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1 Iulie 2017 – Fertilitatea Solului, Compost și Microorganisme

SOL

Textură

Suport Habitat

Hrană

Bază a rețelei alimentare



SOL – Suport (profil pedologic)

1. Vegetația (nivelul 0 cm)

2. Humus = Orizont organic (circa 2 cm)
Amestec de substanțe organice amorfe aflat în sol, care îi
condiționează fertilitatea și care este rezultat din
transformarea materialului vegetal sub acțiunea
microorganismelor

3. Strat arabil = Orizont bioacumulativ (10-100 cm)
Acumulare de materie organică mediu amestecat cu fracțiunea
minerală cu proprietăți rezultate în urma cultivării, pășunatului sau
altor practici agricole

4. Sub-sol = Orizont eluvial (foarte variabil)
Strat mineral sărăcit progresiv în argilă, materie organică, oxizi de
fer/și sau aluminiu și a cărui conținut în particule elementare de
nisip și de praf este în creștere

5. Roca-mamă = Roca subiacentă
Strat mineral situat la baza profilului constituit de roci consolidate
(nefisurate și fisurate) la care se adaugă și pietrișuri



SOL - Textură

1. Sol argilos bogat cu humus

Dacă punem câțiva bulgări de sol cu humus în apă,
observăm că aceștia își păstrează forma timp de
câteva ore

2. Sol argilos fără humus

Pe când aceeași experiență cu bulgări de sol argilos
fără humus conduce la topirea/dizolvarea lor totală
și imediată în apă



SOL - Textură

1. Sol argilos bogat cu humus

Structură stabilă

2. Sol argilos fără humus

Structură instabilă

HUMUS = un fel de clei (un coloid = substanță aflată în stare de dispersie, cu aspect de gelatină,
care nu poate trece printr-o membrană de pergament) care adună ți menține particule de
pământ în bulgări stabili care rezistă la ploi



SOL - Habitat



SOL - Hrană

Ciclu de formare a humusului din materie organică

În pădure, pentru a obține un strat de 1 cm de humus sunt necesari circa 30 ani !

Materia organică =
Lignină (lemn) + Zahăr (frunze verzi) + Azot (materie verde) + Celuloză (pai, ierburi uscate)



SOL - Hrană

Ciclu de formare a humusului din materie organică

- Bacteriile se hrănesc cu zahăr și azot (solubilizează
nutrinții solului)

- Ciupercile și miceliu se hrănesc cu celuloză și lignină
(mineralizează materia organică)



SOL - Hrană

Fauna solului – Lucrătorii benevoli

FAUNA EPIGEE (din greacă : epi=deasupra și ge=pamânt)
Insecte, mici viermi, acarieni, colembole (Collembola), milipede
(Myriapoda) și altele taie resturile vegetale, le digeră și le elimină
sub formă de dejecții fecale astfel ușurând colonizarea materiei
organice de către ciuperci

FAUNA ENDOGEE (din greacă : endo=dinăuntru și
ge=pamânt)
Compudă în mare parte de râme mici cu galerii orizontale care se
hrănesc în special cu resturile rădăcinilor culturilor precedente care
au creat mii de fisuri care aerează solul asigurând astfel aer pentru
noile rădăcini. Dejecțiile lor alcătuiesc hrana principală a bacteriilor
care le transformă la rândul lor în nutrienți pentru plante

RÂME ANECICE (din greacă : anecis=elasticitate)
Este vorba de râmele mari (Lumbricus terrestris) care eau de la
suprafață resturi vegetale, le amestecă în tubul lor digestiv cu
pământ fin care au ingurgitat-o, și apoi expulsează acest amestec în
galeriile verticale săpate de ele sau la suprafață sub formă de
movilițe (turricula). Acest procedeu crează complexul argilo-humic,
amestec intim de argilă și humus



- De pe timpurile antice : s-a observat îmbunătățirea solului în locul băligarului, combinat cu cenușă,

cu sânge de la sacrificii, etc…

- În secolul V, agronomul roman Palladius descrie beneficiile băligarului pentru semănături și culturi în

special dacă i se combină și alte resturi vegetale.

- În secolul XVI, grădinarul regelui francez Olivier de Serres, descrie fără să numească beneficiile

compostului în cadrul grădinii și legumelor pe care le crește.

- În 1905, englezul Sir Albert Howard a elaborat în India o teorie de compostare (Indore ¾).

- La începutul secolului XX, biodinamiștii Rudolf Steiner și Ehrenfried Pfeiffer au conceput o teorie

particulară de compostare de formă trapezoidală.

- Astăzi, circa 1/3 din deșeurile noastre sunt de origine vegetală (circa 30-40 kg/an/persoană)

COMPOST – Scurt istoric

Un sol fertil poate conține până la 20 de ori mai mult carbon decât zone de aer deasupra lui !

Dacă am majora cantitatea de humus de 4 % într-un sol, pot fi captate circa 30 toane CO2 !



Îngrășământ agricol natural, rezultat în urma fermentării lente a diferitelor
resturi vegetale și animale, amestecate cu unele substanțe minerale

COMPOST – Noțiune



Îngrășământ agricol natural, rezultat în urma fermentării lente a diferitelor
resturi vegetale și animale, amestecate cu unele substanțe minerale

COMPOST – Componente Verde/Brun

VERDE BRUN
- Resturi de fructe (crude/coapte/striate)
- Coji de fructe și legume
- Resturi de legume (crude/coapte/stricate)
- Pâine, orez, macaroane (crude sau fierte)
- Boabe și fasole
- Salată
- Ciuperci
- Porumb (de lăsat să se usuce câteva zile)
- Zat de cafea (inclusiv cu filtru)
- Ceai (inclusiv cu pachețel)
- Coji de nucă, alune ș alte nucușoare

(descompunere lentă)
- Coji de ouă (clătite și uscate)
- Plante de interior (de verificat dacă nu sunt

toxice)
- Resturi din grădină
- Balegă fermentată
- Algi
- Etc.

- Șervețele din hârtie
- Băsmăluțe din hârtie
- Ziare (decupate în fâșii)
- Hârtie ne colorată
- Păr și unghii
- Blană și pene
- Găinaț de păsări
- Țăsuturi naturale (bumbac, in, cânepă)
- Rumeguș (max 10% din volumul total)
- Frunze uscate
- Pai și fân (uscate)
- Pământ sau un compost învechit
- Mici crenguțe moarte
- Conținutul ghiveciurilor de răsad

INTERZIS
- Carne, pește, oase
- Ulei, grăsimi, oțet
- Produse lactate
- Resturile și cojile de la fructe de mare
- Buruiene deja cu semințe
- Frunze de rabarbar (tulpina se acceptă)

- Plante sau frunze bolnave
- Ace de coniferi (foarte acide)
- Plante tratate cu pesticide
- Lemn tratat sau transformat
- Brichete de BBQ

- Praf din aspirator
- Excremente de animale domestice
(pot conține vectori patogeni)
- Cenușă
- Plastic, metal sau sticlă

Raport
C/N

1 V/2 B



COMPOST – Tipuri

Compost în teanc
- Simplu și plăcut de realizta
- Permite amestecul confortabil al

materiei organice

- Necesită mult loc
- Se face în cazurile când este

adaos importante de materie
- Trebuie acoperit ca să fie

protejat de soare dar să rămână
permeabil la aer



COMPOST – Tipuri

Compost deschis sau
siloz de compost
- Poate fi din lemn sau din sârmă
- Deschis jos și sus
- Tehnică de realizare simplă și

ieftină
- Descompunerea se face de sus

spre jos
- Având 2 bacuri, compostarea

este accelerată

- Straturile inferioare sunt puțin
accesibile

- Se recomandă de avut 2  silozuri
pentru a transfera și a amesteca
omogen conținutul



COMPOST – Tipuri

Compost termic sau
compost rapid
- Pentru suprafețe mici
- Bac din plastic elaborat special

să fie permeabil la aer și
umiditate

- Compostarea se face mult mai
rapid datorită căldurii

- Nu atrage prea multe muște și
mirosul este redus

- Costisitor



COMPOST – Tipuri

Compost cu 3
compartimente
- Combină avantajele de la

celelalte tipuri de compost
- Poate fi foarte estetic și natural
- Optim pentru grădini mari

- Necesită să fie construit pe
măsură



COMPOST – Parametri

APĂ

1-2
săptămâni

AERTEMPERATURĂ

2-3
săptămâni

10 +
săptămâni

6-12 luni



COMPOST – Construcția



COMPOST – Îngrijire


