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RESUM
S'ha estudiat I'efecte de I'aplicació continuada de fang de depuradora, a dues dosis
diferents, sobre algunes característiques
estructurals i físico-químiques del sol. Al
cap de quatre anys, la densitat aparent, la
porositat total i I'estabilitat dels macroagregats del sol de les parcel4es adobades
amb fang no difereixen de les del sol de les
parcel-les que han rebutfertilitzant mineral.

En canvi la capacitat de retenció d'aigua
s'ha incrementat en els sols tractats amb la
dosi alta de fang. Aixi mateix els fangs
provoquen un augment de la salinitat i un
descens del pH, tant més important quant
més elevada és la dosi.
Mots clau: Estabilitat dels macroagregats, pH, porositat, salinitat, fang de depuradora, capacitat de retenció d'aigua.

ABSTRACT
The effect of application of urban sewage sludge on some structural and physico-chemical characteristics of a soil.
The effect of continuous application of
sewage sludge in two different dosis on
come structural and physico-chemical characteristics of soil is studied. After four
years, the apparent density, the total porosity and the stability of the macroaggregates of the soil in the plots fertilized

with sludge are not different from plots
mineral fertilization. However, the water
holding capacity is increased in the soils
with high sludge dosis. At the same time
the sludge produces an increase of salinity
and a decrease of pH both greater when
the dosis is higher.
Key words:
Aggregate stability, pH, porosity, salinity,
sewage sludge, water holding capacity.
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Com a resultat de la depuració de les
aigües residuals urbanes s'obté un residu
eminentment organic denominat fang de
depuradora. Desfer-se d'ell molt sovint és
un problema que pot solucionar-se de diverses maneres: per incineració, Ilencantlo al mar o acumulant-loen abocadors. Una
alternativa a aquests sistemes és emprarlo en agricultura corn a adob, cosa que
resulta interessant no només perque usualment és la solució més economica (COLIN
1980), sinó també perque si a un residu
corn el fang de depuradora se li troba una
utilitat deixa de ser un residu i en conseqüencia ja no resulta un problema. La utilització corn a adob dels fangs de depuradores urbanes ha estat amplament estudiat,
especialment en els aspectes referents al
seu comportament corn a subministradors
de nutrients (N i P principalment), i materia
organica, així corn a la contaminació per
elements potencialment toxics i microbiologica, havent-se generat una normativa
comunitaria al respecte (Directiva 8612781
CEE, Reial Decret 26490, BOE 262/1 de
I'X1190). En canvi, altres aspectes menys
examinats són les repercussions de la
utilització agrícola dels fangs sobre les
característiques estructurals i físico-químiques del sol.
BONNEAU
i LÉVY(1987) defineixen I'estructura d'un sol corn I'ordenació espacial
de les partícules minerals i la seva eventual
unió amb la materia organica i els hidroxids
de ferro i alumini. Assenyalen corn a principal factor d'estructuració, la presencia de
col.loides: argiles, hidroxids i materia organica humidificada, si bé consideren també
important la intervenció dels esforcos físics
del sol (expansions i retraccions degudes a
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les variacions d'humitat i I'acció radicular),
els agents naturals (aigua, vent i temperatura) i I'activitat microbiana. Centrant-nos
en el factor materia organica, cal esperar
que I'aplicació d'adobs organics corn ara
els fangs repercuteixi beneficament cobre
les característiques estructurals del sol i la
bibliografia així sembla confirmar-ho HALL
i COKER(1981), KLADIVKO
i NELSON(1979),
MORELi JACQUIN(1981).
MORELi JACQUIN(1981) atribueixen
aquest efecte a dues causes: una acció
directa sobre I'estabilitat dels agregats (la
materia organica humidificadaaportada pel
fang afavoreix la granulació, i la materia
organica més fresca promou I'activitat de la
microflora edafica) i una indirecta, estimulant la producció vegetal i afavorint per tant
el desenvolupament radicular, el qual, corn
ja hem esmentat, hi juga un paper important. Els mateixos autors comenten que
segons el tractament que hagin rebut els
fangs, varia la seva incidencia sobre I'estructura del sol.
També cal fer esment a I'efecte dels
fangs sobre el pH del sol ates a la relació
existent entre aquest parametre i la solubilitat dels elements potencialment toxics, que
els propis fangs aporten: un pH baix incrementa la solubilitat de quasi tots ells, especialment la del Cd i la del Ni, i en menor
mesura la del Pb i la del Cu (HUCKER
1980), i per tant facilita la seva assimilació
per al conreu.
Els fangs del nostre país contenen una
proporció forca important de sals solubles
(ROMERO
DEL CASTILLO
et al. 1989), I'origen
de les quals SANA (1985) atribueix a la
salinitat de la propia aigua residual, a la
formació de compostos ibnics al mineralit-
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zar-se la fracció organica dels fangs durant
els tractaments biologics de depuració, a
I'addició de components minerals (FeCI,,
CaO) durant I'acondiciament dels fangs
previ a la seva eliminació, i a la barreja de
les aigües residuals amb les marines, fet
que puntualment succeeix en algunes ciutats costaneres. JACOES(1980) assenyala
que la qualitat agronomica dels fangs pot
disminuir per un excés de sals.
Les consideracions anteriors ens han
portat a encetar I'estudi de I'efecte dels
fangs sobre I'estructura del sol (avaluada a
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través d'una col.lecci6 de parametres indicatius com s6n I'estabilitat dels macroagregats, la densitat aparent, la porositat i la
capacitat de retenció d'aigua) i sobre el pH
i la seva salinitat, a través d'una experiencia de camp de mitjana durada (quatre
anys). Aquest estudi queda emmarcat dins
d'un projecte més ampli que des de fa anys
realitza el Departament dlAgronomia de
1'E.S.A.B. sobre la utilització dels fangs
residuals en agricultura PUJOLAet al.
(1990), ROMERO
DEL CASTILLO
et al. (1989),
SANAet al. (1990).

MATERIAL I METODES
Localització i característiques del sbl
L'experiencia es porta a terme en una
parcel-lade I'Escola-GranjaTorre Marirnon
de Caldes de Montbui (Barcelona). El sol
d'aquesta parcella 6s un Xerochrept segons S.T.S. (1975) (JOSA et al. 1984). Les
seves característiques agronomiques són
recollides a la Taula 1.
Caracteristiques del conreu
El conreu implantat fou ray-grass(Lolium westerwoldicum var. Balwoltra), el qual
fou escollit pels seus notables requeriments
d'adobat, per cobrir-los cal aplicar dosis
elevades de fangs, accelerant d'aquesta
manera la possible aparició dels efectes
causats per aquests materials.
Es realitzaren de tres a quatre dalls per
campanya, depenent de les condicions ambiental~i I'estat vegetatiu del conreu, cosa

que significa un total de quinze dalls al llarg
dels quatre anys d'experiencia (període
1983-87).
Planteig de I'expe:i&ncia
S'ha plantejat la substitució de la fertilització mineral (tractament Q) per un adobat
amb fang, a dues dosis diferents, una el
doble (tractament Fa) de I'altre (tractament
Fb). Així mateix s'ha comparat el comportament dels fangs en front a un adobat tradicional a base de fems (tractament T).
La fertilització mineral ha estat la usual
per al conreu de ray-grass, consistent en
una aportació de fons de 150 kg de P,O Jha
i 150 kg bolha, i un adobat de cobertura
de 100 kg Nlha i dall. Les dues dosis de
fang foren calculades suposant que el N
del fang mineralitzat durant un cicle de
conreu era respectivament del 20 i del 40%
del N total present en el material, i que la

34

L'efecle d e b tan-

de depuradores sobre un sbl

quantitat suposadament mineralitzada
igualava la dosi de N aportada amb el fertilitzant mineral pera un total de quatre dalls
anuals (400 kg Nlha). A les Taules 2 i 3
vénen indicades les característiquesgener a l dels
~ fangs i dels fems utilitzats, mentre
que les quantitats mitjanes anuals de materia organica aportada per aquests s'indica
a la Taula 4.
El disseny experimental consistí en un
quadrat Ilatí 4 x 4, les dimensions de les
subparcel-les eren de 8 x 5 m', separades
de les adjacents per passadissos d'un
metre.

Metodologia analítica
L'avaluació de I'estabilitat dels macroagregats es realitza seguint la tecnica
proposada per LOTTI i GALLOGINI(1967) i
ROTTINIet al. (1975), consistent a col.locar
la mostra tamisada entre 1 i 2 mm en un
cistell cilíndric (4.5 cm 0 x 5.5 cm h) de
malla de 0.25 mm i sotmetre-la a successives rotacions en sentit altern dins de
I'aigua durant 5 i 60 minuts respectivament,
previa saturació de la mostra per capil.lari-
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tat (PUJOLA1989). Cestabilitat dels macroagregats es quantifica mitjancant I'equació:

on A i B són el pes de macroagregats disgregats per I'acció de I'aiguadurant respectivament 5 i 60 minuts. Les mesures es
realitzaren per triplicat.
La densitat aparent es determina per
triplicat en les mostres de sol no alterades,
recollides mitjancant un cilindre de 5.6 cm
0 x 10cm h.
La densitat real, necesshria per aquest
calcul es determina, per triplicat, mitjancant
un picnometre d'aire.
La capacitat de retenció d'aigua es
mesura amb I'extractor de pressió de Ri1941), determinant la
chards (RICHARDS
humitat en el punt de marciment (1500
kPa) i la capacitat de camp (33 kPa). L'aigua Útil 6s la diferencia entre el contingut
d'aigua en aquestes dues situacions.
El pH del sol es determina en I'extracte
aquós 112.5 i la salinitat en I'extracte 115
Y AGUAS1975,
(COM.MET.AGR.DE SUELOS
PORTAET AL. 1986).

RESULTATS I DISCUSSIÓ
La Taula 5 recull el valor mitja, per a
cada tractament, dels diferents parametres
estudiats en finalitzar I'experiencia.
L'estudi estadístic dels resultats mostra
que, comparativament amb les parcel-les
que han rebut fertilització mineral, les dosis
aplicades de fangs no disminueixen la
densitat aparent ni augmenten la porositat
total del sol. Aquest resultats no coincide¡xen amb els esmentats per Kladivko i NEL-

(1979), GUIDI (1980), PAGLIAIi GUIDI
(1980), HALLi COKER(1981) i GUIDI i HALL
(1983) ni amb els trobats per PUJOLA
(1989) en un estudi paral.lel a aquest, si bé
en un sol de textura més sorrenca i molt
desestructurat. Aquesta discordancia cal
atribuir-la als bons nivells de materia organica i estabilitat estructural que posseia ja
originariament el sol emprat en la nostra
experiencia. El significatiu i favorable efecte
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dels fems sobre els parametres densitat
aparent i porositat es imputable a la superior aportació de materia organica que ha
suposat aquest tractament.
Tampoc no s'observa una significativa
millora de I'estabilitat dels macroagregats
de les parcel-les adobades arnb fangs,
contrariament al que succeeix arnb les que
han rebut I'aportació de fems i al que recull
la bibliografia (GUIDI i HALL1983, PAGLIAIet
al. 1981, P u ~ o l A1989) fet que atribui'm als
mateixos motius anteriorment esmentats.
En canvi pot constatar-se una incidencia
positiva de la dosi alta de fang sobre I'aigua
disponible, efecte que confirmen PAGLIAIet
al. (1981) i P u ~ o l A(1989). La importancia
de la dosi sobre la disponibilitat d'aigua la
ratifiquen els resultats de MORELCOLS
i NELSON(1979), HALLi
(1978), KLADIVKO
COKER(1981) i GUIDIi HALL(1983). KLADIVKO i NELSON(1979) atribueixen aquest
efecte al caracter col-loi'dal hidrofil de la
materia organica dels fangs.
El pH de les parcel.les adobades arnb
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fang baixa notablement respecte les tractades arnb fems o sotmeses a fertilització
mineral. Aquest fenomen, detectat per
DURANi SANA(1987) en una experiencia
previa realitzada sobre un altre sol de la
mateixa finca, sembla ésser degut tant a la
generació d'acids durant la mineralització
de la materia organica dels fangs (GUIDI
1980 i SANA1985) com a la nitrificació de
I'ió NH,' alliberat en grans quantitats durant
el mateix procés (KNEZEKi MILLER1976,
JACOBS1980).
Els tractaments arnb fems i arnb la dosi
alta de fangs incrementa de manera significativa la salinitat de I'extracte aquós del sol
fins a assolir-ne uns nivells alts si bé no
necessariament perillosos. Podem constatar que aquest fet, observat també per
DURANi SANA(1987) i esperable a causa
de I'elevat contingut en compostos ionics
dels adobs organics, més que estar relacionat arnb les característiques específiques
d'aquests, va lligat a les quantitats aplicades.
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TAULA 1
CARACTER~STIQUES DEL SOL

S I L CMRACTERISTICS

-

Textura (USDA)

Franco-arenosa

pH (He 0 ) 1: 2 5

8.24

Condudivitat 115

0.286 dSlm

C.I.C.

16.33 cmd. /kg

Materia organica

2.34%

Nitrogen

O. 13096

Reladó C/N

10.4

P (Olsen)

79 mgJKg sol

K intercanviable

639 mglKg sol

Ca lntercanviable

1998 mg/Kg sol

Mg intercanviable

21 6 rng/Kg sol

Carbonats (CCE)

3.2%

TAULA 2
CARACTER~STIQUES DELS FANGS UTIUTZATS
SEWAGE SLUDGE CHARACTERISTlCS

Resultats expressats cobre la mostra seca
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TAULA 3
CARACTER~STIQUESDELS FEMS UTIUTZATS
MANURE CHARACTERlSTlCS
!

Campanya

1983-84

1984-85

198586

1986-87

Origen

Conill

Vedell

Vedell

Vaca

% Hurnitat

63.6

42.2

55.3

32.O

pH HaO (1:25)

7.46

8.30

9.10

9.35

C. E. (dS/rn) (1:25)

3.11

2.99

4.85

4.71

% M.O.

61.81

49.02

74.85

68.86

%N

2.78

2.54

3.03

2.19

Relació C/N

9.97

9.55

11.50

13.94

%P

2.07

O.59

1.02

0.61

%K

2.20

1.67

3.65

5.35

Resultats expressats sobre la mostra seca

TAULA 4

MATERIAORGANICA

APORTADA PELS DIFERENTS TRACTAMENTS
ORGANIC M A m R APPLIED FOR DIFFERENT TREATMENTS

Tractament

T

Fa

Fb

Kg MO/ha.any

40.450

33.850

16.925

Valors mitjans anuals
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TAULA 5
CARACTER~STIQUESF~S~QUES
1 F~SICO-QU~MIQUES
DEL SOL AL FINAL DE L'WPERIENCIA
PHYSICAL AND PHYSICO-CHEMICALCHARACTERISTICS OF SOlL AT THE END OF THE EXPE RIMEFJT

Parhmetre

T

Q

Fa

Fb

Densitat aparent (glcd)

1.34 a

1.44 b

1.42 b

1.53 c

Porositat total (%)

48.60 a

46.71 b

46.21 b

44.59 b

Estabilitat dels rnacroagregats (%)

64.2 a

56.1 b

59.5 ab

56.6 b

% Hurnitat a pF 4.2

14.18 a

11.82 b

12.85 c

12.66 c

% Hurnitat a pF 2.5

19.51 a

17.19 b

18.96 ac

18.54 c

Aigua disponible (%)

5.33 a

5.37 a

6.11 b

5.88 ab

pH (112.5)

8.74 a

8.10 b

7.24 c

7.68 d

Conductivitat 115 (dS1rn)

0.387 a

0.164 b

0.315 c

0.217 b

l

1
l

Les rnitjanes seguides de lletra diferent són significativarnent diferents al nivel1 de probabilitat
del 5%, segons el Test de Newrnan-Keuls.

CONCLUSIONS
L'experiencia duta a terme en un sol de
la granja-escola Torre-Marimon de Caldes
de Montbui (Barcelona) al llarg de quatre
anys mostra que els fangs de depuradores
no actuen desfavorablement sobre les
seves característiques estructurals.
Caigua disponible del sol s'incrementa
gracies a aportacions elevades de fangs.
Aquest fet, que no es dóna quan les parcel-les són adobades amb fems, és imputable al caracter hidrofil de la materia organica del fangs.
El pH del sol disminueix apreciablement
a causa de I'aplicació dels fangs, fenomen

agronomicament favorable en aquest cas a
causa del caracter excessivament basic de
la parcel4a estudiada. Cactuació acidificant
dels fangs sembla ser conseqüencia essencialment de la nitrificació de I'iÓ NH,'
alliberat durant la mineralització de la seva
materia organica.
Un efecte potencialment desfavorable a
I'aplicació dels fangs és I'increment observat de la salinitat de I'extracte aquós del
sol. Aquest comportament salinitzant, identic per altra banda al d'adobs tradicionals
com ara els fems, esta clarament lligat a la
dosi aportada.
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Aquest estudi ha estat realitzat mitjancant I'ajut concedit per I'IRTA de la Genera-

litat de Catalunya.
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