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RESUM 

En aquest estudi es planteja un assaig, a 
petita escala, d'utilització de compost de 
residus solids urbans (RSU) com asubstrat 
en dos conreus hortícoles (pastanagues i 
espinacs). En I'experiencia s'avaluen la via- 
bilitat d'aquest substrat i els seus efectes en 
les plantes a nivel1 de nutrients, parametres 
de qualitat dels productes i contaminants 
(metalls pesants) comparant-ho amb un 
cultiu testimoni. Els resultats obtinguts indi- 
quen que la utilització del compost RSU és 

factible, tot ¡que els principals problemes de 
la seva aplicació directa són les propietats 
físiques del producte de partida i el contin- 
gut en metalls pesants. Les plantes conrea- 
des sobre compost presenten un alt contin- 
gut de nitrogen i poden presentar deficit de 
fosfor i potassi. Els EPT s'han acumulat en 
la part no comestible de la planta i no supe- 
ren els nivells permesos segons la biblio- 
grafia. 

RESUMEN 

En este estudio se plantea un ensayo, a 
pequeña escala, de utilización del com- 
puesto de residuos sólidos urbanos (RSU) 
sobre sustrato en dos cultivos hortícolas 
(zanahoria y espinacas). En la experiencia 
se evalúan la viabilidad de este sustrato y 
sus efectos en las plantas en cuanto a nu- 
trientes, parámetros de calidad de los pro- 

ductos y contaminantes (EPT), comparán- 
dolo con un cultivo testimonio. Los resulta- 
dos obtenidos indican que la utilización del 
compuesto de RSU, en principio, es viable, 
destacando como principales inconvenien- 
tes de cara a su aplicación directa las pro- 
piedades físicas de partida y el contenido 
en metales pesados. Las plantas cultivadas 



sobre compuesto tienen un contenido ele- han acumulado en la parte no comestible de 
vado en nitrógeno y pueden presentar defi- la planta y no han superado los niveles per- 
ciencias de potasio o fósforo. Los EPT se mitidos segun la bibliografía. 

SUMMARY 

This study states asmall scale test of the 
use of solid urban wastes (SUW) as a gro- 
wing media in two horticultural crops (ca- 
rrots and spinach). We experimented the 
viability of this material and its nutritional ef- 
fects and also the quality parameters of the 
products and the presence of heavy metals, 
always comparing the results with the ones 
obtained in a control test. Our results sug- 
gest that the use of SUW comport is afeasi- 

ble operation but its direct aplication has the 
inconvenience of some undesirable physi- 
cal properties of the compost and also its 
heavy metal content. The crop products 
have a high nitrogen content and may show 
deficiencies in phosphorus and potassium. 
The PTE accumulate in the uneatable part 
of the vegetable and do not excede the per- 
mitted levels mentioned in the bibliography. 

En les zones agricoles on els cultius de 
productes hortícoles y de flor ornamental 
són importants es consumeixen grans 
quantitats de substrats. Pel fet que els ma- 
ter ial~ emprats com a tals tradicionalment 
(torba, terres de bosc ...) són d'importació i 
molt cars, és important trobar altres mate- 
rials alternatius capacos de proporcionar, 
també, un medi apropiat per al creixement 
de les plantes en un espai reduit (test o con- 
tenidor). 

Amb aquest objectiu, s'estudia la possi- 
bilitat com a substrat, d'un producte com el 
compost. Cal tenir present, amés, els avan- 
tatges de la utilització del compost, ates el 
seuvalor com afertilitzant i que la seva utilit- 
zació implica el reciclatge d'uns residus. 

Com a estudis previs, cal esmentar di- 

verses experiencies d'utilització del com- 
post RSU en diferents barreges en conreus 
de plantes ornamentals (SANA, J, SOLIVA, M, 
1 987)('OJ 

Amb vistes a la seva posterior aplicació a 
gran escala, es fa una primera experiencia 
en contenidor, jaque permet el control més 
immediat dels parametres i estalvia el tre- 
ball de camp i els seus inconvenients. En 
I'experiencia es compara el compost amb la 
barreja testimoni amb dos cultius succes- 
sius. L'evolució del compost es controla 
amb I'anAlisi a diferents moments (inicial i 
després de cada conreu) i, pel que fa als 
productes, s'indiquen I'estat de nutrició mi- 
neral, els parametres de qualitat (vitamines 
A i C i sucres) i contaminants (metalls pe- 
sants). 
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1. Planteig experimental 

L'experiencia consta de dos cultius suc- 
cessius de pastanagues i d'espinacs (de Ila- 
vor) en contenidors de 3m2 i 0.5 m de pro- 
funditat. S'ha fet servir el compost directa- 
ment, cense cap tipus de tractament previ 
(a excepció d'un rentat inicial per tal de dis- 
minuir el contingut en sals, que era molt ele- 
vat). Com a barrejatestimoni esvafer servir 
sauló (terra típica del Maresme) i roldó (es- 
corca de pi fermentada) en al proporció 801 
20. A I'hora de I'analisi s'ha considerat com 
un sol. 

Els substrat de referencia era pobre en 
nutrients (taula l ) ,  per la qual cosa se li va 
aplicar fertilització mineral (superfosfat cal- 
cic 18%; NH4N0, 33.5%, i %SO4 50%). Les 
dosis aplicades en el conreu de la pastana- 
gavan ser 100 UF de N (115 de cobertora i la 
resta en dues aplicacions iguals), 80 UF de 
P,O,, i 200 UF de 60 (112 de cobertora). 
Peral cultiu d'espinacs, 80 UF de N (112 de 
cobertora), 50 UF de P20,, i 120 UF de 60 
(314 de cobertora) 

2. Metodes analítics 

del laboratori de Química de I'Escola Supe- 
rior d'Agricultura de Barcelona (SANA, J.; 
SOLIVA, M., 1 987)9. Pel que fa a les propie- 
tats físiques del compost s'ha fet amb els 
metodes emprats pel laboratori de Fitotec- 
nia (E.S.A.B.). 

A continuació assenyalem els metodes 
emprats pera determinacions de tipus més 
específic. 

 cid ascdrbic (vitamina C). S'ha deter- 
minat segons I'adaptació del metode gene- 
ral (AOAC, 1 975)2 de valoració visual am b 
el reactiu DCPl (2, 6-diclorofenolindofenol) 
(JIMÉNEZ, P. 1987)O. L'extracció s'ha fet am b 
acid oxalic 1 %. 

Vitamina A. El contingut en carotens es 
determina segons I'adaptació del metode 
descrit en AOAC, 1975 2. Extracció amb 
acetonaleter de petroli i separació dels ca- 
rotens provitamínics amb una cromatogra- 
fia en columna de MgO (JIMÉNEZ, P., 1987)% 

Sucres. El contingut en sucres reduc- 
tors de les mostres de pastanaga es va de- 
terminar segons metode de Lane Eynon 
(modificació del metode Fehling). 

L'analisi de les mostres de substrats C.I.C. La capacitat de bescanvi cationic 
(barreja testimoni i compost) i de teixits s'ha es va mesurar segons el metode de Hara- 
fet atenent els metodes generals d'analisi da-lnoko, 1980%. 

RESU LTATS 

Els resultats de les analisis de les propie- tres moments de I'experiencia s'indiquen a 
tatsfísico-químiques i químiques del com- la taula 1. 
post i de la barreja testimoni (terra) en els A la taula 2, s'exposen els resultats pel 
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que fa a les propietats físiques del compost 
comparades amb les del substrat ideal, i a 
continuació, a la taula 3, el contingut en 
metalls pesants. 

Les taules 4, 5, 6 i 7 indiquen les dades 

1. Compost 

Les dades inicials del compost (taules 1 i 
2) indiquen que el producte de partida no 
presentava unes característiques de madu- 
resa adequades. Així, podem assenyalar 
una relació C/N relativament alta i la CIC 
baixa. Cal dir que aixo era esperable, tenint 
en compte la mala olor que tenia el compost 
quan va ser adquirit. 

L'evolució dels parametres indica que el 
procés de maduració continua durant els 
dos conreus. Així, s'observa una disminu- 
ció de la MO, i del Cox i de la relació C/N i 
també un augment de la CIC fins a nivells 
normals (JACAS et al., 1986)'. 

Pel que fa a nutrients, es poden apreciar 
petites diferencies en els continguts de N i 
P, atribui'bles a les extraccions dels cultius. 
Si es comparen les dades del compost tal 
com esvan adquirir i el que es va aplicar als 
conreus destaca I'efecte dels rentats en la 
disminució de la conductivitat i de la con- 
centració de nitrats; I'augment dels nivells 
de Ca que s'hi observen es poden justificar 
pel reg amb aigua dura. 

A causa del procés de maduració es- 
mentat, les propietats físiques (taula 2) se- 
gueixen una evolució lleugerament positi- 
va, pero, tot i així, les característiques s'a- 
llunyen del substrat ideal (BOOT, M., 1 968)3. 
Aixo és clar pel que fa als parametres de 

de macronutrients, producció, parametres 
de qualitat i metalls pesants conjuntament 
peral tots dos conreus (espinacs i pastana- 
ga) en fulles i arrel. 

: RESULTATS 

DAP (densitat aparent) i % d'aire (supe- 
r ior~) i AFA (aigua facilment assimilable) i 
AR (aigua de reserva) (inferiors) tot i que és 
correcte EPT (espai porós total) 

Pel que fa a continguts en EPT, els ni- 
vells no ultrapassen els Iímits assenyalats 
per la normativa espanyola (BOE n. 191, 81 
1988) per a compostos, pero sí que se su- 
peren els valors permesos d'ETP (segons 
CEE 12/6/86) en SOIS per Zn, Cu i Pb. 

2. Cultiu de pastanaga 

Inicialment, esva poder observar que les 
plantes cultivades sobre compost presen- 
taven un creixement retardat, encaraque la 
final van arribar a un grau de desenvolupa- 
ment superior. Aquest fet podria estar rela- 
cionat amb la forma no essimilable en que 
es troben els nutrients en un principi. 

El contingut de N de les arrels és supe- 
rior en les pastanagues cultivades sobre 
compost, resultat esperable, ja que en 
aquest substrat el contingut original en N ja 
era més alt. Contrariament, el contingut en 
P és inferior perque no s'hi troba en forma 
assimilable. Aixb esta d'acord amb altres 
treballs d'aplicació del compost, en que es 
va trobar que el % de P assimilable en el 
compost oscil.la entre els 20-30% del P to- 
tal (GIRÓ, F., 1 987)4. 
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Quant a les fulles, el contingut de nu- 
trients minerals és similar en les plantes de 
tots dos substrats; només caldria destacar 
un nivel1 rnés alt de cendres, Ca i P en les 
procedents del conreu testirnoni. La relació 
pes-arrels/pes-part aeria és inferior en les 
pastanagues conreades sobre compost. 
Aixo pot explicar-se pel rnés alt contingut de 
N en aquest substrat, cosa que provocaria 
un desenvolupament rnés alt de la part ae- 
ria. 

En referencia als pararnetres de qualitat 
(taula 5), no es veuen diferencies significa- 
tives en Vitamina C i en sucres, pero sí que 
hi ha un contingut superior en carotens (Vi- 
tamina A) en les pastanagues cultivades 
sobre com post. 

En arnbdós tipus de tractament, els ele- 
rnents potencialrnent toxics en concentren 
en les fulles (part no comestible de la plan- 
ta). Aixo es correspon amb el procésfisiolo- 
gic de doble selecció que es dóna en aquest 
tipus de planta en que I'arrel és un organ de 
reserva. 

En les plantes crescudes sobre com- 
post, els nivells en metalls pesants són su- 
perior~, tot i que, tant en les arrels com en 
les fulles, els nivells són inferiors als ma- 
xims aconsellats ~ ~ ~ A L A W A I ,  1968)'. 

3. Cultiu d'espinacs 

Analogament al primer cultiu, es va ob- 

servar un creixement inicialment inferior de 
les plantes sobre compost, les quals des- 
prés van arribar a un grau de desenvolupa- 
ment superior. 

El contingut en N dels espinacs proce- 
dents del cornpost tambéfou superior (taula 
4), i a rnés presentaren continguts rnés alts 
en Ca i Mg (fulles). 

En relació al primer conreu, cal destacar 
els valors de P i de U S'igualen els contin- 
guts de P en les plantes d'arnbdós subs- 
trats, indicant que aquest element ha pas- 
sat a una forma rnés assimilable (GIRÓ, F., 
1 987)4. 

Pel que fa a K, les fulles d'espinacs del 
compost en presenten un contingut inferior 
a les plantes testirnoni. L'efecte d'aquesta 
deficiencia es va poder apreciar visualment 
per la diferencia de textura dels espinacs 
crescuts en els dos tipus de substrat (GORI- 
NI, 1970) 5. 

Pel que es refereix als parametres de 
qualitat (taula 5), també s'observa una dife- 
rencia en el contingut de Vitamina C, pero 
no significativa estadísticarnent, i un contin- 
gut superior en carotens (Vitamina A). 

Els elements potencialment toxics tam- 
bé s'acumularen a la part o comestible (en 
aquest cas les arrels) i no supera els valors 
Iímit de tolerancia trobats en la bibliografia 
(ALAWAY, 1986)'. En aquest segon cultiu s'i- 
gualen els nivells de metalls pesants en les 
plantes procedents de tots dos substrats. 

CONCLUSIONS 

El compost com a substrat presenta que hi ha petites diferencies quant al ritme 
unes condicions favorables al creixement de creixement. Cal remarcar que les propie- 
de les plantes; no hi ha problemes de ma- tats físiques s6n millorables. Pel que fa a 
neig ni d'aparenca de les plantes, pero sí I'aportació de nutrients s'ha de tenir present 
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que el P pot trobar-se en forma no assimila- 
ble i que, a la Ilarga, pot haver-hi un deficit 
de K. 

Els resultats de qualitat dels productes 
indiquen que tenen un valor nutricional 
semblant, pero que les plantes cultivades 
sobre compost són més riques en carotens 
(Vitamina A). Aquest fet pot relacionar-se, a 

nivel1 bioquímic (síntesi de carotenoides) 
amb el contingut de nitrogen superior d'a- 
questes plantes (JIMENEZ, P., 1 987)8. 

Les analisis d'elements potencialment 
toxics indiquen que es concentren en la part 
no comestible de la planta, tal com assen- 
yala la bibliografia. No s'arriba a nivells to- 
xics. 
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TAULA 1 
CARACTER~STIQUES F~SICO-QU~MIQUES I QU~MIQUES 

DEL COMPOST I TERRA (SAULO. ROLDO), EMPRATS EN L'EXPERIENCIA 

C O M P O S T  

Substral pH ( 1 : q  Conduct MOT Cox N CN CICcmol Kg" M 0  P K CI Mg NO, 

Planta 8,O 150 472 209 12.8 16,3 - 4.98 4.48 40 10.6 80 

Inicial 7.8 21 330 178 12.0 16.4 42.5 4.47 0.83 52 15.0 38 

Primer 7,9 16 317 142 10.0 14,2 73,l 4.80 2.49 52 7,O 51 

Segon 8 2  18 217 101 16.0 7,8 86,5 3.49 0.83 47 3.0 M 

T E R R A  

Inicial 7,5 71 --- 27.3 2.4 --- n , 4  9.2 166 5.0 0.35 10 

Primer 7.5 26 --- 19.7 2.4 --- 24.6 8.1 83 5.0 0.45 6 

Segon 7 3  28 --- 19,7 2.4 --- 26,8 14.9 83 6.0 0.10 11 

NOTA: 
- Els resultats de P, K i NO, pera la terra estan expressats en rng./Kg. Així rnateix, d resultat de N03 per al 
cas del cornpost. 
- Tots els altres resultats estan expressats en g./Kg. 
- Le conductivitat esta expressada en Siemens/m i la determinació estafeta a !:25 corn el pH. 
- Compost planta: cornpost comercial adquirit per realitzar I'experiencia. 
- Compost inicial: cornpost aplicat als conreus després dels rentats. 
- Primer i segon: rnostres de terra i de cornpost analitzades al final del primer i del segon conreu respecti- 
varnent. 

TAULA 2 
P,ROPIETATS F~SIQUES DEL COMPOST 

COMPARACIO AMB UN SUBSTWT IDEAL (Boot i de Waele, 1968) 

glcc D real glcc D ap. % EPT %V. aire % AFA % AR % ADA 

Inicial 1.96 0.33 83.16 41.46 11.8 2.8 27.1 O 

Primer 2.1 9 0.43 80.37 40.47 8.8 3.2 27.80 

S a o n  2.33 0.37 84.12 40.87 13.26 3.1 26.90 

S. ideal --- 0,215 85.00 20-30 20-30 6-1 O --- 



TAUiA 3 
METALLS PESANTS (mglKg) EN EL COMPOST 

Pnmer 1 8 3  5 1  9 4 8 3  2 5  3 571  573 

%m 21  5 5 1  2 4 5 0  3 58 1 4 1  8 

TAULA 4 
CARACTER~STIQUES DELS CULTIUS: 

PASTANAGUES I ESPINACS (A: arrel 1 F: fulles) (gIKg.) 

Cultiu Substrat N P Ca Mg K H,O Ccndrer P. aeria 

F A  F A  F A  F A  F A  F A  

Com post 19.6 12.2 1.31 1.75 22.8 3.70 1.80 2.00 38.5 39.2 871 885 149 89 1.8 
Pastenaga 

Terra 19.1 6 9  4.63 2.79 32.4 3.00 2.60 1.20 28.2 35.5 845 894 171 85 2.6 

C o m p t  49.0 21.6 3.58 3.75 11.5 4.50 9.80 4.30 42.3 54.4 883 869 171 134 --- 
Espinacs 

Tema 27.2 14.3 3 58 363 9.2 3.60 3.90 4.00 67.7 45.6 861 815 189 131 --- 

TAUiA 5 
PRODUCCIO DELS CULTIUS (Kg/Ha) 

Cultiu Subslral Produccio 

Com wst 19986  
- 8 

Pastanaga 
Terra 3 9 5 0  

Compost 7020  
Espinacs 

Terra 4240  



TAULA 6 
PARAMETRES DE QUAUTAT EN ELS PRODUCTES 

Cultiu Substrat Vit. C Vit. A Sucres 
rng A.A Kg.' p.f U.I. Kg.' p.f glKg 

Pastanaga 
Terra 73.7 61 790 31.6 

- - .  

Espinacs 
Terra 1038.0 56090 --- 

TAULA 7 
CONTINGUTS EN METALLS PESANTS mglKg EN PASTANAGUES I ESPINACS 

(A: arrel I F: fulles) 

Cultiu Substrat Cu Zn Mn Ni Cd Pb Fe 

F A F A F A F A F A F A F A 

Compost 12 5 63 28 77 13 6 <l <1 --- 23 --- 170 161 
Pastanaga 

Ter ra 1 0 3  3412 43 8 4 < 1  <1 --- 24 --- 334 124 

Compost 8 16 28 41 15 43 --- --- --- --- 5 1 1  875 1269 
Espinacs 

Terra 812 3020 3845 - - - - - -  --- --- 5 4 561 816 




