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Rezumat
Titlul tezei de doctorat:
gunoi menajer

Posibilităţi

şi nămol de

de valorificare

in agricultură

a compostului

obţinut

din

canalizare

Introducere
Materialele organice reziduale provenind. în special, din activitatea urbană sunt recunoscute mai
mult ca surse de poluare a mediului înconjurător decât de elemente nutritive cu efecte potenţial
benefice asupra solului şi producţiei vegetale. Depozitarea, reciclarea şi utilizarea unor astfel de
materiale reziduale reprezintă una dintre cele mai dificile probleme, în special, pentru marile
aglomerări urbane, dar nu lipsită de importanţă nici în comunitatea rurală. U n a dintre soluţiile
posibile pentru a le elimina din zonele respective şi de a le conferi o destinaţie utilă este aceea de
a le introduce ca verigă în sistemele tehnologice de cultivare a solului din diferitele domenii ale
agriculturii, în condiţiile protecţiei mediului înconjurător şi a păstrării unor costuri rezonabile.
Introducerea însă, c a verigă în sistemul tehnologic agricol, a unor cantităţi excesiv de mari de
reziduuri organice provenite din activitatea urbană, adică utilizarea terenurilor arabile ca posibil
"spaţiu de evacuare", îndeosebi în jurul staţiilor centrale de epurare din apropierea

marilor

aglomerări urbane, necesită studii şi cercetări detaliate, de lungă durată, care au ca scop principal
combaterea poluării şi protecţia celor mai importante resurse ale mediului înconjurător.
Necesitatea

studiilor

şi a cercetărilor

în utilizarea

în agricultură

a unor reziduuri

urbane

Este unanim acceptat, c ă materialele organice reziduale, de tipul deşeurilor menajere şi a
nămolului orăşenesc de canalizare, au conţinuturi importante de materie organică şi elemente
nutritive, care ar putea fi valorificate prin aplicare pe terenurile agricole. Procesul de reciclare a
diferitelor categorii de materiale reziduale prin introducerea

în agricultură, după o etapă

pregătitoare extrem de importantă privind modul de igienizare, adică de tratare şi prelucrare, a
stârnit interes, atât în comunitatea ştiinţifică şi a practicienilor, cât şi în cea a administraţiilor
locale, şi nu în ultimul rând a organismelor şi instituţiilor de protecţie a mediului înconjurător.
In ţările cu economie dezvoltată, ca urmare a unor investiţii foarte mari în domeniul protecţiei
mediului, încă din anii '70, au fost iniţiate cercetări

c o m p l e x e , multidisciplinare privind

introducerea materialelor organice reziduale ca verigă a sistemelor tehnologice agricole, fiind
astfel utilizate, atât în sfera productivă, cât şi în zonele de refacere ecologică după desfăşurarea
unor activităţi industriale, de exemplu, în exploataţiile miniere. în ţara noastră, aceste preocupări
s-au intensificat mai ales după 1980, fiind organizate experienţe pe modele: în laborator, în casă
de vegetaţie, în c â m p experimental. Rezultatele obţinute au fost monitorizate şi evaluate, fiind
utilizate în elaborarea diferitelor tehnologii de valorificare practică.

Studiile şi cercetările trebuie continuate, pentru că astfel. în special comunitatea practicienilor, va
înţelege şi în final va accepta, necesitatea utilizării în agricultură a unor astfel de materiale
valoroase din punct de vedere agronomic şi e c o n o m i c , ca pe o soluţie viabilă de eliminare a
cantităţilor uriaşe de reziduuri organice din jurul marilor aglomerări urbane, în care solul este
utilizat ca "spaţiu de evacuare", fără a fi afectate negativ componentele principale de mediu.
în acest context obiectivele urmărite în prezenta lucrare reprezintă o continuare a cercetărilor
efectuate anterior în acest domeniu.
Obiective
Obiectivul

ale

lucrării:

principal

al lucrării a fost acela de estima efectele aplicării unor doze excesive de

compost preparat din deşeuri menajere şi nămol orăşenesc de canalizare asupra solului şi
recoltei. în vederea stabilirii unor recomandări în ceea ce priveşte posibila valorificare a unor
astfel de reziduuri c a îngrăşăminte organice pe terenurile agricole, în condiţiile utilizării solului
ca „spaţiu de evacuare" şi a protecţiei mediului înconjurător.
în acest context au fost stabilite următoarele obiective
> Efecte

ale

Preluvosolul

aplicării

dozelor

excesive

de

concrete.

compost

•

stării fizice şi chimice a solului;

•

conţinutului de elemente nutritive din plantă;

•

concentraţiei de metale grele translocate în plantă;

•

recoltei obţinute.

> Efecte ale aplicării
pe Faeoziomul

dozelor excesive

cambie şi Luvosolul

din

deşeuri

de compost preparat

menajere

pe

cu apă), asupra:

din nămol orăşenesc

de

canalizare

albie asupra:

•

stării fizice şi chimice a solului;

•

conţinutului de elemente nutritive din plantă;

•

concentraţiei de metale grele translocate în plantă;

•

recoltei obţinute.

Material

preparat

roşcat (cu diferite stări de aşezare şi niveluri de aprovizionare

şi metode

Teza de doctorat a fost structurată în două părţi principale: prima parte constituie un studiu
documentar privind stadiul actual al cercetărilor în domeniu, iar în partea a doua sunt prezentate
rezultatele obţinute în studiile c a z efectuate, care au urmărit aprecierea efectului dozelor excesive
de compost obţinut din deşeuri menajere şi nămol orăşenesc de canalizare asupra solului şi
plantelor lest din perioada de experimentare.

/.

Studiu

documentar

composturilor

privind

stadiul actual al cercetărilor

obţinute din materiale reziduale

asupra utilizării

menajere şi nămol orăşenesc

in agricultură
de

a

canalizare.

în ultimii ani. pc plan mondial a fost atins un nivel critic în privinţa acumulării cantităţilor uriaşe
de reziduuri urbane, care în principal au ca surse majore: industria şi canalizarea, acestea fiind
colectate de la staţiile de epurare, şi activitatea gospodărească şi stradală, reziduurile fiind
colectate din puncte speciale de predepozitare. în condiţii corespunzătoare, aceste materiale sunt
biodegradabile. astfel încât pot fi considerate ca ..biofertilizanţi" sau ..condiţionatori" şi utilizate
pentru solurile agricole şi neagricole.
Reziduurile municipale solide au o compoziţie variată. Nutrienţii. metalele grele, componenţii
organici toxici şi agenţii patogeni sunt principalele grupe de constituenţi ai

reziduurilor

municipale solide care controlează sau limitează valorificarea şi/sau eliminarea prin diferite
procedee. Pentru valorificarea în agricultură a acestor materiale reziduale în condiţiile protecţiei
mediului înconjurător, pe parcursul anilor, au fost elaborate şi permanent perfecţionate diferite
procedee de igienizare şi tratare în funcţie de condiţiile specifice locale: descompunerea anaeroă
sau aerobă, igienizarea c u lapte de var. compostarea, etc.
Compostarea reprezintă descompunerea materiei organice. în condiţii aerobe controlate de
temperatură, sub acţiunea microorganismelor. Prin procesul de mineralizare, reziduurile organice
sunt parţial descompuse, în timp ce substanţele nutritive pentru plante sunt transformate în forme
mai accesibile, mare parte dintre agenţii patogeni şi componenţii organici toxici sunt distruşi, iar
mirosurile neplăcute sunt reduse, chiar înlăturate.
în vederea desfăşurării procesului de compostare sunt necesare condiţii specifice de lucru şi
trebuie parcurse anumite etape în funcţie de provenienţa reziduurilor organice respective.
Utilizarea în agricultură a materialelor organice de tipul reziduurilor municipale de consistenţă
solidă ca îngrăşăminte organice necesită studii foarte detaliate privind caracteristicile lor
chimice, fizice şi biologice. In determinarea
caracteristicile
'sănătate',

chimice

ale acestor materiale

adică a nivelului

de nocivitate

valorii

lor nutritive,

au rol decisiv,

şi/sau toxicitate

agronomice

şi

ca şi în cunoaşterea

în raport cu diferiţii

comerciale
stării lor de

compuşi.

Studiile şi cercetările, efectuate până în prezent, au arătat că nămolurile orăşeneşti şi deşeurile
menajere necompostate/compostate conţin cantităţi ridicate de materie organică şi alte elemente
nutritive (azot, fosfor, potasiu, cationi bivalenţi de C a , M g ) . D e aceea, aplicarea lor pe terenurile
agricole ar putea conduce la creşterea conţinutului de materie organică din sol. a capacităţii sale
de tamponare şi de schimb cationic.

Prin urmare, ar putea fi considerate ca adevărate resurse de materie organică şi fosfor, fiind
necesare cu atât mai mult cu cât. pe de-o parte nivelul cerinţelor este ridicat în raport cu fondul
geochimic al solurilor, iar pe de alta că resursele

de îngrăşăminte

minerale şi organice

tradiţionale sunt reduse şi costisitoare. Mai mull decât atât, aceste materiale
(7,5-8.0) fi ar putea fi utilizate ca amendamente

pe solurile

slah-moderal

au reacţie

alcalina

acide.

Literatura de specialitate. însă. atrage atenţia c ă în paralel c u efectele benefice apar adesea şi
consecinţe negative care limitează sever aplicarea necontrolată pe sol a acestor materiale.
Efectele

negative

concéntrala
componenţi
mediului

sunt

ridicate,

datorate
depăşind

cu precădere
limitele

maxim

organici toxici, săruri solubile,

înconjurător,

cum ar fi: corpurile

unor

componenţi

admisibile

(metale

chimici

care

grele,

etc.),

se găsesc
ca şi a

care pot polua, atât solul, cât şi alte componente
de apă de suprafaţă

şi freatică,

in
unor
ale

vegetaţia.

D e aceea. în viitor această problematică va trebui să intre mai mult în atenţia comunităţilor
ştiinţifice, să se dezvolte programe c o m p l e x e de cercetare care să contribuie, nu numai la
identificarea acestor substanţe c h i m i c e , dar şi a modului de translocare din sol în plantă şi a
consecinţelor asupra produselor agroalimentare. asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor. Acest
aspect. în ţara noastră a fost, în trecut, foarte puţin luat în considerare, intrând în atenţia
comunităţilor ştiinţifice, doar în ultimii ani.
Pentru a avea valoare agronomică şi să constituie un mediu optim de creştere a plantelor este
necesar ca aceste materiale reziduale necompostate/compostate

să îndeplinească pe lângă

caracteristicile chimice şi următoarele caracteristici fizice: conţinut cât mai redus de apă deci
consistenţă cât mai ridicată, capacitate ridicată de stocare a apei şi a nutrienţilor. permeabilitate
ridicată pentru aer şi apă. capacitate de structurare pentru a deveni rezistente la procesele
erozionale. şi cantitate cât mai mică de materiale minerale grosiere.
în literatura de specialitate sunt abordate la ora actuală numeroase aspecte privind problematica
acestor reziduuri organice, consecinţele lor asupra mediului înconjurător. îndeosebi

asupra

solului şi producţiei vegetale, fiind precizate, atât efecte pozitive, cât şi cele negative.
Importanţa materiei organice în sol este unanim acceptată, iar consecinţele sale pozitive asupra
proprietăţilor chimice ale solului au fost subliniate în numeroase studii. Cantitatea şi calitatea
materiei organice care se acumulează în sol depinde de numeroşi
concentraţia de material

organic din produsul

factori, printre care:

rezidual solid, concentraţia

componenţilor

nutritivi, nivelul dozelor de material organic rezidual aplicate pe unitatea de suprafaţă, metoda
de încorporare şi frecvenţa de aplicare, tipul de sol şi celelalte componente ale sistemului
tehnologic agricol adică: rotaţie a culturilor, lucrare a solului, regim de irigaţie, etc. şi nu în
ultimul rând de condiţiile climatice locale.

Azotul

este un nutrient valoros pentru plante, dar în acelaşi timp poate constitui un posibil

poluant, contaminat al apelor freatice. D i n acest motiv s-au efectuat cercetări pentru a studia
procesele de transformare a azotului din aceste produse reziduale organice în urma aplicării lor
în soluri şi în comportarea sa în nutriţia plantelor, dintre acestea cele mai importante fiind:
amonificarea. nitrificarea şi denitrificarea.
Fosforul

constituie unul dintre nutrienţii cei mai importanţi ai producţiei vegetale, iar produsele

organice reziduale orăşeneşti pot constitui o sursă fezabilă. Reacţiile de sorpţie. desorpţie şi
capacitatea solului de tamponare a fosforului sunt factori importanţi, atât din punct de vedere
agronomic, cât şi al protecţiei mediului pentru managementul adecvat al fosforului.
Potasiu!,

având un grad ridicat de solubilitate, se regăseşte în fracţiunea solidă a materialelor

reziduale în concentraţii reduse. în momentul aplicării pe terenurile agricole a „biosolidelor"
însă. formele schimbabile ale potasiului reprezintă sursa primară pentru planta cultivată.
Concentraţia de metale

grele

în reziduurile municipale solide reprezintă, de regulă, factor

limitativ deosebit de important pentru aplicarea pe terenurile agricole, datorită efectelor potenţial
negative asupra biomasei vegetale şi transferului lor în produse alimentare. în întreg lanţul trofic.
Efecte pozitive ale materialelor organice, în general şi a celor orăşeneşti în particular, asupra
unor însuşiri fizice, c u m ar fi: stabilitatea elementelor structurale, forma şi mărimea lor,
densitatea aparentă, spaţiul macro- şi microporos şi distribuţia după mărime a porilor şi astfel,
permeabilitatea pentru apă şi aer. acumularea - cedarea apei către plante, citează numeroşi autori.
Efectul pozitiv al materialelor

organice

in special,

asupra proprietăţilor

producţiei

vegetale,

fizice,

in general,
chimice

şi al celor provenite

şi biologice

ale solului

care in cele mai multe cazuri înregistrează

un volum bogat de informaţii

in literatura

de specialitate.

creşteri,

din activitatea
se răsfrânge
existând

urbană,
şi

asupra

in acest

sens

Rezultatele obţinute in aceste studii au

evidenţiat. în mod cert, efecte pozitive ale utilizării composturilor preparate din reziduuri
municipale solide ca fertilizanţi organici. A c e s t e a au fost datorate, după c u m precizează autorii,
atât conţinutului ridicat în materie organică şi nutrienţi în forme accesibile pentru plante, cât şi
îmbunătăţirii proceselor de structurare a particulelor elementare de sol în agregate hidrostabile.
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2. Rezultate

obţinute

in studiul

efectelor

deşeuri menajere fi nămol orăşenesc
Material

fi

aplicării

de canalizare

dozelor

excesive

de compost

preparai

din

asupra solului şi plantei.

metodă

experienţele au fost realizate în casa de vegetaţie a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie. A g r o c h i m i e şi Protecţia M e d i u l u i - I C P A Bucureşti, pe vase de
vegetaţie având capacitatea de 10 1. A u fost urmărite şi analizate două cicluri experimentale.
Ciclul

I experimental

remanent

a fost organizat pe o perioadă de 5 ani în care s-a urmărit efectul direct si

al aplicării unor doze excesive de compost preparat din deşeuri menajere asupra stării

fizico-chimice a Preluvosolului

roşcat şi cantităţii şi calităţii recoltei.

Experienţa organizată în casa de vegetaţie a fost de tipul 4 x 3 x 3 în patru repetiţii cu trei factori:
- doza de compost

menajer

cu patru graduări, 0, 5, 10, 20 % g / g , reprezentând echivalentul a
1

aproximativ: 0, 150, 300, respectiv 600 tha" s.u., încorporate în sol;
- starea de aşezare c u trei graduări: afânată. mediu tasată şi tasată;
- nivelul de aprovizionare

cu apă c u trei graduări: 60. 80. respectiv 100 % din capacitatea totală

a solului şi respectiv a amestecurilor din vasele de vegetaţie.
In anul II de experimentare, la amestecurile realizate în primul an s-au adăugat aceleaşi doze de
compost menajer, corespunzătoare la 0, 5, 10, 20 % g / g . Practic în acest an cantitatea de material
organic rezidual încorporată în Preluvosolul
a 0. 300, 600, respectiv 1200 t h a '

1

roşcat a fost dublată la 0, 10. 20. 40 % . echivalentul

s.u.

In anul III de experimentare sţa urmărit efectul remanent.
In anul IV de experimentare au apărut modificări în organizarea experienţei: s-a renunţat la
varianta de aprovizionare cu apă de 60 % din capacitatea totală a solului din vas ( C T ) . deci
factorul C - starea de aprovizionare cu apă a avut două graduări, 80, respectiv 100 % C T . Astfel,
experienţa a fost organizată trifactorial, de tipul 4 x 3 x 2 , în patru repetiţii.
In anul

V de experimentare au apărut din nou modificări în organizarea experienţei;

fiind

trifactorială de tipul 4 x 2 x 2 , fiecare variantă experimentală realizându-se în patru repetiţii.
Factorii studiaţi au fost aceeaşi, cu deosebirea că starea de aşezare a avut 2 graduări - afânată
(1.00/1.20) şi respectiv tasată (1,20/1.40). iar nivelul de aprovizionare cu apă a fost realizat
corespunzător lui p F | şi pF],2.
6

In primii doi ani au fost analizate efectele directe ale încorporării dozelor excesive de compost
menajer în sol, în următorii trei ani fiind studiate efectele remanente ale tratamentelor aplicate.

în cei cinci ani de experimentare au fost utilizate ca plante test: ovăzul, toia, fasolea/porumbul
fi morcovul

A u fost prelevat eşantioane de sol şi planta la sfârşitul perioadelor de vegetaţie. în

fiecare an de experimentare. Datele obţinute au fost prelucrate prin analiză de variantă. A N O V A .
Compostul

menajer a avut o structură de tip monogranular. materialul a fost alcătuit din fracţiuni

"elementare" separate, procesele de agregare, alipire şi cimentare a particulelor primare şi a
elementelor structurale aflându-se într-o fază incipientă. Din punct de vedere chimic s-a constatat
reacţie slab-alcalină, conţinut ridicat de materie organică, deşi procentul de impurităţi este mare.
conţinut ridicat în elemente nutritive, concentraţie ridicată de metale grele, dar sub limita de
alertă stabilită (cu excepţia plumbului) pentru materialele reziduale utilizate în experimentare.
Preluvosolul

roşcat

utilizat în experimentare a fost recoltat din perimetrul localităţii Periş,

judeţul Ilfov din orizontul de suprafaţă, pe adâncimea de 0 - 20 c m . Solul a avut textură mijlocie
fină (luto-argiloasă) şi structură grâunţoasă medie. în general, acest sol prezintă proprietăţi fizice,
fîzico-mecanice şi de aeraţie relativ bune. Rezultatele obţinute în urma analizelor chimice
efectuate au evidenţiat conţinut redus de humus, reacţie slab acidă, aprovizionare moderată cu
azot şi fosfor, iar în ceea ce priveşte prezenţa metalelor grele, nu au fost depăşite limitele de
alertă pentru nici unul dintre elementele respective.
Aplicarea dozelor excesive de compost menajer la Preluvosolul

roşcat a determinat modificări

directe importante în starea sa fizică, în compoziţia granulometrică, c u efecte indirecte asupra
celorlalte proprietăţi, regimuri şi procese fizice. Aportul de materie organică adus în sol a avut în
general efecte directe şi remanente pozitive asupra stării de compactitate. condiţiilor potenţiale
de aeraţie. permeabilităţii pentru apă. încorporarea unor astfel de materiale organice reziduale pe
soluri susceptibile la diferite procese privind degradarea fizică, cum este de ex.. destructurarea.
compactarea, mistificarea, e t c . ar putea contribui la ameliorarea acestora şi la îmbunătăţirea în
ansamblu a stării fizice.
Aplicarea dozelor de 0, 5, 10, 20 % g / g compost menajer în sol în anul I de experimentare şi
dublarea acestora în anul următor a determinat efecte directe şi remanente importante asupra
stării agrochimice a Preluvosolului

roşcat.

A fost înregistrată modificarea reacţiei solului de la slab acidă la slab alcalină, efect benefic
pentru îmbunătăţirea accesibilităţii unor nutrienţi necesari (fosfor, calciu, potasiu, mangan, fier.
etc.) pentru planta cultivată. A u avut loc acumulări importante de carbon organic, azot, fosfor,
potasiu, chiar şi la trei ani de la încorporarea dozelor de material rezidual. Starea de aşezare
tasată a determinat scăderea statistic semnificativă a conţinutului în diferiţi nutrienţi. datorită
mineralizării mai puţin intense a materiei organice.

Asigurarea nivelurilor de aprovizionare cu apă de 80. respectiv 100 % (din C T a solului şi
amestecurilor din a vasul de vegetaţie) a determinat crearea unor condiţii mai bune pentru
accelerarea proceselor de mineralizare şi astfel acumularea mai mare de nutrienţi: potasiul mobil
însă a înregistrat scăderi drastice, datorită mobilităţii ridicate pe care o prezintă în soluţia solului.
Aplicarea dozelor excesive de compost menajer în Preiuvosoîul

roşcat a determinat acumularea

de concentraţii mari de metale grele ( N i . C d . C r . P b . C u . Z n ) . mult peste limitele de alertă. în
primii doi ani experimentali. D i n punct de vedere practic acest lucru este foarte

important,

întrucât un astfel de material rezidual ar putea crea probleme în urma aplicării pe terenurile
agricole, datorită posibilei acumulări în sol a unor elemente potenţial poluante peste limitele de
alertă ( N i . C d . Z n . C r . C u . Pb), care pot afecta în sens negativ starea de fertilitate şi
productivitate a solului şi calitatea recoltei.
Aplicarea,

insă. a unei doze de 20 % g/g. care reprezintă

s.u.. pe un sol cu un fond

genetic moderat favorabil,

grele sunt reduse, poate fi acceptată,
nocive,

cum ar fi de exemplu.

echivalentul

a aproximativ

in care şi concentraţiile

dacă limita maxim admisibilă

Cd şi Hg (nedeterminat

pentru

600 t ha

iniţiale de metale
elementele

aici) nu este depăşită.

cele

mai

în cazul de faţă.

chiar materialul de sol utilizat în experimentare prezintă concentraţii iniţiale de Pb şi C r mari. de
aceea creşterile înregistrate după incorporarea chiar a dozei de 10 % (echivalentul a 300 t/ha s.u.)
compost menajer, sunt relativ mari.
Prin urmare, se recomandă ca aplicarea repetată a reziduurilor menajere pe terenurile agricole
din vecinătatea staţiilor de epurare să se realizeze în mod controlat, să nu se depăşească
1

aproximativ 600 - 700 t h a " .
Din punct de vedere al acumulării macronutrienţilor în plantă. în urma aplicării dozelor dublate
de compost menajer nu apar modificări în sens negativ ale acestor conţinuturi, ele încadrându-se.
în general, în limite normale. Creşterea cantităţii de compost menajer încorporat în substratul de
sol a determinat acumulări importante de azot. fosfor, potasiu, calciu, magneziu, indiferent de
starea de aşezare, sau aprovizionare cu apă, chiar şi după trei ani de remanentă.
Rezultatele obţinute au evidenţiat că fertilizarea cu compost obţinut din gunoi menajer nu a
provocat efecte directe semnificative ale compoziţiei chimice a plantelor, dacă s-au aplicat doze
de 150 t/ha. dar aplicarea unor doze mai mari a determinat depăşirea nivelului de 0,5 mg kg
cadmiu, limită la care planta poate fi utilizată c a furaj. Urmărind
excesive

de compost

menajer

spune că doza dublată

asupra transferului

de 10 % g/g. echivalentul

iniţial solul nu este Încărcat cu metale

grele.

efectul remanent

de metale grele in planta

cultivată,

al

1

dozelor
se poale

a 600 t/ha s.u.. ar putea ji acceptată,

dacă

După trei ani de remanentă,
caracteristicile
compostului
(densităţi

fizice
menajer

aparente

transferul

şi chimice

la Preluvosolul
echivalente

in rădăcina

ale

roşcat
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1.30 gem' )

aşezare afánala sau lăsată, concluzie

de morcov a fost scăzut, fiind determinat

amestecurilor

de sol şi compost

in condiţiile
a fost

menajer.

unei stări de aşezare

mai favorabilă

de un real interes practic.

comparativ

de

Aplicarea

mediu

lăsată

cu stările

de

Pentru obţinerea unor sporuri de

producţie satisfăcătoare, chiar în condiţiile utilizării solului ca "spaţiu de evacuare" este necesară
menţinerea unei stări de compactitate care să nu depăşească prin efectuarea diverselor lucrări
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tehnologice 1.30 g / c m , corespunzătoare unui sol mediu tasat.
Ciclul

II experimental

remanent

a fost organizat pe o perioadă de 3 ani în care s-a urmărit efectul direct şi

al aplicării unor doze excesive de compost preparat din nămol orăşenesc de canalizare

asupra stării fizico-chimice a solului şi cantităţii şi calităţii recoltei.
Experienţa organizată în casa de vegetaţie a fost de tipul 2 x 6 în patru repetiţii cu doi factori: - —
- tipul de sol: Cernoziom
- doza

de compost

cambie şi Luvosol

orăşenesc

albie

cu şase graduări: 0, 5, 10, 20, 30, 40 % g / g , reprezentând

echivalentul a aproximativ 0, 150, 300. 600, 900, 1200 t/ha s.u..
A u fost utilizate c a plante test: salata, fasolea/porumbul
Compostul

orăşenesc

masă verde şi

porumbul.

utilizat în experimentare a fost caracterizat prin structură monogranulară.

elementele structurale aflându-se intr-o stare slabă de alipire. D i n punct de vedere chimic
compostul preparat din nămol orăşenesc de canalizare a avut reacţie slab - alcalină, conţinut
mare de materie organică, a fost bine aprovizionat cu elemente nutritive, concentraţiile în metale
grele au fost destul de mari, dar nu au depăşit limita m a x i m admisibilă decât în cazul C r .
Cernoziomul

cambie utilizat în experimentare a fost recoltat din perimetrul localităţii Fundulea.

judeţul Ilfov. Solul a avut o textură mijlocie fină (luto-argiloasă) şi o structură glomerulară mică
şi medie bine dezvoltată. In general, acest sol are proprietăţi

fizice,

fizico-mecanice.

hidrofizice

şi de aeraţie favorabile, fiind bine afănat, permeabil, având capacitate bună pentru apă şi aer.
pretabile la diferite tehnologii agricole, activitate microbiologică moderat-intensâ.
cambie

Cernoziomul

utilizat în experimentare a prezentat conţinut redus de humus, mijlociu de azot total,

acumulări mari de fosfor mobil şi foarte mari de potasiu mobil. Solul a avut reacţie slab acidă,
2

complexul adsorbtiv este dominat de prezenţa cationilor de C a * . Concentraţia de metale grele a
depăşit limitele de alertă în cazul cobaltului, nichelului, dar mai ales a cromului, de cea, 2 ori.
Luvosolul

albie a fost recoltat din perimetrul localităţii Albota, judeţul Argeş, din orizontul de

suprafaţă. Solul a avut o textură mijlocie, lut mediu, iar structura a fost grăunţoasă. Solul are
proprietăţi fizice, fizico-mecanice. hidrofizice şi de aeraţie mai puţin favorabile. C h i m i c , solul a
prezentat reacţie moderat acidă, conţinut redus de humus, fosfor şi potasiu, moderat de azot total.
Concentraţia de metale grele a depăşit limitele de alertă doar în cazul cromului.

Efectul încorporării dozelor excesive de compost orăşenesc s-a manifestat puternic chiar şi în al
treilea an de experimentare, prin creşterea statistic semnificativă a conţinutului de macroagregate
hidrostabile la ambele tipuri de sol analizate. D e asemenea, dispersia prezintă valori statistic
semnificativ mai mici la doze care depăşesc 20 % compost orăşenesc, în cazul amestecurilor
realizate cu Luvosol

albie, iar indicele de instabilitate structurală scade.

încorporarea unor doze excesive de compost orăşenesc, care depăşesc 20 % , echivalentul a cea.
600 t/ha a determinat modificări importante asupra compactităţii. Acestea, s-au resimt puternic şi
la doi ani de la realizarea tratamentelor organice. Aportul important de materie organică in cele
două soluri, care în mod natural sunt moderat compactate, a determinând realizarea unei stări de
aşezare mai laxe, cu efecte benefice asupra altor însuşiri, procese şi regimuri, permiţând
dezvoltarea în condiţii mai favorabile a sistemului radicular al plantei cultivate.
Din punct de vedere al porozităţii şi aeraţiei, amestecurile realizate cu diferite doze de compost
orăşenesc au prezentat condiţii mai favorabile pentru dezvoltarea sistemului radicular al plantei
de cultivate. Există însă. un risc potenţial ca aplicarea unor doze excesive de compost orăşenesc,
mai

mari de 20 % (mai mult de 600 t/ha s.u.) în soluri slab afânate să afecteze sistemul

macroporos

în

sensul

creşterii

proporţiei

porilor

(macroporozitatea) prin care apa de infiltraţie poate

cu

dimensiuni

mai

mari

de

50p

se mişca mai rapid, antrenând în adâncime

prin levigare cantităţi importante de nutrienţi.
Permeabilitatea pentru apă. indiferent de tipul de sol şi doza de compost orăşenesc aplicată este
foarte mare. încorporarea dozelor excesive de material organic rezidual a avut ca efect direct
creşterea permeabilităţii pentru apă la ambele soluri. Totuşi se recomandă să nu se aplice doze
mai

mari de 20 % , echivalentul a 600 t/ha s.u., având în vedere valorile mai mici ale

conductivităţii hidraulice saturate înregistrate în variantele cu proporţie mai mare de material
organic rezidual.

Efectele remanente urmărite în următorii doi ani nu au confirmat această

tendinţă. C u toate acestea, din punct de vedere practic. încorporarea unor astfel de materiale
reziduale

bogate în materie

organică în soluri

uşor

tasate

are

efecte

benefice

asupra

permeabilităţii pentru apă, fiind create condiţii favorabile de pătrundere şi mişcare a apei în sol.
cu risc redus de apariţie a unor procese negative.
+

+

Datorită conţinutului bogat în cationi bivalenţi, C a * şi M g * şi a modificărilor pozitive pe care
Ic produce în sol, în ceea ce priveşte conţinutul de cationi schimbabili. compostul obţinut din
nămol orăşenesc de canalizare ar putea fi recomandat ca bun amendament pentru solurile uşor
acide, dar mai ales moderat acide.
Aplicarea

cantităţilor

excesive

de compost

albie a avut efecte directe si remanente

orăşenesc

puternice.

Cernoziomului

cambic

si

Luvosolului

Aportul

de materie organică având conţinut

ridicat de elemente

nutritive

a

determinat

acumularea în cele două soluri a unor cantităţi mari de macronutrienţi necesari creşterii şi
dezvoltării plantelor cultivate.
Efectul direct al acumulării metalelor grele în sol şi a translocării acestora în plantă nu a
determinat modificarea în sens negativ a conţinuturilor în aceste elemente, limitele de alertă
nefiind depăşite decât c u unele excepţii, c u m ar fi Pb, concentraţia acestuia fiind foarte mare
chiar în variantele netratate organic.
în anii de remanentă nu au fost acumulate în exces metalele grele, concentraţiile acestora nu au
depăşit nivelurile zootoxice admise pentru niciunul din cele două sol analizate.
în ceea ce privesc recoltele obţinute la plantele test, efectul aplicării dozelor excesive de compost
preparat din nămol orăşenesc de canalizare, după cei trei ani de experimentare, s-a dovedit a ti
benefic. A u fost înregistrate creşteri statistic semnificative ale recoltei odată cu doza de compost
orăşenesc aplicată, ca efect direct şi remanent al încorporării unor cantităţi importante de materie
organică bogată în elemente nutritive în forme accesibile plantei de cultură, atât în
cambie,

cât şi în Luvosolul

Cernoziomul

albie.

Compostul orăşenesc analizat ar putea fi valorificat în agricultură ca îngrăşământ organic, dar se
recomandă ca doza aplicată să nu depăşească 20 % , echivalentul a cea, 600 t/ha, în aceste
condiţii existând riscul înrăutăţirii, atât a unor caracteristici fizice, c u m ar fi cele legate de
porozitate, aeraţie şi permeabilitate pentru apă, c u implicaţii indirecte asupra altor însuşiri,
procese şi regimuri în sol, cât şi chimice privind acumularea de metale grele şi alţi compuşi
toxici. Astfel, respectând, atât condiţiile de igienizare pentru transformarea deşeurilor respective
în adevăraţi „biofertilizanţi", cât şi condiţiile de protecţie a solului şi altor resurse de mediu,
terenurile agricole ar putea fi folosite ca „spaţii de evacuare" c e l . puţin în jurul centrelor urbane,
unde se produc cele mai mari cantităţi de reziduuri organice.

