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A Catalunya, les condicions climatiques 
i els molts segles que els sols porten con- 
reuats, han conduit a uns nivells de materia 
organica molt baixos en general. Aixo sug- 
gereix que aquests baixos nivells poden ser 
molt sovint un factor limitant de la fertilitat 
global dels nostres sols. Sera doncs interes- 
sant estudiar com millorar, o si més no com 
mantenir, els nivells de materia organica. 
Entre les possibles fonts de restitució de la 
Materia Organica mineralitzada, ens aparei- 
xen tot un seguit de residus organics, pro- 
ductes de l'activitat humana (composts de 
dekalles urbanes, fangs de depuradora, certs 
residus de la industria agroalimentaria, etc.). 

Aixi mateix, cada dia van adquirint més 
pes dins I'economia agricola catalana els cul- 
tius florals, sobretot els de planta d'interior, 
la producció de la qual requereix un subs- 
trat amb unes característiques físiques defi- 
nides (densitat, porositat, aireació, retenció 
d'aigua, etc.). Aquests substrats són prepa- 

rats majoritariament a base de torbes d'im- 
portació, amb el cost economic que aixo 
comporta. Alguns productes orgdnics resi- 
duals també poden substituir totalment o 
parcialment aquestes torbes en la seva fun- 
ció de substrats. 

Independentment de les anteriors conside- 
racions agronomiques, hem de remarcar un 
fet social: l'eliminació correcta d'un residu 
és un problema; si a un residu se li troba una 
utilització (i en general I'ús agrícola és el rnés 
correcte i valuós economicament), deixa de 
ser un residu, i per tant deixa de ser un pro- 
blema. 

El que també és evident és que la utilitza- 
ció de residus organics en agricultura com 
a adobs, esmenes o substrats no pot fer-se 
inconscientment, sinó que ha de passar pel 
coneixement d'una serie d'etapes com són: 

1 .  Caracterització amb una visió agrícola 
del residu agrícola. 

2. El procés de transformació a que hem 
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de sotmetre el residu organic si no esta en rització de residus organics i una metodolo- 
condicions agrícolament acceptables. gia de Caracterització dels sols i dels cultius 

3. El seguiment del comportament del re- als,quals s'han aplicat. 
sidu organic una vegada aplicat al so1 o en Es en aquestes Iínies on el Laboratori de 
la seva utilització com a substrat. Quirnica Agrícola (Dep. d'Agronomia) ha 

El coneixement d'aquestes fases passa per desenvolupat fonamentalment la seva actua- 
la possessió d'una metodologia de Caracte- ció els darrers deu anys. 

SITUACIÓ DEL TREBALL 

La situació actual de I'estudi sobre 1'Apli- a aquest tipus de productes, col-lecció que 
cació en Agricultura de Residus Organics pot estara disponible rnolt aviat. 
descriure's com segueix: - Fangs de depuradora: actualment tenim in- 

formació de les característiques de la prac- 
a) Caracterització de tota mena de residus tica totalitat de fangs de les de~uradores  

El Laboratori de Química Agrícola té una 
metodologia propia i l'utillatge per caracte- 
ritzar els residus solids corn a adob. Aques- 
ta caracterització es realitza a 3 nivells: 

1. Caracterització físico-química (pH, sa- 
linitat, granulornetria). 

2. Composició en macro i rnicroelements 
fertilitzants, així corn en elements potencial- 
ment toxics. 

3 .  Caracterització de la fracció organica. 
A partir d'aquesta caracterització, que rea- 
litzern amb un bloc de pararnetres originats 
al Departament, podem preveure el grau de 
maduresa o estabilitat de la materia organi- 
ca de I'adob, en rnostres de: 
- Compost d'escombraries: és una caracte- 

rització queja  realitzern rutinariarnent corn 
a servei a l'exterior. Actualment ~osse'irn 
una col.lecció de una seixantena de com- 
posts de totes les qualitats que utilitzem 
corn a patrons de qualificació. 

- Altres residus organics: hem constatat que 
la metodologia emprada per als composts 
d'escornbraries també funciona per al cas 
de qualsevol residu orghnic solid que hagi 
sofert una fase de maduració aerobica ter- 
mofila (per exemple, el cas dels fems clas- 
sics). Com a conseqükncia, estem elaborant 
una col-lecció de rnostres referencials per 

d'aigües residuals eiistents a ~ a t a l u n ~ a .  
L'estudi quedara completat a finals d'any 
amb les depuradores darrerament posades 
en funcionament. El que no s'ha aconse- 
guit encara, a semblanca del que succeeix 
amb el compost, és la sistematització de la 
maduresa de la materia organica dels fangs 
a partir d'aquesta caracterització química. 
De tota manera creiem que en un breu ter- 
mini s'assolira aquest objectiu, ja que les 
dificultats teoriques i la metodologia a se- 
guir són les mateixes que en el cas ja resolt 
dels composts. 
Actualment tenim caracteritzats uns 

quants centenars de residus organics d'orí- 
gens ben diversos segons els tres nivells de 
coneixement abans indicats, amb la conse- 
güent qualificació agrícola. 

b) Control dels sistemes de tractament de 
residus 

Un residu no sernpre esta en les condicions 
adequades per a ser utilitzat en agricultura. 
Els processos de transformació poden ser 
molt diversos, pero el seu seguiment pot fer- 
se, i així ho hem realitzat, amb la rnetodo- 
logia de qualificació indicada en I'anterior 
punt a). Especialment s'ha estudiat d'aques- 
ta forma el procés de compostatge. Amb 



ARXIUS de I Esc Sup d Agricultura Barcelona M Soliva J Saña M Bonrnat! M Pujol:, P Jimenez i altres 5 

aquest plantejament s'ha estudiat molt es- d) Els residus corn a substrats 
pecialment el procés de compostatge en pro- 
ductes residuals molt diversos (barreges de 
fangs de depuradora i deixalles urbanes, 
fangs de la indústria paperera, fems, etc.). 

c) Efectes de diferents residus i adobs or- 
ganics sobre el conreu i el sol 

Aquests estudis han implicat previament 
la definició de tot un seguit de parametres 
analítics de caracterització de sols i de mos- 
tres vegetals, parametres que referirem a 
continuació: 

1. Sols. A part dels metodes classics de 
fertilitat química, s'han definit i posat a punt 
metodes de: 
- Caracterització bioquímica: activitat urea- 

sica i fosfatasica, biomassa total i índex 
NG/B d'estabilitat bioquímica de la ma- 
teria organica. 

- Caracterització microbiologica: microflo- 
ra aerobica mesofila total, cel~lulolítics, 
amonificants, nitrosants i nitrificants. 

- Caracterització húmica: fraccionament hú- 
mic (ac. húmic, ac. fúlvic i humina) corn 
a metode rutinari. Així mateix, i per estu- 
dis més especifics, tenim a punt la meto- 
dologia de quantificació de grups funcio- 
n a l ~  carboxílics, fenblics, carbonílics d'acs. 
húmics i fúlvics, així corn la caracteritza- 
ció espectral (UV-Vis). 

- Caracterització física i físico-química: den- 
sitat aparent i real, estabilitat dels macroa- 
gregats i capacitat d'intercanvi cationic. 
2. Mostres vegetals. A part dels metodes 

classics de determinació del contingut ele- 
mental, s'han definit una serie de metodes 
químics de caracterització bioquimica (vita- 
mines A i C, carotens, acidesa i sucres). 

Una part d'aquestes tecniques o bé la to- 
talitat d'elles s'han utilitzat en diversos as- 
saigs de camp (tots ells actualment en les eta- 
pes finals de realització), que especialment, 
encara que no exclusivament, han cobert 
l'aspecte de I'ús dels fangs de depuradora 
corn a adob. 

S'han realitzat proves per a utilitzar pro- 
ductes procedents del compostatge de dife- 
rents barreges (deixalles-fangs de depurado- 
res, escorca de pi-fang de depuradora, fang 
de la indústria paperera-purines, etc.) corn 
a substituts dels substrats utilitzats tradicio- 
nalment. 

Malgrat que aquests composts tenen una 
densitat aparent elevada, una baixa porosi- 
tat i una distribució de les fraccions d'aigua 
no gaire adient, han donat resultats encorat- 
jadors en les proves realitzades amb Ficus 
benjamina i ~ c i n d a ~ s u s  aureus: el creixe- 
ment i nutrició de les plantes ha resultat sem- 
blant al del substrat utilitzat corn a referen- 
cia (torba-perleta), pero s'ha observat la ne- 
cessitat de variar les condicions usuals de 
maneig dins l'hivernacle (rec, fertilització, 
humitat ambiental, etc.) de cara a obtenir un 
optim resultat. 

Aquests estudis han estat possibles gracies 
a les relacions amb diferents organismes de 
1'AdministraciÓ i amb altres de privats. En 
concret hem de citar els ajuts durant els dar- 
rers 7 anys de l'antic Servei d'Investigació 
Agraria de la Generalitat de Catalunya i ac- 
tualment de 1'Institut de Recerca i Tecnolo- 
gia Agroalimenthries, i de I'Instituto Nacio- 
nal de Investigaciones Agrarias del Ministe- 
rio de Agricultura, per a I'estudi de la utilit- 
zació dels fangs de depuradora. També els 
ajuts del Servei de Medi Ambient de la Di- 
putació de Barcelona durant els darrers 4 
anys, que han permes l'estudi del procés de 
compostatge i el seguiment de la qualitat del 
producte de les plantes industrials existents 
a Catalunya. 

Aixi mateix, els ajuts durant 4 anys de la 
Caixa Rural Provincial de Barcelona, de la 
C.I.R.I.T. i de la Caixa de Barcelona, que 
han permts la formació de becaris i la rea- 
lització d'estudis concrets. 

Hauriem de remarcar també la col-labo- 
ració del Laboratori Agrari de la Generali- 
tat, i dels Departaments d'Edafologia de la 
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Facultat de Farmacia de la Universitat Cen- Autonoma de Barcelona, que ens ha cedit 
tral de Barcelona i de Fisiologia Vegetal de el seu utillatge per a aniilisis determinades 
la Facultat de Biologia de la Universitat o en la realització d'estudis conjunts. 

PERSPECTIVES 

En un futur ben proper preveiem que la 
gestió dels residus organics adquirir& molta 
importancia atesa l'extensió que s'observa a 
la societat catalana dels sistemes de tracta- 
ment d'aigües residuals, de brossa urbana o 
de residus agrícoles, forestals o agroalimen- 
taris. 1 per una correcta gestió, el Departa- 
ment de Química Agrícola pot aportar la se- 
va metodologia analítica de control dels pro- 

cessos de tractament, de qualificació agrícola 
dels residus i per la realització d'assaigs de 
camp amb residus concrets en localitzacions 
determinades. Aquesta aportació pot ser Útil 
tant per als diferents organismes de 1'Admi- 
nistració local o nacional, com per empre- 
ses d'explotació de les plantes de tractament 
de residus, o com per als usuaris d'aquests 
residus. 
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