să e disponibilă dezinfectarea acestora 
înainte de a le transporta  lizarea incineratoa-
relor cu perdea de aer sau a crematoriilor mobile 
atenuează toate, dar ul mul ind riscul  �

Concluzii/Recomandări

ompostarea, îngroparea deasupra pămîntu-
lui, îngroparea profundă i arderea sunt opţiuni 
potrivite pentru ges onarea (managmentul) 

cadavrelor la ferme mici care au acces limitat la 
depozitele de de euri, instalaţii de incinerare 
sau incineratoarele controlate  n general, com-
postarea are mai multe avanta e decît îngroparea 
deasupra pămîntului, care are mai multe avanta-
e decît îngroparea profundă i decît arderea  u 

toate acestea, opţiunile mul ple pot  cu sigu -
ranţă implementate în dependenţă de condiţiile 
speci ce ale locului de amplasare  Deoarece, cal-
culele i datele sunt necesare pentru a determina 
dacă condiţiile locului sunt potrivite pentru o me-
todă speci că, plani carea în avans poate foarte 
mult accelera un răspuns în cazul în care un focar 
apare  �
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Sistemul de Prevenire a Situaţiilor de rgenţă (EMPRES) este un program AO, fondat în anul 1 , cu scopul de a 
spori securitatea alimentară mondială, de a combate dăunătorii i bolile transfrontaliere la animale i al plantelor i 
de a reduce impactul negativ al ameninţărilor asupra siguranţei alimentelor  EMPRES  Sănătatea Animalelor este o 
component care se ocupă cu prevenirea i controlul bolilor transfrontaliere al animalelor (TADs)

Pentru a vă abona sau a solicita informaţi despre EMPRES  Sănătatea Animalelor trimiteţi un e-mail la
 sau un fax la 

Pentru mai multe informaţii accesaţi 

EMPRES  Sănătatea Animalelor poate a uta ţările în transportarea probelor pentru testarea diagnostică 
a bolilor transfrontaliere (TAD) la un laborator de referinţă AO i la un centru de referinţă  Vă rugăm să 
contactaţi  pentru informaţii înainte de prelevarea probelor i transportarea 
lor  Vă atragem atenţia asupra faptului că transmiterea probelor dintr-o ţară necesită un permis de export de la 

eful Oficiului Veterinar din ţară i un permis de import din partea ţării de destinaţie

Unele drepturi sunt rezervate. Această lucrare este
disponibilă sub licența CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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