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INTRODUCC I O

Una de les linies de treball del Departament de Fisiologia Vegetal de la
Nova Universitat Autonoma de Barcelona (U.A.B.) es l'estudi dels problemes
de l'aplicacio del compost de Residus Solids Urbans (R.S.U.) a 1'Agricultura.

El compost pot definir-se com el resultat d'un proces de transformacio dels
R.S.U. que consisteix en una acceleracio dels processos espontanis de degrada-
cio de la matcria organica d'aquests residus. Aquesta es transforma en una mena
d'humus que hom pot aprofitar per a 1'agricultura com a adob (A.G.H.T.M.,
1975).

Els procediments de compostatge actuals son diversos, des del simple com-
postatge en piles fins als sistemes continus i molt mecanitzats (Satriana, 1974).

El compostatge es un proces essencialment biologic, per tant, els diferents
tipus de tecniques de compostatge han d'afavorir les condicions optimes de crei-
xement dels microorganismes responsables del proces. Aquestes condicions son,
essencialment: un medi acrobi; que la temperatura pugi suficientment per des-
truir els microorganismes patogens i algunes espores i Ilavors termolabils; la
hurnitat ha de ser del 40 al 50 % i que no sobrepassi el 60 c'o en volum; cs molt
important que hi hagi una font de nitrogen i fosfor suficient per als microorga-
nismes i, si ]a relacio C/N es superior a 35, cal afegir materies riques en ni-
trogen.

El compost es una bona forma, no contaminant, d'aprofitar la fraccio or-
ganica dels R.S.U.; per altra banda els metodes de compostatge son menys con-
taminants que altres formes d'eliminacio dels R.S.U. A mes, el compost pot ser
una manera d'incrementar el contingut de materia organica dels nostres sols,
molts dells deficitaris, amb el conseguent augment de la fertilitat.

Corn que es parteix de residus de contingut molt heterogeni (plastics,
vidres, fusta, paper, restes organiques, etc.) i a tecniques de compostatge poc
acurades, el compost obtingut pot presentar problemes de: salinitat, exces de
metalls pesants, etc. (Fioramonti et Marty, 1962). AixO ha fet que el compost
hagi estat rebutjat alguns cops per 1'agricultor.

En aquest treball s'ha estudiat alguns dels problemes de l'aplicacio de com-
post en un sol calcari, sobre la germinacio i el creixement del blat.
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MATERIAL I METODES

Les caracteristiques analitiques del compost emprat son Ics scguents:

M.O. 40,96 %
N. 1,28 %
C/N 16,7
CO:; 8,25%
Calc activa . 1,76%
C.I.C. 23,5 %
pH. 6,9

0,492

S'ha preparat una serie de barreges de terra mes compost equivalents als
segiients percentatges de M.O. (en funcio del C oxidable): 0,69; 2,08; 2,48; 4,76;
5,10 i 10,13; i compost sol que to un 40,96 % de M.O.

La terra procedeix dels Camps Experimentals de ]a U.A.B. (Bellaterra).
un sot molt calcari (20 (lo' de carbonats), de textura franc-argillosa, baix contingut
de M.O. (0,69 fir) i de C.I.C. tambe baixa (9,6 meq/100 g.) amb una saturacio
total de bases dominades pel calci. Pot classificar-se com a bru-calcari amb cents
caracters fersialitics.

Per separar els elements mes solubles d'aquestes barreges de terra i compost,
s'han rentat amb aigua per un sistema de percolacio. Els extractes aquosos ob-
tinguts han estat analitzats i n'ha destacat la conductivitat creixent en funcio de
la dosi de compost (Taula num. 1), i un pH estable que no sobrepassa el valor
de 8,4.

TAULA NUM. 1

Extracte aquos

Conductivitat

mmhos/cm a 25°C)

Na

(meq/l)

K

(meq/1)

Ca + Mg

(meq/1)

1. Terra 0,47 1,38 0,06 6
2. Terra + Compost 1,8 16,7 0,6 10
3. 3,1 30,0 1,4 12
4. " 4,1 57,5 5,2 15
5. 5,5 65,0 7,7 18
6. 8,75 85,0 16,5 21
7. Compost 18,15 167,5 80,5 56

Vistos els valors de conductivitat, aixi corn l'important contingut de Na es
varen preparar dissolucions de NaCl amb les mateixes conductivitats dels extrac-
tes aquosos per tal d'estudiar un possible efecte de salinitat.
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Com a planta per a estudiar els efectes de l'aplicacio del compost en el seu
creixement , s'ha escollit el blat (Triticum aestivum L. var. Lozano) proporcionat
per la casa M.A.H.I.S.S.A. de les Borges Blanques (Lleida), ates que es un conreu
frequent a la zona.

Les llavors s'han posat a germinar en plaques de Petri, amb 2 papers de
filtre, a les fosqucs i a 25 °C de temperatura. Shan sembrat 15 llavors per placa,
amb un total de 150 llavors per tractament i s'hi han afegit 3,5 ml. per placa de
1'extracte aquos corresponent a cada tractament.

Les mateixes condicions s'han repetit per a cada un dels tractaments del
model sali.

Per calcular el tant per cent de germinacio s'ha considerat que una Ilavor
ha germinat quan s'observa la protusio de la radicula . Les mesures s'han pres a
les 6, 12, 18 i 24 h. d'imbibicio.

Per estudiar les primeres etapes de creixement s'han sembrat en capscs que
contenen les barreges de terra i compost abans esmentades , 200 llavors per capsa
distribuides de manera regular i ]leugerament enterrades i s'han fet el tractament
per duplicat. Les condicions de creixement son les seguents : llum en fotoperiode
de 12 h., amb una intensitat mitjana de 6.000 lux: una temperatura de 17 = 2 °C,
i s'ha mantingut el terra a una humitat aproximada a la capacitat de camp.

S'ha emprat l'alcada de ]a planta com a parametre de creixement , prenent
les mesures regularment durant 40 dies.

Ates que 1'efecte observat en el creixement no era el mateix que en la
germinacio, per tal d' esbrinar si era degut a les barreges de terra i compost i/o
als extractes aquosos respectius , s'estudia el creixement de les plantules de blat
(a les 72 h. de la sembra) directament sobre els extractes aquosos, posant 15 plan-
tules per placa. Les conditions ambientals per aquest experiment han estat les
anteriorment esmentades.

RESULTATS I DISCUSSIO

Gerrninaci0:

Les Ilavors germinades en els diferents extractes aquosos mostren , a les 24 h.,
una clara diferencia en el percentatge de germinacio (Graf. 1). S'observa que 1'ex-
tracte de mes baixa conductivitat (1) produeix un efecte practicament igual al del
control (aigua) mentre que l'cxtracte de compost sol es el mes inhibidor del tant
per cent de germinacio (practicament nomes germina un 30 c de les flavors). En
cis altres extractes a mesura que augmenta la concentracio de compost disminueix
el percentatge de germinacio.

D'altra banda, si es segueix la germinacio durant mes temps s'observa una

recuperacio gairebe total en el tant per cent de germinacio , de tal manera que a

les 72 h. el tant per cent de germinacio oscilla entre el 95 i el 100 % en tots cls

extractes , pero aixO no vol dir que les longituds de les radicules siguin iguals -en

tots el casos , sin6 que aquestes son mes petites a mesura que augmenta la con-

ductivitat dels extractes.

Per tant , 1'efecte sobre la germinacio dels extractes de compost es manifesta
en un retard en la protusio de la radicula proporcional a la concentracio salina
de les solutions . Aquest retard es produit , probablement, per la dificultat crei-
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xent d'absorcio d'aigua per la llavor en la fase d'imbibicio passiva, deguda a la
pressio osmotica dels extractes de compost (Mayer, 1974).

En la grafica 2 es pot veure que ]a inhibicio del tant per cent de germinacio
produida per les diferents concentracions de NaCl es molt mes petita que la
inhibicio produida pets diferents extractes de compost.,Aixo fa pensar que 1'efecte
observat en el primer experiment no es degut exclusivament a pressio osmotica,
ja que en el segon experiment, i treballant amb les mateixes conductivitats, hem
vist que 1'efecte no es reproducix amb la mateixa intensitat. Aleshores cal pensar
en un efecte de toxicitat que es deu afegir at de pressio osmotica. Aquest efecte
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de toxicitat podria ser degut a la presencia de metalls pesants en el compost (Fiora-

monti et Marty, 1962) o be compostos organics hidrosolubles.

Creixement:

En el creixement en les barreges de terra i compost (Graf. 3) s'observa un

increment no lineal de l'alcada per als diferents tractaments, aixi corn per at com-
post sot. Podem veure tambe que la barreja amb menys quantitat de compost pro-
dueix (at cap de 36 dies) un increment mes gran que les altres pero inferior a la
del compost sot. Els tractaments intermedis donen respostes intermcdics no pro-
porcionals a la dosi de compost.

Al comencament, el creixement, en totes les barreges, aixi com en el compost
i la terra, es molt rapid i a partir dels dies 24-25 comenca a estabilitzar-se en tots
cis tractaments.
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El creixement de les plantules de blat directament sobre cis extractes aquosos
(Graf. 4) disminucix rapidament a partir del tractament 3 ja que la conductivitat
dels tractaments 1, 2 i 3 cau dintre dels limits de tolerancia mitjana del blat a la
salinitat.

La inhibici6 progressiva del creixement en funcio de la conductivitat electrica
dels extractes, sobre llavors ja germinades, es manifesta de forma semblant a la
inhibicio de la germinaci6 observada a les 24 h., per tant, 1'efecte de toxicitat o
salinitat observat es perilonga en les primeres etapes de creixement.

Per contra, el creixement del blat sobre les barreges de terra i compost no
segucix una relacio directa a la dosi de compost aplicada i presenta un comporta-
ment diferent en el compost sol degut als canvis de propietats fisico-quimiques del
substrat i que podria explicar-se, en part, per encavalcament entre 1'efecte ferti-
litzant del compost i 1'efecte de toxicitat de 1'esmentat compost.

Conclusions

Les substancies hidrosolubles dels extractes del compost producixen un con-
siderable retard en la germinacio del blat degut a un efecte en part de salinitat

i toxic.
Aquests efectes es manifesten tambe a les primeres fases del creixement di-

rectament sobre els extractes, pero nomes a partir d'uns 4 mmhos de conductivi-
tat, ja que per sota d'aquests valors les plantes de blat son resistents.

En les barreges de terra i compost, els efectes sobre la germinacio i el creixe-
ment no son tan acusats, i es manifesta una evoluci6 no lineal en funcio de ]a dosi
de compost que fa pensar que, a part dels efectes de toxicitat i fertilitzaci6,

poden intervenir canvis en les propietats fisiques dell substrats.
L'aplicaci6 raonable del compost a les terres es una bona manera de millorar

la fertilitat dels sols i d'eliminar problemes de eontaminacio i acumulaci6 de R.S.U.,
pero cal anar cap a una especialitzaci6 del sistema de recollida d'escombraries i
millora dels sistemes d'elaboraci6 i control de producci6 per tal d'evitar possibles
efectes negatius corn els esmentats.
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