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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários dentro Técnico Ajuda para
prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse para
pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes para ajudar pessoas escolhem tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. Năo é pretendida que eles provęem
construçăo ou implementaçăo săo urgidas para as Pessoas de details. que
contatem VITA ou uma organizaçăo semelhante para informaçăo adicional e ajuda
técnica se eles achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as
necessidades deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente basis.
voluntário Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do time.
deles/delas o pessoal de VITA incluiu Leslie Gottschalk e Maria Giannuzzi como
editores, Julie Berman que controla typesetting e plano, e Margaret Crouch como
gerente de projeto.

VITA Volunteer Walter Eshenaur, o autor deste papel, é um assistente de pesquisa
no Departamento de Engenharia Agrícola na Universidade de Minnesota onde ele
especializa em energia technologies. Dr. Eldridge Collins, um dos revisores disto,
empapele, está com o departamento de Engenharia Agrícola, Faculdade de
Agricultura e Cięncias de Vida, Politécnica de Virgínia, Instituto e Universidade
Estatal. VITA revisor Philip R Voluntário. Goodrich é um professor associado com o
Departamento de Agrícola Criando, Universidade de Minnesota. VITA Voluntário
revisor Martin Wulfe é um consultor no campo de desenvolvimento de energia. Ele
executou várias consultorias dentro renovável avaliaçăo de energia na África,
Indonésia, e Sumatra. Wulfe Ocidental também publicou vários artigos e uma seçăo
em um livro em energia.
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VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. ofertas de VITA informaçăo e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e tecnologias de
instrumento destinam o deles/delas situations. VITA mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, um centro de documentaçăo especializado, e uma lista
computadorizada de voluntário os consultores técnicos; administra projetos de
campo a longo prazo; e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

EU. INTRODUÇĂO

Agricultura é a fonte direta mais importante de sustento e a fonte maior de
emprego no mundo é menos desenvolvida countries. que O setor de agricultura
produz que comida semeia, carne e outros produtos animais, energia semeia, e
crops. industrial Isto também produz bilhăo de toneladas de outros materiais
desejam considerada como " desperdice ". Os tipos principais de desperdício
agrícola săo resíduos de colheita, as partes de plantas de colheita que năo săo
comidas, e fazenda products. desperdício animal No passado, a maioria vasta
destes materiais realmente estavam perdidos.

Peritos agrícolas estăo vindo para reconhecer aquele agrícola resíduos podem ser
ideados ao invés de como um " recurso de lugar " de simplesmente desperdício ou
subprodutos. Esta é uma mudança muito importante de perspectiva da qual
permite a avaliaçăo de desperdício um standpoint. Once positivo que uma
avaliaçăo de desperdício é embarcada em, fica óbvio que este recurso representa
um parcial soluçăo para o dilema de energia que enfrenta agricultura today. Once
+ recurso desperdício agrícola é compreendido como um tremendo fonte de
energia, entăo podem ser dados passos para utilizar esta energia.

Com técnicas apropriadas, podem ser reciclados desperdícios agrícolas produzir
uma fonte importante de energia e fertilizante natural para crops. Recycling
desperdícios agrícolas podem ajudar um desenvolvendo país reduz sua
dependęncia em energia estrangeira provę e eleve o padrăo de viver em suas áreas
rurais.

Este papel discute a teoria geral envolvida reciclando desperdícios agrícolas e
vários métodos populares. que năo faz presente detalhou exemplos práticos. é
importante a tensăo que a escolha de reciclar método dependerá do tipo de
desperdício disponível e no uso de fim o fazendeiro tem em mente para o waste.
reciclado esperou que os leitores adaptarăo o general métodos discutiram neste
papel ŕs próprias condiçőes locais deles/delas.

TIPOS DE DESPERDÍCIO AGRÍCOLA

Os tipos principais de desperdício agrícola săo resíduos de colheita e fazenda
waste. animal no que a Maioria da energia contida em resíduos de colheita é a
forma de carboidrato e celulose. Mesa de 1 espetáculos a substância química
composiçăo de alguns resíduos.

 

Mesa 1. Composiçăo de Alguns Resíduos
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Grain Folha Adubo de Cítrico Straw de (grama) pulp de (avícula)

Assunto seco: matter Orgânico 95 91 93 77 Cinza de 5 9 7 23 proteína Crua 3 17
7 32 fibra Crua 48 27 14 -- Nitrogen-free extraem 43 44 69 27

Source: PÁG. furgăo der Wal, " Perspectivas em Bioconversion de Orgânico
Resíduos para Comunidades Rurais, " Procedimentos de Bioconversion de
Resíduos orgânicos para Commuinities Rural (Tóquio, Japăo,: United Universidade
de naçőes), 1979, pág. 5.

 

Todos os resíduos em Mesa 1 contęm matter. principalmente orgânico Dentro
países em desenvolvimento, avícula geralmente é permitida forragear e digira muito
do assunto orgânico ingerida. Thus, avícula năo faz produza tanto assunto
orgânico quanto resíduos de colheita. Cinza de é o desperdício isso permanece
novo até mesmo depois do mais rigoroso de reciclagem processes. O conteúdo
principal de cinza é substâncias inorgânicas tal como potássio e fósforo. Energia
extraçăo de proteína crua é difícil mas é muito útil para animal ou consumo
humano desde entăo em deste modo a proteína pode ser utilizada. que fibra Crua
pode permaneça um pouco novo se alimentou a alguns animais. However, se
digerida aerobiamente (na presença de oxigęnio), anaerobiamente (na ausęncia de
oxigęnio), quimicamente (usando álcali ou amônia) ou por composting, fibra crua
demolirá mais simples carboidrato que săo digeridos facilmente ou por animais ou
em a terra.

Quanto nitrogęnio a quantia de extrato nitrogęnio-livre indica é available.
Comparing quantias de assunto orgânico e nitrogęnio-livre extrato indica
aproximadamente quanto nitrogęnio é feito disponível por digestăo ou tratamento
de substância química. UMA porcentagem mais alta de extrato nitrogęnio-livre uma
mais baixa porcentagem indica de nitrogęnio disponível e vice-versa. Nitrogęnio de
joga um importante papel em condicionamento de terra e refeeding para animais
desde que é um nutriente necessário para ambos. Nitrogęnio de também joga um
importante papel em processes;however aeróbio e anaeróbio, estes processos
mude a forma de nitrogęnio que pode influenciar sua disponibilidade para plantas,
volatilidade, ou leachability.

Palha de grăo representa o componente maior de colheita residues. Como indicada
por Mesa 1, parte grande de palha de grăo é fibra crua. Assim o método por
reciclar palha de grăo deveria incluir alguns tipo de processo de decomposiçăo
para extrair máximo o energy. Grass, embora mais fácil digerir, deveria receber um
pouco o mesmo tratamento como palha de grăo.

Resíduos cítricos e vegetais săo relativamente fáceis digerir e métodos diretos de
extrair energia como refeeding ou terra trabalho de incorporaçăo well. However,
devido ŕ facilidade de digestăo, outras formas de energia como metano ou álcool
podem utilizar estes resíduos mais completamente desde que o processo de
decomposiçăo é mais complete. Em conclusăo, ao reciclar resíduos de colheita,
algum tipo, de tratamento de decomposiçăo é desejável.

Í
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DESPERDÍCIOS ANIMAIS

Desperdício animal inclui adubo (fezes e urina) junto com somou roupa de cama,
outros líquidos, e terra. Outros desperdícios como milkhouse e lavando
desperdícios, cabelos, e penas também podem ser incluídas dentro desta
categoria.

A composiçăo de adubo animal depende de specie animal; digestibility, proteína, e
conteúdos de fibra de raçőes; e animal idade, ambiente, e produtividade " (Meio
Oeste Plano Serviço, 1975).

Devido a dietas variadas e desperdícios, só estimativas podem ser dadas para
propriedades e conteúdo de nutriente de adubo. Mesa de 3 adubo de espetáculos

produçăo e características de alguns
animais populares.

Explicaçőes de Mesa 3 săo como
segue. adubo Cru inclui fezes e urina
sem Fezes de bedding. recorre ao
componente de sólidos de Por cento
de manure. adubo cru (por cento
RM) é a porcentagem de + adubo cru
que é composto de fezes. Total
sólidos săo a soma de dissolveu e
componentes de undissolved do
adubo. Volatile sólidos recorrem ŕ
quantia de material que queimará ou
se tornará volátil debaixo de uma

temperatura de 550 graus Centígrado. O oxigęnio usado para a oxidaçăo
bioquímica de assunto orgânico é chamado a Demanda de Oxigęnio Biológica
(BOD). Os cinco (5) recorre ao BOD depois de cinco dias em uns 20 graus
Centígrado environment. A Demanda de Oxigęnio Química (BACALHAU) năo é
usado dentro desígnio criando mas representa a demanda de oxigęnio total se
tudo material inorgânico e orgânico é oxidado. que O BACALHAU sempre vai seja
um valor mais alto que o BOD.

A ęnfase principal de Mesa 3 é mostrar as propriedades várias de manures. animal
diferente está claro que adubos variados diferem em todas as categorias e
recomendaçőes pode ser feita sobre isso que reciclando processo poderiam ser
usadas com cada adubo.

Mesa 2 espetáculos produçăo de adubo diária e é detalhada um pouco mais

que Mesa 3. Explicaçőes para sólidos totais, volátil sólidos e BOD săo igual a para
Mesa 3.

Produto de gado de leiteria mais adubo que qualquer outro animal individual;
produto de avícula o least. However, se produçăo por unidade peso é calculado,
produto de avícula quase como muito como qualquer outro animal. Avícula adubo
também contém menos água que outros. Sólidos totais e BOD săo bastante altos
para avícula, mas assim é solids. Thus volátil, embora produçăo de adubo de avícula
é ligeiramente abaixe que que para gado (por peso de unidade), seu total sólidos
ou material de decomposable é mais alto. Este é um positivo característica para
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digestăo aeróbia e anaeróbia embora
+ BOD é bastante high. Leiteria
adubo também é alto em sólidos
totais e entăo provę digester bom
introduzem (influent). A relaçăo de
BOD somar sólidos é alto para suínos
(0.32) e gradualmente diminuiçőes
de avícula (0.26) para carne de boi
(0.23) para gado de leiteria (0.16) .
Esta relaçăo indica a quantia relativa
de oxigęnio necessário decompor o
solids. UM número alto sugestiona
oxigęnio alto use e um baixo número
sugestiona baixo uso de oxigęnio.
Thus, para bacteriano processos que
requerem oxigęnio (a maioria do

comum faz), adubo de leiteria decomponha com menos contribuiçăo de oxigęnio
que vá suínos manure. Para decomposiçăo como digestăo aeróbia, aplicaçăo de
terra direta, ou composting, adubo de leiteria proverá assunto mais decomposto e
assim mais nutrientes por tempo de unidade que vá suínos manure. Dentro a
decomposiçăo controlada de digestăo anaeróbia, deand de oxigęnio, năo é
importante porque năo é usado a uma extensăo grande. Porém, demanda de
oxigęnio reflete a quantia indiretamente de assunto orgânico present. UMA
demanda de oxigęnio mais alta sugere um mais alto conteúdo de assunto orgânico
e vice-versa.

Dados em Mesas 2 e 3 foram desenvolvidas pela Sociedade americana de
Engenheiros agrícolas baseado em trabalho informado na literatura e representa
americano ou métodos de alimentaçăo europeus. Estes dados possa variar por até
20 por cento para animais dentro limitou ou semi-limitou quarters. Para animais
que estăo de regime (i.e., pasto que pasta), os dados para uma vaca de carne de boi
serăo mais mais accurate. que Eles provavelmente darăo para valores que săo
muito baixos, exclua para nitrogęnio que pode ser alto.

Secando de adubo também é usado para alguma reciclagem Mesa de processes.

3 espetáculos que adubo de suíno contém o conteúdo de água mais alto e adubo
de avícula o lowest. Thus por secar isto é melhor usar avícula que adubo de suíno.

Conteúdo nutriente é um valor importante determinando que adubo proverá o
melhor refeeding ou aplicaçăo de terra Mesa de capabilities. 4 espetáculos
qualidades nutrientes relativas.

 

Mesa 4. Nutrientes Por Quantidade de Adubo

Element Elemento pound/1000 moça. pound/ton de manure adubo cru

N P K N P K - DAIRY 41 7.4 27 9.9 1.8 6.6 BEEF 45 15 32 11.4 3.7 8.4 SWINE 55 18
32 13.8 4.6 9.0 SHEEP 97 14 69 22.5 3.3 16.0 Avícula: LAYER 109 42 47 27.2 10.6
11.6 BROILER 131 29 41 34.3 7.6 10.6 HORSE 48 8 30 11.8 2.0 7.4

Source: Meio Oeste Plano Serviço, 1975, pág. 5.
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Níveis nutrientes só săo determinados para nitrogęnio (N), potássio (K) e fósforo (P)
. Outros nutrientes săo secundários e săo qualquer um quase totalmente perdida
durante decomposiçăo ou é comparativamente sem importância.

Aplicaçăo de terra requer que tantos nutrientes quanto possível permaneça na
terra depois de decomposiçăo. na realidade, o mais alto conteúdo nutriente estará
sem decomposiçăo. que Isto é um pouco porém, enganando desde que nitrogęnio
acontece em várias formas, năo, tudo dos quais está disponível para ser usada
através de plantas. A melhor forma de nitrogęnio é amônia que é facilmente usado
através de plantas. O mais mais método eficiente de obter amônio é digestăo
anaeróbia, mas + effluent líquido devem ser usados imediatamente ou o nitrogęnio
é lost. Composting também produz amônio mas desde o composting devem ser
arejados materiais, a maioria dos amônio está perdido. Mesa 4 espetáculos que só
adubo de avícula é alto em fósforo. Fósforo de

e potássio é combinaçőes inorgânicas estáveis e năo é usado dentro a maioria
processos de decomposiçăo. Thus, fósforo e potássio permaneça ser usadas na
terra depois de decomposiçăo. Fósforo de

é um nutriente de terra necessário e normalmente mais é precisada que pode ser
provida através de adubo animal. Thus, embora nutrientes necessário por reciclar
está presente em adubo de animal, eles săo năo suficiente prover as necessidades
totais do processo de reciclagem da maioria aplicaçőes de reciclagem de poste.

II. MÉTODOS DE RECICLAR DESPERDÍCIO
AGRÍCOLA

Esta seçăo discute cinco métodos de reciclagem populares: anaeróbio digestăo,
refeeding, aplicaçăo de terra, composting, e incineraçăo.

A escolha do melhor método depende do tipo de desperdício para ser reciclada e o
fim usa pretendida para o General de waste. reciclado devem ser adaptados
métodos discutidos aqui a condiçőes locais específicas.

Mesa 5 dá alguns usos de fim potenciais de resíduos orgânicos.

Digestăo anaeróbia

Digestăo anaeróbia é usada para demolir a goma e cellulotic componentes de
resíduo de colheita para produzir biogas por iluminar ou cooking. A decomposiçăo
de assunto orgânico debaixo de anaeróbio condiçőes produzem aminoácidos, gás
carbônico, sulfide de hidrogęnio, e methane. Todos estes gases săo qualquer um
muito tóxico (hidrogęnio sulfide) ou contribui para faltar de oxigęnio suficiente
(carbono e metano) . Biogas debaixo da maioria das circunstâncias queimará
diretamente do digester. Para aplicaçőes em máquinas de combustăo internas,
devem ser removidos o gás carbônico e sulfide de hidrogęnio. Mas removendo
estes gases normalmente requer tecnologia mais complexa năo disponível em
países em desenvolvimento. Biogas proverá calor.
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A pontaria de digestăo anaeróbia é decompor como muito orgânico importe como
possível e produza tanto biogas quanto possible. Isto requer uma quantidade alta
de goma degradante, e um pequeno Mesa de cellulose. 1 espetáculos que
granulam palha, grama, e cítrico resíduos năo săo os melhores materiais orgânicos.
Animal adubo, em a outra măo, contém muitos carboidrato degradantes, tem
pequeno celulose, e tem um nível nutriente relativamente alto. More podem ser
desejados carboidrato dependendo do tipo de animal ser de adubo Mesa de used.
1 espetáculos que adubo de avícula é mais baixo dentro material orgânico que
resíduos de colheita e é mais alto dentro orgânico material que adubo de suínos ou
ruminants (gado, ovelha, e cabras) . Thus, resíduo de colheita só năo é desejável
para a produçăo de biogas; uma mistura de adubo animal e resíduo de colheita é
mais desejável.

 

Mesa 5. Usos de Fim potenciais de Resíduos Orgânicos

Food biomassa microbiana fermentou comidas Bebidas de

crescem rapidamente produçăo lubrifica Proteínas de

Feeds dirigem uso que atualiza (físico, substância química, microbiano) ENSILAGE
biomassa microbiana

Fertilizer dirigem uso Composto de

Resíduo de de produçăo de biogas

Biogas de Energy

Álcool de

produtor gás dirigem uso (combustăo)

Construction sobe a bordo materials painéis de

amura

Papel de pulp de papel PAPERBOARD DE

que empacota materiais

Furfural de Chemicals

XYLITOL DE

ALCOHOL ácidos orgânicos POLYSACCHARIDES DE

Hycogenin de Pharmaceuticals

Antibióticos de

Vitaminas de

SOURCE: W. Barreveld, " Disponibilidade de Resíduos Orgânicos como um Recurso
rural, " Procedimentos de Bioconversion de Resíduos Orgânicos, para
Comunidades Rurais (o Tóquio Japăo: Naçőes Unidas Universidade), 1079, pág.
10. Nitrogęnio é um nutriente importante em digestăo anaeróbia e normalmente
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alguns permanecerăo depois que digestăo estiver completa. Outros subprodutos
de digestăo anaeróbia inclua fósforo, potássio, biogas, ácidos orgânicos, álcoóis, e
cellulotic assunto orgânico.

 

Vantagens de digestăo anaeróbia incluem:

baixo custo inicial 
baixo custo operacional
operaçăo simples (uma vez processo começou)
variaçăo larga de carregar taxas
baixa exigęncia nutriente
produto de fim útil: metano
effluent de utilizável como condicionador de terra

Desvantagens incluem:

procedimento começando difícil
odores sujos
slow taxam de crescimento microbiano
melhor produçăo a temperaturas elevadas

Digestăo anaeróbia está ficando mais popular por causa de seu viabilidade
econômica aumentando e melhorias em tecnologia. Porém, antes de qualquer
tentativa para introduzir digestăo anaeróbia em uma cultura particular, conselho
especialista deveria ser buscado. Algumas culturas năo permita a manipulaçăo de
desperdícios humanos e possa considerar digestăo como impondo em um já uso
viável. que Grande cuidado deve seja levada implementando esta tecnologia.

Refeeding

Refeeding de colheita e trabalhos de desperdícios de animal bem com ruminants
porque esta família de animais pode utilizar os nutrientes dentro o deles/delas form.
disponível As bactérias dentro de um sistema de estômago ruminante nitrogęnio de
non-proteína e utilize como energia. MONOGASTRIC animais como cavalos e
suínos năo podem utilizar esta forma de nitrogęnio e năo beneficia de refeeding
direto sem tratamento anterior, com exceçăo de utilizaçăo de proteína.

Alguns semeiam deveriam ser tratados resíduos antes de reciclar. Arroz palha ou
farelo de trigo proverá os nutrientes necessários para gado sem processing.
However, se encharcado em um banho de álcali, o digestibility destes aumentos de
resíduos de colheita quase duplamente. Isto provę, para a mesma quantia de
roughage, um grande aumento em availability. nutriente também permite animais
para produzir mais leite ou percebe um maior aumento em peso. Refeeding de
copado desperdícios trabalham bem e digestibility é bom. However, como com
resíduos de grăo, pretreatment é recomendado, mas năo com álcali.

Qualquer adubo animal pode ser refed mas avícula parece ser o mais mais
econômico desde que contém a concentraçăo nutriente mais alta por unidade
weight. Crop resíduos também săo bons para refeeding ruminante mas, como
mencionada mais cedo, enquanto processando com álcali ou amônias
grandemente aumentarăo o digestibility.
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É muito importante para processar adubo animal secando ou ensiling antes de
refeeding prevenir transferęncia de pathogen. Drying a temperaturas elevadas
ajudam para pathogen de limite a transferir e reduzem + tempo de excreçăo para
refeeding. Economically, refeeding de diferente de adubo de avícula é questionável
e deve ser analisado para cada situation. tabus Culturais em alimentar gado outro
que forragem de pasto pode ser forte. Gaining que aceitaçăo pode requerer uma
demonstraçăo positiva que completando forragem de pasto com secada ou adubo
de ensiled trará nutrientes realmente somados e provável animais mais saudáveis e
fortes.

Vantagens de refeeding incluem:

até 75 por cento de dieta
nenhuma mudança no gosto de leite, carne, ou ovos
peso ganho restos o mesmo ou aumentos com 75 por cento de dieta
uso bom de desperdícios previamente novos

Desvantagens incluem:

alimentam conversăo (conversăo de roughage para nutrientes) menos que
gramas
pretreatment de de resíduos de colheita necessário
que seca de adubo necessário
possível negativo impactos culturais ou econômicos

Para situaçőes onde refeeding é culturalmente e economicamente aceitável,
refeeding aumentarăo níveis nutrientes e diminuiçăo dependęncia em alimento
importado.

Aplicaçăo de terra

Um dos métodos mais úteis de reciclar é reapplication de semeie resíduos ao soil.
Vários métodos săo popular. O método mais simples é reincorporaçăo de resíduos
na terra harvest. seguinte Isto elimina a necessidade por processo de postharvest.
Porém, muito nitrogęnio está perdido por volatilization de amônio que săo um
produto de decomposiçăo. Also, se nitrogęnio-produtor colheitas (i.e., legumes)
năo é crescido, a terra vai lentamente perde todo o nitrogęnio desde que resíduos
năo devolvem bastante para supere a perda de nitrogęnio durante a estaçăo
crescente.

Um segundo método usa digestăo anaeróbia para reduzir o cru conteúdo de fibra
contudo retenha nutrientes necessário para condicionamento de terra. Uma vez o
processo de digestăo está completo, o effluent é esparrame na terra.

Várias práticas importantes devem ser aderidas para para maximizar retençăo
nutriente na terra. First, a maioria que nitrogęnio conteve, dentro do effluent está
na forma de amônio. Amônia de tem uma baixa pressăo de vapor e assim evaporará
depressa. Also, amônia depressa na presença de oxigęnio. para minimizar +
volatilization dos amônio, incorporaçăo imediata, do effluent na terra é necessário.
Esta prática de incorporaçăo requer um trabalho - ou system. energia-intensivo Em
algumas situaçőes isto pode năo ser possível.
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Segundo, nightsoil e adubo constituem contribuiçőes melhores para anaeróbio
digestăo quando combinou com resíduos de colheita. Even com o decomposiçăo
rigorosa que acontece no processo de digestăo, alguns, pathogens e parasitas
podem sobreviver e podem entrar na terra. que Isto é muito perigoso como este
pathogens e parasitas, como hookworm, enlate reinvade eventualmente o corpo
humano. Cuidado de deve ser tomado assegurar que como poucos pathogens
como possível é transferred. O método mais efetivo de prevenir transferęncia de
pathogen năo é use nightsoil. pathogens Humano săo os mais prejudiciais e
resistente a treatment. Outro método é operar o digester anaeróbio a temperatures.
alto Isto reduzirá pathogen imensamente count. UM terceiro método seria secar o
effluent para um período estendido de time. However, desde que amônia é bastante
volátil, perda de nitrogęnio, seja significativo.

Năo só semeie resíduos e adubo de animal fertilizam a terra, mas também proveja
outros benefícios que năo săo imediatamente evidentes. A maioria das terras
tropicais e terras intensamente cultivadas é mal estruturada, de forma que a terra é
duro e compactada. Isto em troca restringe movimento de água, penetraçăo de raiz
de planta, e nutriente transporte, e erosăo de superfície de aumentos e exigęncias
de lavoura. Resíduos de colheita somando junto com aumentos de adubo de
animal suje agregaçăo dramaticamente. aumentando agregaçăo, o terra pode ser
cultivada mais facilmente (ou năo em algumas circunstâncias), nutriente e
movimento de água aumenta, e raízes podem penetrar deeper. Soil que
produtividade é aumentada substancialmente enquanto necessidades de lavoura
decrescentes.

Uma nota de precauçăo deve ser mencionada aqui. para elevar a agregaçăo da
terra por uma quantia significativa, quantias grandes de resíduo tenha que ser
used. Bulk densidade relaciona ŕ agregaçăo do soil. densidades de tamanho
Típicas variam de aproximadamente 1.00 (gram/cubic centímetro) para terras
altamente se agregadas para 2.00 para muito pó compacto soils. para diminuir a
densidade de tamanho, a massa de sólidos deve ser decreased. Isto é realizado
somando resíduos altamente porosos, aumentando o volume assim por massa de
unidade. Se a densidade de tamanho de um hectare de terra 10 centímetros fundo
será reduzida de 1.5 a 1.2, espetáculo de cálculos que 1,500 toneladas (métrico) de
resíduo tenha que ser added. Esta é uma quantia grande e pode levar vários anos
para accomplish. Estes espetáculos de exemplo simples que sujam
condicionamento por incorporaçăo de resíduo podem melhorar propriedades de
terra mas podem poder leve tempo para fazer assim.

Vantagens de terra condicionar incluem:

aumentou nutrientes de terra
agregaçăo de terra mais alta
menos dependęncia em fertilizante importado
que menos lavoura requereu
reduçăo de de erosăo de terra de superfície
baixo investimento de capital
mais umidade de terra

Desvantagens incluem:

que quantidades grandes requereram
resíduo pretreatment recomendaram
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capinou concentraçăo de semente
pathogen transporte
trabalham intensivo

Consideraçőes econômicas incluiriam manipulaçăo e aplicaçăo procedures. Este é
um trabalho método intensivo de reciclar e pode seja marginalmente econômico
em a maioria das situaçőes. aceitaçăo Cultural normalmente é relacionada
diretamente a demonstraçăo próspera; tradiçőes normalmente năo é um
obstáculo. Para este método de reciclagem para melhorar uma situaçăo,
cooperaçăo completa de produtores é importante desde săo requeridas
quantidades grandes de resíduo.

Composting

Composting é a prática de metabolizar resíduo usando microorganismos aeróbios
para quebrar abaixo assunto orgânico em utilizável nutrientes para aplicaçăo para
a terra. Composting também diminui + volume de tamanho de resíduo, habilitando
transporte mais fácil e controlando.

Composting é realizado amontoando resíduo e permitindo natural aqueça
formaçăo para começar metabolization químico de orgânico matter. Este calor
também elimina pathogens e sementes de erva daninha e provę um estábulo, fim-
produto seco.

Para ter ęxito, devem ser usados certos métodos para composting. Deveria ser
mantido conteúdo de umidade ŕs 50 por cento através de peso e uma temperatura
de 60 graus Centígrado maximiza decomposiçăo. Misturar é importante desde que
composting é um process. aeróbio Se misturar năo é possível, o processo de
composting pode levar duas vezes como long. Maintaining um pH entre 7 e 9
assegurará próprio e Carbono de metabolization. rápido, nitrogęnio, e proporçőes
de fósforo é respectivamente important. UMA relaçăo de 25:1:2 assegura
correnteza decomposiçăo e estabilizaçăo. Se adubo é usado, o carbono-
nitrogęnio-fósforo, relaçăo mudará, enquanto fazendo adiçăo de colheita resíduos
necessary. UMA relaçăo de 20:1 de resíduos de colheita para adubar dá melhores
resultados.

Vantagens de composting incluem:

metabolization de assunto orgânico
eliminaçăo de de pathogens e sementes de erva daninha
fim-produto uniforme, seco
nenhum inseto ou problema roedor
nenhum odor
fertilizante excelente e condicionador de terra
baixos custos de capital

Desvantagens incluem:

perda de de 50 nitrogęnio de por cento
trabalham intensivo
custos operacionais altos
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Composting é usado em muitas culturas ao redor do mundo. a Maioria das culturas
aceite composting como um método viável de obter nutrients. Composting é
trabalho intensivo e poderia ser antieconômico daquele standpoint. Se trabalho
está disponível, composting e entăo aplicaçăo de terra é um método excelente de
prover nutrientes.

Incineraçăo

Um pouco de desperdícios de colheita săo melhor usados para queimar. cascas de
Paddy e palha proveja uma quantia significativa de energia quando queimado.
Outra colheita podem ser usados melhor resíduos em composting ou refeeding,
mas grăo cascas e palha provęem quantias grandes de energia quando
simplesmente queimada.

No forno de casca de paddy, descasca paddy e palha está queimada com aeration.
bom O esvazie pode ser derrotada por um exchanger de calor com o ar aquecido
usado para grăo secante, etc. Incineraçăo de de materiais diferente de chaff de
grăo e palha podem năo usar a energia disponível da maneira mais apropriada e
todo o nitrogęnio é perdida.

Vantagens de incineraçăo incluem:

extraçăo de energia eficiente
até 80 diminuiçăo de volume de por cento
calor de produzido é utilizado facilmente
baixo investimento de capital

Desvantagens incluem:

aeraçăo boa é necessária
queimou resíduo é de pouco valor
trabalham intensivo
nitrogęnio de é destruído.

Culturalmente, incineraçăo é normalmente facilmente Positivo de incorporated.

demonstraçăo de viabilidade é importante como com a maioria das tecnologias
novas. Incineraçăo é um método reciclando que tem provou ser econômico em a
maioria das situaçőes. De fogo simples, aberto que queima incineraçăo de forno,
esta tecnologia é eficiente e facilmente entendida.

III. RESUMO

Reciclagem desperdício agrícola é de grande importância no mundo today.
Recycled desperdício agrícola representa uma preciosidade resource. que pode
ser utilizado desperdício Agrícola por muitos métodos de reciclagem.

Uma avaliaçăo geral de teoria foi apresentada neste papel. Foram discutidos vários
métodos de reciclar e geral diretrizes fixadas Isto para forth. esperaram que estas
informaçőes văo proveja a base para projetos de reciclagem de desperdício
particulares.
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As possibilidades de reciclagem de desperdício săo infinitas. para o que é partido
os indivíduos responsável em particular situaçőes para ser inovador e aplica o
conhecimento apresentado nisto para o continuando e tarefa difícil de devolver um
grande recurso para seu lugar.
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