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RESUM 

Hom ha intentat d'avaluar diferents pa- post assenyalant-ne llurs característiques 
rhmetres emprats en la qualificació del com- principals. 

RESUMEN 

Se ha intentado evaluar diferentes pará- compost, señalando sus características prin- 
metros empleados en la caracterizacidn del cipales. 

SUMMARY 

A classification of different parametres ne, pointing out their main properties. 
used in compost qualification has been do- 



La qualificació dels adobs organics és un 
problema sobre el qual hom ha treballat 
molt, pero sense que, per ara, se'n pugui do- 
nar una solució definitiva. 

La dificultat d'aquesta qualificació rau en 
el fet que durant el procés de compostatge 
són molts els canvis de diversa natura que 
es produeixen en els materials 
c o m p ~ s t a t s ( ~ ~ .  Així sorgeixen parametres de 
tot tipus (químics, bioquímics, toxicologics, 
fisics, físico-químics, biologics). Cada para- 
metre reflecteix algun canvi, pero, de mo- 
ment, sembla que no n'hi ha cap que doni 
per si sol i d'una manera inequívoca I'estat 
de maduresa del compost, amb les excep- 
cions de les tecniques respirometriq~es'~) i la 
relació C/N-org. en extracte aquós"). Són 
molts els autors que comenten aquesta difi- 
cultat, bé sigui de forma general[', 7. X)o bé 
proposant algun metode en concret, corn la 
capacitat de bescanvi cationicf2 4), recent- 
ment assajada al Departament. 

En aquest estudi hom ha classificat dife- 
rents determinacions que poden fer-se sobre 
el compost atenent a unes propietats que per- 
meten de veure'n la utilitat en cada cas con- 
cret. Aquesta classificació és la que es recull 
a les Taules 1 i 11. 

Primerament, hom comenta la validesa de 
la determinació corn a índex de maduresa. 
Hi ha determinacions aue caldra fer en el 
compost per a discutir-ne la qualitat pero 
que no ens donaran cap mena d'informació 
sobre I'estat de maduresa del compost (per 
exemple el contingut en potassi o un recomp- 
te d'organisme patogens). Els que son con- 
siderats corn a valids, són posteriorment 
classificats en dolents, regulars o bons, se- 
gons el valor de la informació sobre la ma- 
duresa de la mostra que aporten. Hem de 
destacar que gairebé tots els parametres d n  
qualificats de regulars, la qual cosa ve a re- 
forcar el que ja hem esmentat abans, cada 

parametre reflecteix algun canvi en el com- 
post, pero per a coneixer el grau de madu- 
resa del compost cal prendre'n uns quants 
i discutir aquesta maduresa considerant-los 
conjuntament. 

Són classificats també corn de seguiment 
o de qualitat; hi ha parametres que cal con- 
trolar durant el compostatge, corn per exem- 
ple la temperatura, que haura de seguir un 
comportament determinat (augmentar fins 
atenyer la fase termofila i disminuir després 
mes lentament), aquests son els parametres 
de seguiment, i en aquest cas concret, la tem- 
peratura no ens donara cap dada sobre la 
qualitat de la mostra; per contra n'hi ha uns 
altres que no segueixen cap pauta durant el 
procés de compostatge pero que cal compro- 
var en el producte final per asegurar-ne la 
qualitat, corn pot ser comprovar la presen- 
cia de metalls pesants, 1'Electroconductivi- 
tat o I'espai porós. Finalment, n'hi ha que 
participen de les dues característiques alho- 
ra, corn per exemple el Carboni oxidable o 
el Nitrogen, d'on surt un dels parametres 
més coneguts dels emprats en el seguiment 
del compostatge, la relació C/N. 

Seguidament, comentem la complicació de 
la determinació i el temps que ens porta, on 
fem una distinció entre el que anomenem 
temps real -el que tardarem a tenir uns 
resultats- i temps de treball -el que ens 
ocupara al laboratori-. Així, corn a cas ex- 
trem, trobem les tecniques respirometriques, 
que durent tota una setmana, al final de la 
qual obtindrem resultats, pero corn que la 
major part d'aquest temps és d'incubació, 
el temps de treball es reduira al voltant d'una 
hora. És el factor temps, juntament amb el 
factor dificultat, els qui seran determinats a 
l'hora de classificar un metode corn a ruti- 
nari o bé corn a útil en treballs d'investiga- 
ció -juntament amb la precisió i I'exacti- 
tud, que ara no avaluem, dels metodes-. 



Pdmetres  auímics A B C D El  E2 F 

Carboni oxidable 
Cromatografia de paper 
Caracferització extracte aquós 

C/N-organic 

Cromatografia de Gel 
Components 

Fosfor 
Potassi 
Nitrogen 
Sucres senzills 
Sucres hidrolitzables 
Grau de descomposició 
Materia organica total (i cendres) 
Metalls pesants 
Fraccionament húmic 
Desprenimmt de sulfur 
Cel'lulosa 
Restes de pesticides 
D'altres macronutrients 
(S, Ca, Mg, Fe) 
Minonurrients 
(Cu, Mn, Zn, Na. B. Mo, CI) 
Demanda quimica d'oxigen (DQO,) 
Despreniment d'AcOH, PrOH I BuOH 

Dolent 
Regular 

Regular 

Regular 
Regular 
- 
- 
- 

Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
- 

Regular 
- 

Dolent 
- 

- 

- 

Regular 

(&): Cal fer el mateix extracte dels Ac. Húmics. 
Cal disposar de I'instrumental adequat (sistema de filtrat i analitrador de C )  

Cal disposar de I'instrumental adequat 
Tecnica complicada i cara 
Obtenció previa i dissolució de les cendrec 
Obtenció previa i dissolució de les cendrec 
Perdua del N-NH, en I'assecat 

Obtenim lec cendres p r  a d'altre\ determinacionj 
Obtencio previa i dissolució de le\ cendre5. T&nic;i iii\iriiiiiental 

10' Obtencio pre\ia i dicrolució de le\ cendre\ 

1 '  ObtenciO prebia i dissolucio de le\ cendre\. Tknica iii\triiniciital 

Clau: A: Validesa corn a lndex de Maduresa 
B: Utilitat en el seguirnent del procés de cornpostatge (S) o be corn a indicador de la qualitat del producte final (Q) 
C: Valor interpretatiu dels resultats (quant a rnaduresa) 
D: Dificultat en I'execució (1: baixa, 2: rnitjana, 3: alta) 
El:  Ternps d'execució real 
E2: Temps de treball 
F: Obwrvacions 
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En l'elaboració d'aquestes taules, hem tre- quan no vam disposar ni de I'una ni de I'al- 
ballat en base a la propia experiencia del De- tra, varem deixar I'espai corresponent en 
partament o be a referencies bibliografiques; blanc. 
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