
Estat actual del dels ,fertilitzants (7 

1.-De roca mare a solució electrolítica 

Dos mots d'histdria 

L A crosta superficial de  la terra s'estudiava abans, com si fos un 

suport de  la planta que al mateix temps li proporcionava els 
elements fertils indispensables per al seu desenvolupament. Tal era 
l'estudi de  I'Agrologia. 

Totes les energies dels tecnics en Agronomia es concentraven 
amb el fi de teoritzar sobre les substancies fertils en el sentit agrícola. 

Així veiem escórrer totec les planes de  les iiCe6rgiquesa de  
Virgili ( I ) , parlant principalment del que el1 anomena aprincipis 
de la fertilitat,i. 

Una herencia d'aquesta cultura són les teories alimentiries de  
Bernard de  Palissy (2), que en el segle XVI referma la forta significació 
que tenen els agents minerals o inorganics considerats com a agents 
de nutrició vegetal. 

Cató i Columella (3). defensant una tesi completament oposada, 
deien que els principis de la fertilitat agrícola es trobaven en la mate- 
ria orginica. 1 ja tenim els dos fronts de  combat que serveixen per a 
escridassar-se i forjar teories. 

El segle XVII ,  fortament influenciat per Olivier de  Serres (4), hereu 
de B. de  Palissy, creb sobretot en la materia mineral. 

En el segle XVIII no s'avanca gaire com no sigui revaloritzant el 
paper que a la materia orginica atribul'en les publicacions de  Varró, 

(*) Per posar al dia el problema de la ?fertilitst del sOl81 ratudiarem en dos nú- 
meros successius els dos spariats més ferms d'squeat problema. Vegi's el núm. 3 
d'aquesis i < ~ r x i u s > , .  



Cató i Columella. Pero, a partir de Fabroni, I'any 1870 (5 ) .  és quan es 
dirigeixen les teories cap a..un sentit definitiu, i és el d'atribuir a 
l'humus un paper exclusiu com a proveidor dels elements fertilitzants 
de  les plantes. 

Els descobriments de Prietley (6) i Lavoisier (7). recolzen les ex- 
periencies de Liebig ($), el qual ressuscita la teoria de la fertilitat 
mineral i ,  amb demostracions contundents. enderroca la teoria de 
l'humus per entronitzar amb el mateix exclusivisme els elements 
inorginics considerats com els veritables agents de la fertilitat agrícola. 

Liebig va aconseguir el que es proposava : Enderrocar la teoria 
de I'humus que s'havia entronitzat amb certa arrogancia. Vegem en  

la forma que exposa el seu punt de vista en <<La Chimie dans ses rap- 
ports avec I'Ag~iculture et la Physiologien. 

iiTotes les plantes es nodreixen d'aliments inorghnics o minerals. 
1 El vegetal v ~ u  d'hcid carbonic, d'aigua, d'amoníac. de nitrats, d'icid 

fosforic, d'icid sulfúric, &&cid salicílic, d e  cal$, de  magnesia, de po- 
tassa, de  ferro; algunes plantes exigeixen sal.,) 

irEls fems, els excrements dels iiomes i deis animals no actuen 
directarnent sobre elsvegetals pels elements orghnics que contenen, 
sinó indirectament pels productes de  llur descomposició i putrefacció. 
éi a dir, després d'haver transformat el seu carbó en icid carbonic, 
el seu nitrogen en amoníac i &cid nítric. Així, doncs, els fems podríem 
substituir-los per una combinació mineral semblant a la que resulta de 
les transformacionsque s'esdevenen en el s6l.ii 

Seria injust de no dir que aquesta situació claríssima de Liebig, que 
tenyeii p i rebé  tot el segle XIX, va ésser cimentada a comencaments 
de l'esmentat segle per Th.  Caussure (9), i més endavant per Lampa- 
dius (10). Aixo, pero no treu ni mica d'importancia a I'obra formidable 
i definitiva que l'any 1810 predicava el deixeble predilecte del baró de  
Thenord, Just de Liebig. 

Veiem, doncs, que tota l'activitat dels agrolegs. fins ben entrat el 
segle XIX, és dedicada a precisar si té més importancia, en la noció de 
fa fertilitat de la crosta superficial d e  la terra. la materia inorg&nica\o bé 
I'huAus. Al costat d'un temps en que es considerava el vegetal proveit 
d'aparells específics capasos d'arrencar del sol les materies útils al seu 
creixement, en veiem sortir un altre en que hom defineix I'hurnus com 
a element primordial per al desenvolupament de  les plantes fixades 
al sol ; més endavant torna a renéixer I'entusiasme per la materia mi- 
neral en desprestigi de  la materia orginica i és Liebig I'encarregat 
de fer trontollar tota l'obra de Fabroni. 
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Com sempre passa, els extremistes s'aplaquen. Vefe~vescencia 

de I'entusiasme fa vessar tot allb que la fantasia hi posa de  més, i 
resta al fons la solera aprofitable. Es tot el que acostuma a quedar 
d'una teoria, diu Turró ( 1  1 ) ;  un estrat que sedimenta damunt dels 

interiors i poc a poc s'enforteix per a servir de ciment o d e  paret que  
recolza la disciplina d'aquella ciencia: 

En ple segle xx i<l'estrat sedimentatir és aquest. Tal com havia 
áfirmat Liebig, la materia mineral té una gran transcendencia en la 
fertilització vegetal. Fabroni ja havia previst que I'humus juga un pa- 
per molt fort i de gran significació en aquest problema. 

Elements jertilitzants 

Hom descriu quatke elements, considerats com a agents de  primer 
rengle en el concepte de iifertilitatn. 

Nitrogen. 
Calci. 
Potassa. 
Acid fosfbric. 
Darrerament hom hi afegeix I'acid sulfúric i alguns cations com el 

magnesi i el ferro. 
Ahir i avui segueix en peu el mateix criteri prop d e  la transcen- 

dencia d'aquests elements. Tots ells es  troben en concentració en el 

residu sec de la composició centesimal dels vegetals. 
Si entre les cendres resultants de  la combustió d'un vegetal hi 

busquem la proporció d e  materies fixes, trobarem que el 80 74 esth~ 
integrat per P,O; i K,O. En menor quantitat segueix el Ca O i molt 
després el Mg i el S. . . .  .. . 

Entre la part combustible del vegetal s'hi troba en gran p i o p o r ~  
eió el N.  

Aixb són fets &una constancia tan absoluta que inviten a fei, 
una afirmació categbrica sobre la transcendencia de cada un d'a- 

quests elements. 
Pero encara es demostra més exactament la seva transcendencia 

si analitzem cada cas per separat. 

Fosfor. 

Si fem assaigs amb medis Iíquids desproveits de  P. o bé de me- 
dis arenosos mancats únicament d'aquest element, veurem que, des-! 
prés d'esgotar-se la reserva que teriia la grana, comenca la cifam de 
fbsforx manifestada per la llangor de la planta que dificilment pot~' . . 
fer un desenrotllament rudimentari. 



Si afegim la corresponent proporció d'aquest anion fosfdric, s'in- 
crementa gairebé la meitat més (un 40 % !) el rendiment de I'expe- 
riencia. 

Les experiencies de Lundergardh (12) aporten que les necessi- 
tats de la planta en fbsfor passen per dos mhxims, un en comencar 
el cicle vegetatiu i un altre en acabar-lo. 

Així mateix, Brencheley (13) recolza aquesta afirmació amb expe- 
riencies que demostren la influencia del P90, en la formació del si- 
tema radicular. 

Les recerques de  Lebrum i Radet (14) demostren clarament. que 
la presencia del P,O, afavoreix i escursa el període de la maduració, 
al revés del que s'esdevé amb el nitrogen que perllonga la fase vege- 
tativa. 

Potassi. 

La forta quantitat centesimal de  K,O que contenen tots eis vege- 
t a l ~  és un exponent d'una transcendencia fhcil d'endevinar. 

Ynosemzew (15) ha demostrat experirnentalment que el potassi té 
una gran transcendencia bioldgica difícil de substituir per cap altre 
cation. idhiic pel mateix sodi, amb el qual tants punts de contacte 
posseix. 

Aixd fa parlar d'una jam específi,co de potassi que es manifesta 
fins en l'activitat foliar del tipus assimilatiu. Cense cap mena de  dubte, 
el potassi incrementa la funció glicosintetitzadora fins al punt d'ha- 
ver-se considerat com un collaborador indispensable de  les radia- 
cions espectrals. Sembla que la presencia d'aquest sensibilitza la seva 
funció glicosint+tica i per aixd Russell (16) el considerava eficac en 
llocs de  poca insolació, i Eckstein (17) hi troba una forta compensació 
del tipus francament experimental. 

Així mateix intervé en la formació dels prdtids i encara Com- 
bes (18) precisa la seva forta significació en els processos de mipració 
durant el decurs de la maduració en les gramínies. 

Meckenschlager (19) primer, i Ravaz (20) després, han demostrat 
la forta transcendencia del potassi posada de relleu per la seva ab- 
sencia en els cultius artificials. La manca d'aquest element es deixa 
sentir organolepticarnent p e r  una especial pigmentació de les fulles 
les quals arriben a presentar un tipic esgroguelment dels caires i pun- 
tes, a1 compis d'un migrat creixement i d'una fructificació rebordo- 
nida. 
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Calci. 

Fa gairebé 20 anys que Maquenne i Demouscy (21) demostraven 
e~~er imenta lment  la importancia del calci en el desenrotllarnent nor- 
mal del sistema radicular i en  els processos de migració. 

Més .endavant Larson (22) demostra la seva especial influencia 
en la formació de  grops i en el creixement de les Ileguminosec. 

Demolon (23) fa notar el seu paper antitoxic, i és ben conegut 
el seu paper com a element antagonic que en totes les branques de 

K 
la Biologia ha obligat a fer el quocient - de forta transcendencia 

Ca 

funcional. 
Bougy (24) i el mateix Molliard (25) fan ressaltar la relació del 

Ca. amb la quantitat de  sucre acumulat; relació inversa i de gran 
transcendencia metabolica. 

Nitrogcn. 

Apuntar la transcendencia d'aquest element seria gairebé inopor- 
tú. Indicar les seves funcions seria equivalent a resseguir una per una 
les manifestacions de la Biologia en el sentit més ampli. 

Per tant, queda ben assenyalada la forta significació que tenen 
els elements dits irfertilitzantsn. Ahir i avui són considerats de  primer 
rengle, quantitativarnent i qualitativament. El resso que hom els atri- 
buia el veiem ben justificat. 

U n a  aportació moderna i transcendcntal 

Amb tot i aixo quelcom referent als edements fertilitzants ha evo- 
lucionat considerablernent, i és : 

1.' L'explicació de la seva presencia en els sols naturals. 

2." El mecanisme fisiologic del seu desplacament. 
3.i El procés íntim de la seva incorporació als vegetals. 

Per esclarir tots aquests processos, que enclouen la veritable inti- 
mitat de  la nutrició vegetal. cal que parlem d'una aportació recent a 
l'Agrologia que és l'aEdafologia,,, també anomenada (iPedologia~i o 
((Ciencia del solr>. 

Ciencia del sol 

En comencar aquest segle encara no s'havia formalitzat tot un 
cos de  disciplina que ja avui és robust i fructifer. Ni menys no s'havia 



iniciat. Tal és l'!.idafologia. Es tracta només d'una de  les branques 
més transcendents de  la Biologia i d'aplicació utilissima a I'Agri- 
cultura. 

Abans que aquesta disciplina sentés carta de naturalesa, el sol 
no interessava com a sol, és a dir, com a element que evoluciona amb 
una individualitat definida, sinó que simplement es considerava com 
un ciment estatic de la superficie, del qual arrenquen els vegetals. 
Aixo era tot. Per aix8 hom es limita a estudiar la crosta més super- 
ficial del sol. Per aixo hom no es formula la segiient pregunta : Per 
que els meus avantpassats no cultivaven els mateixos vegetals que jo?, 
o bé : Els fills dels rneus fills podran cultivar el mateix tipus de  plan- 
tes que jo? 

Els geolegs, per contra, s'han situat al camp oposat dels agro- 
noms. Aquests, massa pragmitics, i aquells, massa poc. 

L'estudi geologic del terreny comporta I'evolució d'aquest a partir 
cie la roca dura (*), i així els geolegs estudien les transformacions que 
suporta la roca mare, com es  desfa el granit dur d'un estrat rocós, com 
es metamorfoseja la sílice mineral d'un feldespat hns a tornar-se arena 
insoluble, etc, Pero, per contra, als cultivadors d'aquesta disciplina 
mai no els ha interessat I'aspecte útil que, d'aital evolució, en pot 
treure I'agricultor. Els laboratoris de  Geologia no obrien les portes a 
I'Agronomia, pero aquesta tampoc no a n i  a demanar-li almoina. 1 amb 
tot, I'una era el complement natural de I'altra. L'associació d'aquestes. 
dues unitats va  fer un maridatge; la filla solament podia dir-se Agro- 

geologia. 

Agrologia >->+-< Geologia 
5 .  . I v 

Agrogeologia 

Per poder precisar el benefici d'aquesta associació caldra que 
remarquem més I'un i I'altre progenitor. i, 

L'agricultor pur es limita a estudiar la fertilitat del gruix del ter- 
reny on planta les Ilavorc. és a dir, de  I'horitzó més superficial dels 
diferents 'strats d'un perfil. No li interessen les capes profundes ni 
la roca. Per aixo desconeix l'abast d e  <il'evolució dinamicaii del sol, 
car aquesta es troba fortarnent lligada amb la sort dels estrats pro- 
funds. 

L'agronom distingeix el <isubsol>i que no és res rnés que una capa 
teOri~ca de  sol on aquel1 admet que recolza la terra de  conreu. , 

) La geologia tapbé té un aspecte estitic que s'anomenr Geologia litolbgica. 
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Per a I'agricultor no hi ha problema d'evolució. Si un terreny és 
pobre en substancies fertils és perqne les hi ha pres la llavor darre- 
rament sembrada. Es qüestió d'adobar en el sentit d e  restituir-li allo 
que ha perdut. 

En canvi, el geoleg prou sap a bastament que el terreny es troba 
en constant evolució. Fins les roques mes dures cedeixen poc a poc 
els seus elements a I'embat del vent, de I'aigua i d'altres manyague- 
ries del medi. 

Així, doncs, el geoleg sap que la composició del sol tradueix un 
moment dinamic i estatic que només interessa al temps de fer-lo. 
Hom no cap com era ahir ni pot dir si dema sera igual. Es una resul- 
tant en contínua evolució. Per coneixer el seu trajecte s'han d'estudiai 
totes les variables. 

Pero al geoleg no li interessa el moment de  la metamorfosi en 
que el sol sera més idoni amb I'agricultura. ni tampoc quins són els 
problemes d'adaptació que hi ha entre aquella i aquesta evolució. 

Els agroge0legs. que posen una disciplina al servei de l'altra sense 
perdre mai de  vista la significació altament agrícola que pot tenir 
cada moment d'aquesta evolució dels sols. en 1909 celebren a Buda- 
pest el primer Congrés Internacional d'Agrogeologia. 

A I'any cabal, es va realitzar un segon Congrés d'on va sortir la 
publicació ~ilnternationale für Bodenkunden. 

Va estroncar-se aquesta activitat amb la Gran .Guerra per tornar 
a apareixer, I'any 1922, sota la denominació actual de  ticiencia del 
Soln i amb una nova organització que articulava les comissions de  
tecnics de cada especialitat encarregats d'informar. L'organ d'expres- 
sió que vivificava tota aquesta tasca va sortir des d'aleshores publicat 
en cinc Ilengües. Les sis palanques convenientment articulades en 
altres tantes subcomissions afectaven les especialitats següents : 

a) Estudi mecknic i físic del sol. 
b )  Estudi bacteriologic del sol. 

C) Estudi de la fertilitat del sol. 
d )  Estudi químic del sol. 

e) Estudi de  la classificació. cartografia i nomenclatura 

f) Estudi de  I'edafnlogia aplicada a la tecnica agrícola. 

Abast de lo Ciencia del S61 

Abans de tot interessa no confondre el sol considerat sota el punt 
de  vista edafolopic, amb el sol que s'estudia agronomicament. Cal 



remarcar que el primer estudia el sol natural, és a dir, sense haver 
estat tocat per cap afer agrícola ni industrial. Estudia el &l verge 
sense haver sofert cap manifestació agrícola. En aquest sentit estudia 
tots els horitzons i I'evolució del conjunt. 'lgualment interessant és el 
primer nivell que el darrer. En canvi, el sol que atravessa la fase agro- 
pedica, s'estudia des d'un altre punt d'aibir. Tan sols interessa un 
horitzó-el més superficial-que és una mena d'artifici, barreja d'a- 
dobs i manipulacions fetes per I'home. 

L'Edafologia estudia tot un perfil integrat per tots els seus ho- 
ritzons. 

L'Agrologia estudia un nivell transformat per activitats antropo- 
genetiques. 

Més encara; quan s'estudia una fase agrop&dica del sol s'acos- 
tuma a parlar del nsOi» i iisubs8l». De cap manera no es tracta de 
dos horitzons. Les més de les vegades, pot ésser un sol horitzó que 
comprengui les ducs denominacions. D'altres, tot a I'inrevés; sola- 
ment la capa d e  conreu pot tenir més d'un horitzó. 

Així, doncs, l'estudi del sol natural és  el que hom embesteix en 
sana edafologia; I'estudi agropedic en sentit utilitari és el que s'es- 
tudia en agrologia. 

Remarquem la importancia que té I'odafologia posada al servei 
de 1'Agricultura. Damunt un mapa que ens tingui classificats els 
sols sota el punt de vista edafol8gic. I'Agricultura pot esdevenir alta- 
ment protitosa, car aquella ens diu no sols el present del terreny. sinó 
les possibilitats del futur. Ens diu quin terreny hem d e  treballar, i iicomx 
l'hem d e  treballar perque es torni tan profitós com sigui possible. Ens 
diu quines possibilitats evolutives el poden tornar d'un matis o d'un 
altre segons les contingencies a que estigui sotmks, ens din, en 6, la 
naturalesa constitucional del terreny i la raó d'aquesta constitució. 

Assagem de fer una metifora per fer més entenedor el concepte. 
Quan el metge estudia una malaltia no fa més que analitzar una fase 
del malalt. Pero davall d'aquell malalt hi ha una constitució específica, 
més o menys independent de la malaltia, que podra explicar bona part 
deis símptomes. Es més, aquella mateixa malaltia posada en  altres 
individus amb diferent constitució p ~ d r i  donar lloc a un síndrome 
diferent. Els mateixos metges en diuen icterrenyi, d'aquesta constitu- 
ció bisica que condiciona la major part de les reaccions orginiques, 
de la qual el profi en diu anaturalesa~i. 

Segons la naturalesa que un té, evolucionen les malalties en un 
sentit o en un altre. Aixo equival a dir, segons la constitució, el tern- 
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perament, el terreny, etc., hi haura una reacció simptomatica deter- 
minada. 

Heus aquí ben clara la comparació. Quan s'estudia un sol sota 
el punt de vista edafologic,. hom va a la recerca del temperament, de 
la constitució d'aquell organisme que va parir la roca mare. Quan horn 
estudia I'Agronomia no fa més que estudiar un accident passatger 
d'aquell terreny. Si no coneix el temperament, mal podri tractar amb 
pertinencia les necessitats agropediques que manifesti aquella fase 
utilitaria del terreny. 

De la mateixa manera que el metge per conrixer la constitució 
del seu malalt recerca els antecedents dels seus avantpassats, fins n 

trobar tota I'evolució genealogica, així també l'edafoleg, cerca els 
estrats que estan per davall dels nivells superiors fins a arribar a la 
materia matriu de la roca mare. Ells ens explicaran els motius d'una 
determinada evolució. Ells en donaran la raó d'una eventualitat que 
de be11 antuvi podia semblar inexplicable. 

Per aixo cada dia s'arrapa més fort la necessitat, en un camp i a 
I'altre, ¿le fer I'estudi previ d'una manera sistemitica. Els metges 
d'avui dia reaccionen en pro d'aquest ~ent i t  dient : 1 ~ 6 1  estudiar 

malalts i no malalties,>, i els agronoms que vulguin estar en plena 
consciencia del terreny que volen fer rendir han també de dir : 

uCal progressar en Edafologia si hom vol fer evolucionar 1'Agri- 
culturai>. 

Dindmica del Sol 

D'aquestes primeres dades ja n'hauri ressaltat un concepte : amb 
tot i aixo, pero, el volem posar encara de més relleu. L'aspecte dina- 
mic del sol. 

Sabem,qje el sol prové de la influencia de processos atmosferics 
i tellúrics, adés inanimats, adés animats. Es facil de comprendre que 
mentre existeixin aitals factors, el sol anira evolucionant progressiva- 
ment, i si l'aigua freatica, per exemple, per mitja d'un procés hidro- 
lític lent i persistent ha lograt descompondre els silicats d'una biotita, 
aquests silicats sota la influencia de  l'aigua atmosferica poden perdre 
el seu metal1 bisic i substituir-lo per hidrogen, i així progressivament 
donar lloc a diferents elements més o menys complexos. 

El sol esta, doncs, en contínua evolució. En perpetu dinamisme; 
per aixo Demolon no vacilfa a individualitzar-lo en aquest sentit, fins 
a l'extrem de  parlar del iiMetabolismei, del sol. Creu Demolon, que 

no resulta abusiu parlar del metabolisme intern del sol, car així se li 



dóna un -caracter més adient a la tendencia del moment. I d'aquesta 
manera sembla més un organisme natural que forma part integrant de  
les Ciencies Biologiques naturals. 

Aquest aspecte dinamic, justament és  el que ha  donat a la Ciencia 
del So1 una certa personalitat definida i distinta de I'Agronomia. Pero, 
al nostre entendre, aquesta individualitat d e  que esta revestida aquesta 
ciencia no pot isolar-la dins una estreta autonomia purament espe- 
culativa, s inóque  I'ha d e  transformar en una plataforma d'on han 
d'arrancar les més fructíferes aplicacions a la veritable Agricultura. 

Aixi, doncs, ens sera ficil distingir una serie d'etapes sucessives 
dins I'evolució del sol i així com en les altres evolucions de tota 
entitat natural distingim el naixement, l'exuberancia i la declinació, 
així també dins el cicle evolutiu del sol podrem apreciar aquestes mo- 
dalitats. 

Les primeres etapes de la formació del sol s'anomenen Kprema- 
turesi,. Un sol sera prematur quan considerat dins el seu cicle evolutiu 
encara no ha arribat a la seva plenitud. Quan arribi al seu Aptim de  
desenvolupament o mixim evolutiu es diu iimaduri). A partir d'aquest 
moment tindrem els sols iipdstumsi~. 

Sigui, per exemple, una roca encara viva sense terra tova al seu 
damunt. Llavors tenim la primera etapa dels sdls prematurs. L'etapn 
se$ent sera manifestada per un sol on predomina la roca no trans- 
formada, i tindrem una etapa esqueletica que donara lloc a una altra 
de  transició encara prematura. Així poc a poc s'evoluciona cap a l a  
plenitud evolutiva. Passada aquesfa, s'inicia la involució i sota els 
efectes destructius que comporta el cicle, pot tornar a apareixer una 
etapa esquel&tica on a conseqüencia de  veritables decapitacions o 
erosions naturals, s'ha escombrat I'horitzó superior i apunta de  beil 
nou la zona rocosa. Cal fer notar aleshores que aquella etapaesque- 
Ietica és postuma i no prematura, i dSaquest fet hom p ~ d r &  deduir facil- 
ment quina sera I'etapa successiva. 

ParaHelament, els geobotanics han estudiat també una evolució 
natural de la vegetació del sol. i així han distingit un periode inicial, 
un maxim bioldgic i una decadencia denominats successivament, pe- 
ríode preserial, clímax i subseriat. 

Fem notar que no sempre coincideixen els dos cicles. Pot ésser 
molt bé que una etapa de vegetació subserial s'assenti en un &l madur 
i és relativament freqüent en la muntanya que damunt d'un sol pre- 
matur s'assenti una vegetació clímax. 
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A cada tipus de  sbl i a cada moment podem definir una etapa 
del seu cicle evolutiu. 

Endodinambrfia i exadinomArfia.4eria per demés Ilastimói con; 
fondre I'etapa d'un sol arnb !a fase d'aquest. Aquesta no té un cicle, 
ni és evolutiva. Depen de  la geologia (fase oropedica al terreny mun- 
tany&), d e  I'artifici humA (fase agropedica al terreny. cultivat cap a un 
fi utilitari). i del mateix clima. 

Es ben ficil de  comprendre la influencia del clima vers el tipus 
de sol, car aquest es troba situat entre I'atmosfera i la litosfera i com 
a tal podriem dir amb Demolon que és una resultant d e  I'una i de  
I'altra. 

No hi ha dubte que la personalitat del sb1 depen principalment de  
la base geolbgica d'aquest, pero; cal no oblidar que. tota la seva evo- 
lució esta regida per factors atmosferics, per una banda. i tellúrics, per 
I'altra: Per aixo. segons els p8isos, veiem predominar en  les classifica- 
cions una tendencia climaterica o una tendencia tellúrica. En el pri- 
mer cas hom classifica elc sbls de conformitat a les zones clirnateriques 
i a ' les cirtes metereolAgiques. Hom sent parlar' d'un so1 sec o d'un 
sol humit, com si tot el seu dinamisme, tota la seva evolució, fos con- 
seqüencia del clima. En el segon cas sembla només digna d'atenció la 
base geolbgica on recolza el sol. 

Les dues són transcendents i de  liur interferencia en surt aquest 
equilibri dinamic que és e! sol'; amb tot unes vegades predomina.més 
un factor que L'altre i així veiem que a Rússia, per exemple, la distri- 
bució d e  les zones es troba talment agermanada amb el clima i la 
latitud, que hom podria fe+ una carta dels sbls sense atendre més que 
a l'estratigrafia d'aquest. Per aixo ells. en classificar, utilitzen una ter- 
minologia que fa ressb al clima : sb1 %id, tropical, sec, temperat, etc. 

Pero, si d'aquest punt de  partida en volguéssirn generalitzar una 
llei que digués, ,<a tal clima li correspon tal sblx cauríem en un fracas 
rodó, puix que toparíem amb paisos com el nostre. on un mateix clima 
comporta distintes tonalitats, perque en el diri&%isme de la seva evo- 
Iüció influeix predominantrnent la part geolbgica. 

Sota aquest punt de vista nosaltres dividiríem els sbls en : 
1 .-Endodinamorfos 
2.-Exodinamorfos 

segons que les i.nflu&ncies tesúriques o les atmosferiques hi aportessin 
la major influencia, o, si vole~ii, el to evolutiu del sol en &iestió: 

Macrodinamisme i rnicrodinarnisme.-Acabem de veure que el sbl 
considerat globalment, esta subjecte a una evolució, a una mena de 



cicle que constitueix la seva historia. A aquest dinamisme que regeix 
el seu camí I'anomenarem Macrodinamisme perque afecta tot el sol 
indistintament. 

Al costat d'aquest en distingirem un altre que afecta la intimitat 
del sol i només toca les capes o nivells en contacte directe o indirecte 
amb la vegetació. 

Una de les principals adquisicions que ha fet I'estudi modern de 
l'Edafologia és la de  precisar la importancia dels colioides, els quals 
constitueixen la part activa del sol. Es, merces a ells, diu Demolon (26), 
que el sol. s'apropa i identifica amb els altres medis biologics. 

Veurem més endavant que allo que més interessa dels elements 
essencials, del sol, inclús dels anomenats d e  la fertilitat, no és la major 
o menor rquantitat que en contingui el sol, sinó la major o menor assi- 
milabilitat d'aquests. 

Veurem també que de cada element n'hi ha una quantitat total 
i una quantitat activa i veurem, en fi, que .el que interessa no és la 
primera, sinó la facilitat amb que hom pugui passar de runa a l'altra. 

Aquest aspecte dinamic que encara no haviem encetat és facil d'en- 
devinar que és el que regeix I'intercanvi d'elements nutritius a nivel1 
del vegetal, millor dit, el seu regim alimentari. 1, diguem-ho d'un cop, 
esta principalment regit per la presencia d'aquests componenta que es 
troben en estat coHoida1. 

Nosaltres anornenarem microdinamisme als processos que regei- 
xen el grau de mobilitat de certs elements essencials. Aixo ens acaba 
d'acreditar el sol com un equiiibri dinamic. D'aquest dinamisme icn 
sortiran les principals funcions abans atributdes a simples valoracions 
quantitatives i, corn a tais, estatiques. 

Dinamica dels elements ferti1itzants.-Aquí hem de precisar dos 
períodes diferents corresponents al mateix cicle. 

El primer ens ha d'escatir el pas des de substancia lapídia fins a 
solució molecular o electrolítica. 

El segon és el pas des de solució electrolítica fins a la incorporació 
definitiva al vegetal. 

El trajecte definitiu és aixi : 
Roca mare + Solució electrolitica 3 Plasma cel.lular. 
Avui esta plenament demostrat que el plasma cellular no sap apro- 

fitar cap element mineral ni organic procedent del sol si previament no 
es troba desfet en solució molecular o electrolítica. 
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1 )  De roca mare a soiució rnolecular 

Per coneixer empíricament la relació estricta que hi ha entre la 
naturalesa de  l'estat oropedic i la major o menor riquesa d'elements 
fertilitzants, n'hi ha prou de  fer I'analisi repetida dels diferents extrets 
de  sol i comparar-ne els resultats. 

Aquests extrets seran més o menys rics en elements químics deis 
que cerquem. segons el coeficient d'acidesa que tingui la substancia 
esmer~ada per a fer la digestió. 

Teoricament podem extreure, per exemple, tota la potassa d'un 
sol, pero, és  evident que haurem d'esmercar ;cid clorhídric, sulfúric 
o algun altre anion, d'una constant d e  dissociació tal, que pugui arrencar 
tots el cations per ferma que sigui la seva flacada. Pero, és evident 
que en la dinimica del sol mai no trobarem mecanismes semblants. 

Per aquesta raó es tendeix a unificar els metodes de  digestió i 
avui gairebé es pot dir que hom només fa : 

Digestions aquoses. 
Digestions clorhídriques, i 
Digestions nítriques. 
La quantitat de potassa o de  calci que trobem en un so1 no té cap 

sentit si no afegim la tecnica seguida per a portar a cap l'extret líquid 

del sol a analitzar. 
Quan volem fer dosatge químic comencem, doncs, per fer un 

extret, uan digestió, en fi, una solució del sol. Ni més ni menys que 
el que fa el sol en la seva dinimica natural per tal de  poder donar a 

les rels vegetals. solucions riques en substancies alimentaries. 
Anem a veure cas per cas. 

Acid josjciric 

Com tots aquests elements minerals, pro&?de la roca mare. Allí 
es troba en combinació ferma i per tal es pot dir que és inhert i sense 
cap condició d'assimilabilitat. 

A rnés, si pel que fa referencia a la planta aquests compostos 
fosforats són inassimilables, respecte la química més elemental, hem 
d'afegir que són insolubles. Aixi, doncs. cal esclarir el mecanisme de 
transformació a I'estat soluble i aixb sera equivalent al seu moment 
assimilabk, puix que ja hem dit que l'assimilabilitat condiciona previa- 
ment la dilució en solució molecular i electruiítica. 

D'entre aquests compostos fosforics destaquen complexos d e  calci, 
magnesi, ferro i alumini, i d'entre ells a primer rengle el fosfat tricalcic. 

Aquest fbsfor té una solubilitat de  0,0007 e. per litre d'aigua pura. 
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Pero, hem de reconeixer que aquesta solució electrolítica encara 
no respon a les necessitats d e  la planta. Resulta pobríssima fins a I'e- 
videncia, i així ho reconeix el mateix Stoklasa. 

Veurey més endavant com té un sentit biolbgic I'assin~ilació fos- 
forica si hi fem intervenir equilibris co'loidals. El Ilenguatge nostre sor- 
tiria com a explicació físico-química del procés de I'assimilació, bastit 
damunt les experiencies que portem fetes al Laboratori de  Bioquí- 
mica de I'Escola Superior d'Agricultura. Pero. aixo correspon al segon 
estudi d'aquest procés dinamic: el que va des de  lo solució fins al 
plasma cel.lular. 
Potasso 

Es tracta d'un cation fortarnent alcalí perqu& té una constant de  dis- 
sociació elevadíssima, enganxi's arnb l'anion que es vulgui. 

Aixo li dóna una fermesa extraordinaria en les seves combina- 
cions. Aquesta propietat dificulta la seva extracció a partir de  la roca 
mare. 

i Es troba gairebé en totes les roques primitives i sovint en propor- 
cions molt elevades, 

Tota la potassa que absorbeixen "els vegetals-que és  malta-, 
prové de  lis que contenen els ~ o l s - ~ u e  és molt poca-. Així rnateix, 
la potassa que contenen els sois prové de la base mineral i primordial- 
ment de  misu'& i feldespats. Naturalment que tractem únicament delc 
SOIS sota el punt de vista Edafol6pic. ~ u i x  que sota el punt de  vista 
Agrop&dic I'adob és un artifici que acostuma a deixar potassa en com- 
binacions halbgenes molt rnés cenzilles de diluir en solucions ade- 

quades. Tals són els clorurs de potassa, encara que també són utilit- 
zats els sulfats entre els adobs potassics d'importancia. 

Ara cal que ~rec isem el camí seguit per la potassa per passar 
des de compost inert a solució mol~lecular assimilable. L T ~  

Gsamojlow (29) ha proposat Uha llei que parla d e  la relació que 
hi ha entre la velocitat amb que es desintegren i caolinitzen alguns 
minerals i la seva importancia e n  la subministració de potassa assimi- 
lable. 

Avui gairebé esta precisada drfinitivament Ia cursa que fa la po- 
tarsa per passar d e  compost passiu a element actiu: Sempre es faria 
en virtut d'una doble descomposició que donaria lloc al car- 

bonat com a element intermediar¡. 
El problema de la potassa, 'en el que pertoca aquesta primera 

rneitat de  la seva dinimica, 'és niolt més clar que el del fosfbric.. 
Es compren ficilment que la presencia del calci en un terreny 



facilita extraordiniriament la dinimica de la potassa, Adhuc de  la sub- 
ministrada per via d'adobs. El calci, com veurem més endavant. pren 
la forma d e  carbonat cilcic que és el seu mecanisme normal d'emma- 
gatzematge. Aquest carbonat cilcic reacciona amb la potassa i en suit 
el carbonat d e  potassa i una altra sal que té per anion el que havia sub- 
ministrat amb el potasi i per cation el calci. 

El carbonat potissic constitueix l'element idoni per a la solució. 
D'entre tots els. compostos encara és  el més soluble i per aixo no cal 
que ens estranyem de  trobar-lo constantment en el decurs d e  I'assi- 
milació del potassi. 

Per tant, la dinimica que faria passar el potassi lapidi a soluble 
i assimilable, seria : 

Feldespat 7 
Desmolisi mecanica 

í p H  baix)  

L.-+- S,, potassica-, 
1 

Doble descomposició 
(pieiencia Ca) 

/ -> Csrbonat potassic 7 
Difusid 
/ --> Solucio 

i no cal afegir que si I'anion que extreu la potassa de  l'estrat rocós 
és  I'anhídrid carbdnic-cosa molt freqüent-llavors el primer esglaó 
ja és el carbonat potissic, i per tant aquest cicle s 'escur~a una malla. 

Per contra, en la potassa procedent dels compostos d'adobs a i x j  
no s'esdevé mai perque sempre s'acostuma a utiljtzar nitrats, sulfats 
o clorurs, i totes aquestes sals hauran de  sofrir la doble descomposició 
per tal d'alliberar I'intermediari obligat-carbonat pothsic-a partir 
del carbonat cilcic o d'un altre carbonat, o ,  en fi, del mateix carbbnic 
sense saturació previa per un altre cation. 

Un cop Jeta la dilució del carbonat, tenim la solució electrolítica 
que ha d'esdevenir del plasma ceilular. Veurem més endavant que 
en aquest segon esglaó del cicle, precisa també la intervenció dela 
colloides com a vehicles intermediaris. 

Colci 

Veurem més endavant que té una forta significació en la segona 
meitat de la dinimica de  tots els altres fertilitzants, per internedi dels 
coloides. 
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La roca mare calissa el conté en grans proporcions. Pot arribar a 
constituir el 60 O / o .  Aquesta proporció total, com en  el cas d e  la potas- 
sa, és inservible cnm a substancia alimentarla, per tractar-se d'un ele- 
ment inert gairebé insoluble, i. per tant, inassimilable. 

El calci inert es troba en forma d e  carbonat, algunes vegades 
sulfat i en menys proporció es txoba també en roques silíciques, bar¡- 
ques, i, en aquest cas, acompsnyades d'altres cations. 

Els dos elements primordials que intervenen en la dinamica del 

calci són l'aigua i I'anhidrid carbonic. 
L'aigua té una manifesta acció dissolvent sobre alguns compo- 

nents del calci, com el sulfat. Aixi veiem una rapida transformació de 
l'anhidrita en gipsos, per la senzilla intervenció de l'aigua. Es tracta 
d'una hidratació d'aquest tipus : 

S0,Ca H,O SO,Ca(2H.O) 

A mitjan segle passat Fournet (30) va demostrar experimen- 
talment que I'aigua era molt més activa, sota aquest punt d e  vista, si 
contenia gas carbonic en dilució. 

El gas carbonic arrenca de la roca mare diferents cations i d'una 
manera especial el calci. Llavors es forma un carbonat calcic que és 
insoluble i es precipita en forma de carbonat neutre. 

Amb tot, les dissolucions de sols són forca abundants en calci. 
Aquest carbonat neutre insoluble en aigua pura és més soluble en pre- 
sencia novament d'anhídrid carbonic com ho demostren les dades ob- 
tingudes per Schloesing (31). 

Pressió Dissolt 
Co i  CO? Ca 

(ctm. Hg) (En I litre d'aigua) 

0.05 0.07 
5 .o0 0.36 

73 .o0 I .m 
Potser hem estat massa rigorosos en dir que es tractava d'un com- 

post insoluble, car sense la presencia del CQ ja es  dissol en la pro- 
porció de  : 

0.013 gr. per litre d'aigua a 10° C. 

1 encara aquesta solubilitat augrhenta davant de sals amonicals, i e p  
canvi disminueix en presencia de sals alcalines. 

Per tant, el cami que segueix el calci per aquest tros d e  dinamica 
6s el següent : 



Roca mare 

La importancia extraordinaria que té aquest element I'estudiarern 
després en parlar d e  la seva dinimica fins a ésser incorporat al plasma 
ceUular d e  la planta. 

Nifrogen 

En indicar la importancia d'aquest element no ens atrevirem ni 
a enumerar, a manera d'inventari, les seves funcions primordials. Cal 
dir nom.és que és l'esquelet fonarnental dels protids, i que els prbtids 
constitueixen el material o n  s'assenta la vida, igual en el regne vege. 
tal que en I'animal. 

Si preteníem resumir la seva dinimica, per primera vegada. 
ens trobaríem que el punt de  partida no és  la roca rnare. El nitrogen 
prové de la materia organica. La materia organica prové de la des- 
composició de  les deixalles vegetals un cop mortes. Rels, tiges, fulles ; 
tot plegat i en funció d'una determinada humitat, temperatura, sol, 
aire, pH i funcions bacterianes, sofreix una descomposició que donara 
lloc a i'humus. Podríern afegir-hi encara la importació d e  l'acid nítric i 
d e  l'amoníac arnb I'aigua de  piuja, pero, en el curs de la dinarnica 
del nitrogen, podem dir que tot allb que s'esdevé, fins a obtenir un 
compost mineral soluble !(de la solució del qual puguin nodrir-se els plas- 
mes ceHulars) esta intervingut per una activitat microbiana múltiple i 
complexa. 

Per la qual cosa una modalitat de I'expressió grafica de  la dini- 
mica del nitrogen seria : 

Deixalles cel lulars 
/ 

Microorganismes 

Materia organ;ca 
/ 

Microorganismes 
/ -> Humus 

/ 
Microorganismes 



/ --+ Nitrits - Nitrats - Amoniac 
I 
/ 

Difusiú 

/-> Soiuciú. 

T a m b k  p o t  incorporar-se  el ni t rogen lliure de l 'a tmosfera ,  p e r o ,  

u n a  v e g a d a  m é s  ha d ' intervenir  I'acció de microorganismes.  P e r  a i x o  

e n s  s e m b l a  esca ien t  u n  q u a d r e  s inop t ic  q u e  resumeixi  I 'estat a c t u a l  de 
l a  nitrofixació e n  f u n c i ó  d ' e l e m e n t s  vius, t a l  c o m  l ' e n t e n e m  nosal t res ,  

d ' a c o r d  a m b  l e s  d a r r e r e s  apor tac ions  científiques. 

Elements biol0gics que intervenen en la rzitro/ixocio 

i rH j Azotobacter Chlorococum 
Agilli \ B. lliures 1 Ba. Asterosporos 

D e p H  1 2 a p H 6  rH baix Clostridiurn Pasteuriaanium , 
1 Bacilus Amilobacter 

( Rhizobium Legurninosorum 
1 Bacterium Radicicola 

Ectotrofes { En les especies arbbcies. 
D e  pH F a  pH 2 { Micorrizes 

Endotrofes { En les plantes herbacies. 

P e r  qualsevulga d ' aques t s  colJaboradors  s 'ob té  e l  ni t rogen nítric, 

so lub le  i ass imilable  d ' a c o r d  a m b  e l  m e c a n i s m e  q u e  desc r iu rem e n  !a 

s e g o n a  mei ta t  d ' a q u e s t  cicle evolut iu  d e l s  e l e m e n t s  fertil i tzants.  

BIBLlOGRAFlA 

(1)  Viraili, nGeorgicaau B. K.  l i 11 (a l'entoin 40 anys a .  J .  C.). 
(2) Brrnard de Palissy. aRecepte veritable par laquelle tous les hommes de la 

France pouront appiendre a multipiier et augmenter leurs thresors,,. 1563; nUn 
traite de la Ilaruea. 1580; nDiscours admirables de la Nature des Eaux et Fontainiss. 

(3) ColumeUa. "De re Rustican Xlll 1 l. ,,De culta hortorumn X,  any 25-30. Edi- 
cions amb obres de Vairá i Cató fetes a Leipriq i a París en el sede  xviil i Xv 

respectivament. 
(4) Olivier de Serres. .Le theatre de I'Agriculture et menage des champsn. Pa- 

rís. 1600. 
(5) Fabroni, rReflexiones suila l'Agiicoltura», Roma. 1780. 
(6) Priestley, J., ~Esperiments and obñervations on different kinds of =ir», Lon- 

dres, 1775. 
(7) Lavoisier. A. J.. nOuevres de Lsvoisier~. Publicades pel Ministeii d'lnstruc- 

ció Pública. 6 volums. París Imperial. 1862. 



180 A R X I  U S  

(8) Liebip. rchemistry in its application to agriculture and physiologyn, 1841 ; 
~Pririciples of Agricultural chemistry with spicial refeience te the late researchra 
made in Enplendu, Londres. 1855. 

(9) Th Saussuie. <rRecherehes chimiques sur la vegetation>,, París, 1804. 
(10) Lampadiua, nLa science des Enprais mineisux>>. 1833, Mines de Freibers 

( S a J .  
(1  1) Turro, R., nLa filosofia critican. núm. 2 de la collecció «Enciclop&dia cata- 

lanas, 1918. Barcelona. Ves. 2 Ilisó, pAp. 21-29. 
(12) Lundegardh, "Environment and plan: developmentn. Tradueeiá anglesa. 

Eric Ashby. 1931. Londres. pl. 250. 
(13) Brencheley. W. E.. ~ T h e  relatian between the development, structure and 

furitoning of the nodules on Vicia Faba,,. Psoceed Roy Coc. vol. CVIII, pap. 373.398, 
(14) Lebrurn i Rsdet. aDie Natrostoffaufnahme de Pflanren~,, pag. 132. 
(15) Inosemrew, -Trad. du Laboratoire du prof. Prianischuikaw., vol. XV. ph- 

gina 85. 1930. 
(16) Russell, rErnehr de Pflansen». p h ~ .  258, tom 1. 1928. 
(la Eckstein, ~Arbeiien unter Kalidungung», pSg. 151. vol. 1. 1931. 
(18) Combes. rLa vie de la cellule vesetalen, php. 63. vol. 11. Coll. Armand Collin, 

número 109, 1929. 
(19) Merkenschlsgei, nDer Kartoffelbaun. núm. V111, php. 24, 1929. 
(20) Ravaz, nAnnals du Soc. Agron.~.  núm. 2. $8. 225, 1933. 
(21) Maquenne i Demoussy. acompt. Rend. du Acad. des Scienceso. vol. CLXIV. 

phpina 979. i vol. CLXV, pap. 45, 1917. 
(221 Larsan. asciencea. núm. XXV. oae. 399, 1928. i Oeitschrof-fur Pflair. vo- , , . - . - 

lum XIII, php. 303, 1929. 
(23) Demolon. uPrincipes d'Agronomie>~. vol. 11: nCioisssnce des Vegetaux~, 

pl. 198, 1934. 
(24) Bougy, E., nchimisme de quelques hybrides des betteravesx. Tesi docto- 

ral. pSg. 39, París. 1933. 
(25) Molliard, aNutxition de la planten, vol. l .  CoHecciÓ Payot, 1918. 
(26) Demolon. ~Principes d'Agronomier, vol. 1: La Dynemique du sol. 
(27) Stoklaia, aHandbuch der biophysikalischen und biochemischen Durchforch- 

sung», Berlin. Hi ha una traducció francesa de I'any 1929. 
(28) S~hloesinp, uLecons de chimie agricoles i xAnalyse des eaux contenue dano 

1e.i teires arablesri. Comptes Rendus du Acsd. des Seiences. vol. LXIII. phg. 1.007. 
(29) Ssamojlow. Citat per André en apropietés pén4rales des sols en Apricul- 

tureu. Col. Armand Collin. núm. 24, pl. 79. 1923. 
(30) Fournet. Citat per André en  id, íd. 
(31) Schloesinp. %Sur I'atmosphere conferé dans le sol». Comptes Rendus du 

Acad. des Sciences. vol. CIX. 618-620 i 673-676. 




