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REUTILITZACIO DE RESIDUS ORGANICS EN AGRICULTURA

Part II: Casos concrets cl'aplicacio com a substrat
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Com a cas concret de l'aplicacio dels residus organics en agricultura,
han estat realitzats estudis sobre llur comportament com a substrat. Aques-
tes experiencies han estat fetes en dos tipus de conreu: un de planter orna-
mentals i un d'horticola.

En un primer assaig hom ha utilitzat el compost d'escombraries urba-
nes com a substrat de Ficus benjamina, una planta ornamental. A la taula 5
podem observar la composicio quimica del compost utilitzat. Aquest com-
post provenia de la planta d'escombraries de Vilafranca del Penedes. Han
estat utilitzats diferents barreges de compost i torba per a intentar substituir
parcialment la torba, ja que es un material molt car.

Taula 5. Caracteristiques quimiques i fisico-quimiques del compost

Compost Vilafranca

MO (%) 49,8

pH 7,5

Conductivitat (mmhos) 4,05

Nt (%) 1,17

PROS (%) 5,69

K2O (%) 0,40

Na (%) 0,72

Ca (%) 4,34

MFO 0,39
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Hom va fer aquest primer estudi amb plantes ornamentals per tal d'evi-

tar problemes derivats-de la possible acumulac16 de metalls pesants als tei-

xits vegetals. La presencia de metalls pesants al compost d'escombraries ur-

banes es forca probable, i llur quantitat pot oscil1lar al llarg del temps.

Les conclusions mes importants derivades d'aquest estudi son:

1.- La utilitzacio del compost com a substrat no ha portat problemes

de males olors, males herbes, insectes ni malalties. Aquest es un resultat bas-

tant important de Cara a l'acceptacio d'aquest material, ja que normalment

hom pensa que el compost comporta forcosament aquests problemes.

2.- A partir dels resultats obtinguts i que poden esser resurnits en les

grafiques d'alcada de les plantes i conductivitat dels substrats, hom conside-

ra factor responsable de la disminucio del creixement l'elevada conductivi-

tat del compost i la poca adaptac16 de les seves caracteristiques fisiques a les

conditions concretes de 1'hivernacle on ha estat duta a terme l'experiencia.

Aquest fet dona esperances de Cara a la utilitzacio d'aquest material

sempre que hom en redueixi la conductivitat i adapti les propietats fisiques

a traves de la barreja amb altres productes, ja que no hi ha hagut problemes

per manca de nutrients o be per poca capacitat de retenir aigua. Aquestes es-

perances requereixen, pero, un esforc per a adaptar les tecniques de conreu

al nou material. El reg es la tecnica que pot requerir mes modifications, ates

que influeix en la compactacio del substrat i en la seva conductivitat.

Un dels fets que han estat constatats i que cal tenir en compte a 1'hora

de fer servir el compost, es que aquest aporta microorganismes que poden

fer evolucionar materials que, en altres condicions, haurien estat estables.
Concretament, en un substrat format pel 80% de torba i 20% de compost,

la fracc16 organica de la torba va evolucionar, tal com s'observa en la grafica
del grau de descomposicio de la materia organica.

Per a acabar aquest primer estudi, podem dir que un dels avantatges ob-
tinguts en la utilitzacio del compost com a substrat, es que, a part de donar
una sortida a un residu, obtenim un estalvi economic que en el nostre cas ha
estat del 40% quan ha substituir el 75% de la torba.

D'altra banda hem fet un estudi del conreu en sac dels maduixots.
Aquesta tecnica utilitza com a substrat estandard un material que resulta
molt car, ja que la majoria dels seus components son materials que s'han
d'importar.

Per aixo, i a partir de l'inventari que hom n'ha realitzat al Maresme, han
estat estudiats com a possibles substrata barreges de diferents residus que es
produeixen a la comarca.

Els material utilitzats en aquest estudi han estat:

- Residus de pi (bractees de pinya de pi i "pinyota")

- Residus de la industria textil (borra acrilica)

- Compost d'escombraries.
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Hom n'ha fet diferents barreges per tal de millorar les propietats fisi-
ques del substrat, perque, com ja hem dit, son un factor decisiu per a l'exit
d'aquesta tecnica de cultiu.

Els resultats obtinguts mostren que la barreja formada per borra acrili-
ca i torba dona una produccio major que la que hom obte en el substrat es-
tandard, sense veure's mermada la qualitat del fruit. Concretament aquest
augment, en la produccio de maduixes, es d'un 17%. L'us d'aquesta barreja
suposaria un fort estalvi economic per al productor. Per tal de tenir una idea
mes Clara, podem dir que la inversio pel que fa als sacs passaria de 5.600.000
ptes/ha a 2.160.000 ptes/ha (aixo suposaria un estalvi del 62%). Encara que
la utilitzacio dels residus organics com a substrat implicaria una modificacio
de les condicions de reg, podem afirmar que el seu us com a substrat es una
bona solucio.

Com a conclusions generals de tot el que hem exposat fins ara, podem
afirmar que la utilitzacio de residus en el mon agricola es un bon cami que
cal seguir perque aporta solucions a dos greus problemes:

- l'eliminacio de residus
- la reduccio de costos d'inversio i produccio, dels agricultors, gracies

a la revaloracio d'aquests residus.
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