
d. 1 "' El íntim de l'assimilació ra icu ar 

I'rofe.eor .4. ORIOL 1 ANGUERA, ; M. VIDAL 1 DE CARCER 

11.-Valor del pH en el sal 

INS a tal punt és considerada transcendent la reacció actual del F sol que hom li assigna un fort paper ecologic en la distribució geo- 

grafica de  les plantes. 
Axí veiem com els agrbnoms moderns classifiquen les plantes en  : 

patates. 
Acidofiles 

bolets. 

blat, civada, etc. 

blat de moro, etc. 

j bleda-rave. 
Bassidofiles [ Ileguminoses, etc. 

Aixo ja ens diu fins a quin punt deu ésser transcendent el pH de 
l'habitat per a la planta en qüestió. 

Nosaltres creiem, després de les experiencies que portem fetes, 
que influeix més indirectament per la seva repercussió sobre els col- 
loides, que no pas per el1 rnateix. 

1 aixo ens ho ratifiquen les exiperiencies de  Lemoigne ( I ) ,  el qual 
demostra que si s'adoba prou bé el terreny amb elements fertilitzants, 

(') Vepi's !a I part en el número 2 d'aquests ARXIUS. 
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solubles i assimilables. la planta no es troba gaire condicionada pel 

pH del medi. Nosaltres afegim que aixb és degut que en aquest cas 

no és necessari que I'element fertilitzont sigui vehiculitzat pels col- 

loides intermediaris. 

D'aqui no deduirem pas que el pH només intervingui com a in- 

terrnediari dels colloides. Oriol i Anguera (2) ha demostrat la influen- 

cia que té el pH en el desen~olu~arnent  de la iivallisneria spiralisli 

en un medi desproveit de colloides i ha pogut comprovar la lluita que 

ofereix la planta enfront de  qualsevol desviació del pH inicial del 

medi. La defensa de la ,uVallisneria,, é s  neta i activa i acaba retor- 

nant el medi al seu pH primitiu o morint la planta. 

Aixb vol dir que el pH té tarnbé la seva alta significació. 

Per aixb nosaltres hem fet determinacions sistemitiquec del pH 
en sbls de seca i en sbls de  regadiu. per tal d'establir valors corn- 

paratives. 

Heus ací el decurs de la nostra experiencia. 

Mesura dels p H ,  R.A. i pK 

En descriure aquestes experiencies nostres. parlarem amb detall. 

primer de I'aparell emprat. després de la tecnica seguida i per últirn 

dels resultats obtinguts i la seva interpretació. 

Miidi.l <ic pl i f~ . i~c i i , l i i<~t rv  ~ ~ l t r ; ~ ~ ~ i i r ~ l > i t  i. it i l ir; j~ pl.1 i l  lil detcrrninaci¿> d r l  pH i del r < i r i i r i r t i t  tnpnll 
dc 1c.s di~ '< ,s t ic l~ ls  LIP s«I 

Aporell  per a lo determinació del pH i R.A 

Per a la determinació del pH i R.A. ens valguérem d'un poten- 

cibmetre tipus de Poggendorff modificat per Oriol i Anguera en vistes 



a facilitar les determinacions, sense que per aixo perdi la seva ex- 
trema sensibilitat. 

L'element normal és el clissic de Weston, construit. igual que 
el potenciometre, per Josep Reñé, Cap ,de la secció de conservació 
electricista del Patronat de la Universitat Industrial. Consta d e  dues 
piles de calomelans en lloc de la pila que hom empra ordiniriament. 
Cada una se l les  té una forma especial, com pot veure's en la figura 
adjunta. Es diferencia, quant als ingredients. que l'electrode de calo- 
melans cl&ssic usa clorur de potassi N / l o  i en el nostre aquesta sal 
s'usa a saturació. Cada pila consta d'un recipient de tres boques al 
fons del qual hi van collocats en capes successives : Argent viu, Calo- 
melans, Cristalls d e  clorur de  potassi i Clorur de potassi en solució 
saturada. 

Per una de les boques laterals hi entra un conductor que s'uneix 
mitjangant argent viu a un fil de platí amalgamat que travessa el tub 
que el conté i va a parar a l'argent viu del fons de la pila. 

Una altra boca homologa a la descrita serveix per restituir a la 
pila la solució saturada d e  clorur de potassi que es pngui evaporar 
o perdre's. 

La darrera boca, central, i coHocada a la part superior de la. pila, 
la posa en comunicació, amb l'ajuda d'una aixeta de tres conductes. 
amb el recipient on es disposa el líquid el pH del qual es  vol deter- 
minar o la solució N/IO de Cl H de pH conegut. 

La conductivitat a través de les aixetes és deguda a la solució 
de CI K. 

Els recipients del CI H N/IO i del líquid el pH del qual es busca 
es connecten per un electrode de dues branques d'antimoni, model 
d e  VI&-Vellinger, el qual fa de  pont entre la solució de  potencial 
coneguda que és la de CI H N / l o  i el liquid el potencial del qual 
volem trobar. Aquesta diferencia de potencial es compensa :per una 
resistencia de cursor coneguda la qual serveix per establir una regla 
d e  tres entre el potencial conegut, la resistencia coneguda també i e1 
potencial desconegut. 

A les piles de concentració se'ls fa passar un corrent de 1.018 
millivolts, que és la tensió que 'dóna la pila normal, pero, com que 
d'aquesta no es pot tancar el seu circuit amb una resistencia inferior 
a 10.000 m. llavors ens valem d'un acumulador de  2 volts de tensió 

normal que per mitjh d'unes resistencies ens produeix una caiguda 
de tensió fins a tenir I'acumulador completament equilibrat amb la 
pila normal. 



L'esmentat equilibri, a I'igual que totes les variacions de poten- 

cial, vénen manifestades per un galvanbmetre de corrent nul, el qual 
esta intercalat en el circuit de les piles de  calomelans i I'acumulador. 
El circuit s'obra i es tanca per un commutador. Aquest galvanbmetre 
indica si hi ha la mateixa, tensió a les piles de calomelans que a l'acu- 
mulador, la igualtat de tensió dels quals s'obté per una altra iesis- 
tencia graduada de cursó que fa baixar la tensió d'aquest darrer, 
de  1,018 a la tensió de les piles de calomelans. 

El número de I'escala de la resistencia multiplicat per la constant 
de l'aparell, 12.725, ens dóna el nombre de mil.livolts de potencial, 

que traslladat a una recta formada pels miLlivolts i pH d e  solucions 
tipus conegudes, ens donara el pH .buscat. 

T2cnico emproda per o lo determinació dels pH i R . A .  

Preso i preparoció de lo rnostra.-D'entre els ~rocediments em- 
prats per extreure mostres de terra, nosaltres hem adoptat el de sonda, 
construida a I'efecte, segons model propi, semblant en certa manera 
al model de  Von Romer (3); pero que tns  permeti veure els diferents 
horitzons i extreure'n de dos a tres quilos a cada horitzó. 

Una vegada extreta la terra del sbl l'hem deixada durant 24 hores 
exposada a I'aire perque s'assequi en part. Passat aquest temps I'hem 
esm:colada amb les mans i I'hem feta passar pel sedas d e  2 miliíme- 
tres de diimetre; hem pesat 50 gr. d'aquesta terra i I'hem posada 
en maceració amb 125 C.C. d'aigua destiLlada en un rnatras de vidre 
neutre. 

Keferent al temps que ha de durar la maceració hi ha moltcs 
opinions. Hi ha qui diu que amb dues hores en tenim prou, pero així 
com hi ha vegades que, determinat el pH, a les dues hores i a les 
vint-i-quatre veiem que no hi diferencia, altres vegades, o millor 

dit, en la majoria dels casos hi ha variacions que oscillen entre mitja 
decima i una. Per aixb hem fixat el temps de maceració en 24 hores. 

Passat aquest temps hem agitat fortament el recipient que conté 
la maceració i hem deixat sedimentar les partícules terroses i les arenes 
durant una hora, passada la qual hem decantat el líquid que sobre- 
neda; i és sobre aquest que hem fet les determinacions. 

Per realitzar-les hem partit sempre de 30 C.C. d'aquesta solució, 
que hem traslladat al recipient de determinació de la pila de  concen- 
tració de I'aparell de pH. 

Abans de fer la primera determinació es deixa passar uns minuts 



perque s'estabilitzi el potencial mecknic. Per estar segur d e  l'estabi- 
lització es determina el pH mantes vegades, a intervals de  2 minuts, 
fins que dues o tres determinacions seguides donin el mateix pH. 

Una vegada determinat el pH es procedeix a la determinació 

dei R.A. Amb aquest objecte hi posarem 3 gotes de Na OH N, i agi- 
50 

tarem donant 10 agitacions amb un senzill agitador de  cristall. A 
partir de  la darrera agitació es deixa transcórrer 3 minuts i es deter- 
mina el pH. Una vegada determinat s'hi va tirant de  3 en 3, gotes 

N .  
de Na OH - 1 a cada addició es fa I'agitació tal com hem dit abans, 

,517 -" 
es deixen passar els 3 minuts i es fan noves determinacions de  pH 

fins que el valor del pH ens digui que la solució és francament al- 
calina dpH, 10). 

Una vegada obtinguts els valors dels diferents pH es procedeix 
a fer la grkfica. Per aconseguir-ho es comenca per tracar dos eixos 

. . 
N .  

coordenats en un dels quals se situen les gotes de Na OH 50' a 

I'altre els pH obtinguts. Una vegada fet' aix6 es van situant els p t i  
que corresponen a cada 3 gotes de  les posades i després s'uneixen t o t ~  
aquests punts amb una linia seguida. Aixi bem obtingut una funció. 

Aquesta funció té accidents que. posats de manifest per la seva 
derivada, ens permetran de llegir la corba. 

Per fer la derivada d'aquestes corbes es procedeix de la sepüent 
manera : 

Una derivada ja sabem que és I'increment de la funció dividida 
per I'increment de la variable : 

Mostra 7 - 40 - 60 
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M o s t r a  7 - 40 - 64 

Gotes N. OH 

-- -- 

Inicial 
3 
6 
9 

12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
5 1 
54 
57 
60 
63 
66 
69 
72 
75 
78 
8 1 
84 
87 
90 
93 

. 
Gotes N. OH 
- 

96 
99 

102 
105 
108 
11 1 
114 

117 
1 20 
122 
125 
128 
131 
134 
137 
140 
143 
146 
149 
152 
155 
158 
161 
164 
167 
170 
173 
176 
179 
182 
185 
188 

Msl liioltr 

496 
499 
500 
50 1 
502 

. 503 
499 
501 
502 
495 
494 
494 5 
495 
497.5 
499.5 
497 
498.5 
497.5 
496 
490 
49 1 
494 
496 
492.5 

e 498 
500 
500 
503 
503.5 
508 
502 
500 
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Valor de la derivada de  la mostra 7 - 40 - 60 



Aquí la funció ve donada per decimes de pH i la variable pcl 

nombre de gotes que hem hagut de  posar a la solució per fer aug- 
mentar una decima el seu pH. 

Els valors de la variable els podem obtenir pricticament llegint 
la grifica de  la funció. Una vegada obtinguts els valors de  la derivada 
es busca el rnixim de  la variable i es reparteix aquest valor en I'eix 

on havíem posat les gotes per poder fer servir els mateixos valors 
de la funció. 

Per fer la grifica es van situant els valors de la variable en els 
corresponents valors de la fnnci,ó i unint aquests punts successius 
obtindrem la derivada. 

Abans d e  discutir aquests resultats, caldra que indiquem alguns 
motius de la nostra tecnica especial de recerca. 

Hom admet clissicament la gran importancia del pH sobre els 
colloides ; tant és aixi que tot el problema d e  I'estabilització collo7dal 
es considera una senzilla conseqüencia de I'alcalinitst. Es evident 
que la floculació del coiloide i per tant la seva gelificació depen gai- 

rebé exclusivament de la seva alcalinitat. Així ho demostren les ex- 

periencies de Loeb (4), i més encara les d'Hofmeister (5) pertocant 
el paper especialissim que representa el calci. 

Com sigui que ens donem compte de l'abast d'aquest problema, 
no li regatejarem experiencies. Un altre exemple de la seva forta sig- 
nificació el tenim amb la r<fertilitatn que és  influenciada fondament 

per la concentració d'hidrogenions, Pero si aleshoros anem a la prac- 
tica ens trobem que determinats SOIS resisteixen molt a la podsolitza- 
ció amb tot i estar més rentats que altres i amb la consegüent descal- 
cificació. 

Demolon (6) .s'explica ficilment el fet per pura logica, per simple 
intulció. El1 diu textualment: iiL'esgotament del sol per lec collites 

repetides, redueix notablement els fenomens de rentat i les perdues 
per drenatge. Es per aixo que, al nostre entendre, elc colc de conreu 
del nostre país (Franca) resisteixen tant a l'acidificació i consegüent 

podsolització,~. 
Nosaltres hem volgut constatar e~~er imenta lment  si el pH era 

una valor qualitativa sempre igual enfront d'un despla~ament, o si 
inversament mostrava un potencial de reserva que li permetia d e  
lluitar unes vegades amb més reserva que unes altres. Per aixo en  
totes les nostres experihncies, ultra la valor inicial hi ha un seguit de  
valors de reserva alcalina i de  reserva icida i és facil de comprovar 
la seva importancia veient el caient diferent que pren cada una d'elles. 



Després d'aquestes experiencies prou eloqüents no ens sabem 
resistir a silenciar que el pH inicial del sol no té I'interes que per a 
aquest sol pot tenir la resistencia a la modificació d'aquest pH. Pel 
seu present i més encara pel seu esdevenidor interecsa a bastament 
coneixer el p H  i la reserva alcalina del sol. 

Per fer més ostensibles aquestes valors nosaltres hem fet les cor- 
responents derivades facils d'endevinar al costat d e  cada funció. Cada 
dent de pK correspon a un mixim d e  resistencia a mantenir fixe el 
pH del medi. La signiiicació del pH en aquestes corbes d'esmortei- 
ment pot trobar-se en el treball dels germans A. i J .  Oriol (7). 

En el decurs d'aquestes experiencies hem trobat un accident que 
recnlza aquest punt de vista nostre sobre la significació de les dents 
del pK. Ens referim al temps d'estabilització. Es evident que aquesta 
esdevé rapidament quan esta Iluny del pK i no acaba d'equilibrar-se 
mai en la regió d'aquest. Aix6 ens ratifica la dificultat de desequili- 
brar el p H  en uns moments més que en uns altres. 

Vegem les grhfiques i valors obtinguts, per tal de  precisar el 
temps d'estabilització : 

Mostra 24 - 40 - 70 
La velocitnt ri'estabilitzaci6 nugmetita a mesura que peid el seii eiecte ei poder topall. -(Vr~>,u.) 

De la comparació d'aquestes grafiques hom en dedueix tot segtiit 

dos fets interessantissims. 
Primer : que la resistencia a modificar-se el pH dels extrets del 

sol no és  una funció lineal. Sassembla mil101 a una parabola i aixb 
ens parla d e  la major o menor reserva que té el sol a cada moment. 

Segon : que en el decurs d'aquesta parabola es troben planells 



M o s t r a  24  - 40 - 70 pH inieial-6.82 C o r b a  d ' e s t a b i l i t z a c i b  



Analisis complementaries a les dades físico-químiques d'alguns soIs examinats 

o Pes 
Humitats 

ti Pes Pes 'In o/o o/o Nitro-

~ LOCALITAT Condi- Zona de la 
pedres Terra Pedres Terra pH Co:! Ca terra gen 

ció cm. mostra °/00 o fina ¡graves fina i graves seca 0/00 
:::E grs. 

a l'airc 

--------------------- --

1 N. O. Puiggrbs. -Tros de les cometes. Seca 0-20 1070 

» » » » » 20·25 2.1 

» » » ): » 25-45 377 374.G 2.5 99.34 0.66 

» » » » » 45-50 122 

2 N. O. Puiggrbs. - Tros de les cometes. Regadiu 0-20 

» » » » » 20-40 677 21.7 96.80 3.20 

» » » » I » 40-70 702 674.4 24.6 96.50 3.50 

3 S. E. Miralcamp _ Seca 0-20 557 486.5 70.5 87.34 12.66 2.12 1.673 6.45 20.20 

» » » : » 20·40 600 428.5 71.5 88.09 11.91 2.10 1.766 7 18.90 . 
40-70 1052 895 157 85.08 14.92 1.72 1.029 16.10 » » » » 

4 S. E. Miralcamp. - Tros de les oliveres. Seca 0·20 537 493 44 91.62 8.38 1.90 1.038 7.075 26.05 

» » » » » 20-40 541 425.5 115.5 78.65 2L35 1.92 0.14 7.75 30.2 

» » » » » 40-70 735 512.5 222.5 69.73 30.27 2.05 1.195 7.32 24.15 

5 S. Mollerussa. Regadiu 0-20 385 277.5 IQ7.5 72.08 27.92 Ul8 1.078 7.01 39.8 

» » » » 20-40 689 552.7 136.3 80.22 19.78 1.68 0.98 39.6 

» » » » 40-70 783 702.5 80.5 89.72 10.28 1.54 0.787 6.92 37.40 

6 N. E. Les Borges Blanques; Sota Cementiri. Regadiu 0-30 919 878.7 40.3 95.62 4.38 2.49 1.706 6.95 42.5 

» » » » » 30-50 817 793 24 97.07 2.93S.15 1.426 38.45 

» » » » » 50-70 805 792.8 12.2 98.50 1.50 2.42 1.036 7.54 

7 S. Puiggrbs. - Tras del Castell Regadiu 0-30 940 801.2 138.8 85.24 14.76 1.76 1.14 6.86 

» » » » » 30-40 673 567.3 105.7 84.30 15.70 1.72 

» » » » » 40-60 720 651.1 68.9 90.44 9.56 2.26 6.47 

8 S. Puiggrbs. - Tros del Castell Paella. Seca 0-20 977 271 706 27.74 72.26 1.05 0.74 42.7 

.> » » » » 20-40 778 445 333 57.2 42.8 0.79 0.575 51 

» » » » » +2m. 1133 1130 3 99.74 0.36 2.06 0.812 35.3 

9 N.E. Les Borges Blanques; Costat Cementiri Seca 0·20 755 303 452 40.14 59.86 1.78 1.736 54 

» » » » » 20-50 1039 454 582 43.99 56.01 1.73 1.337 6.5 

» » » » » 50 a 2 m. 800 139 661 17.38 82.62 0.68 0.863 72 

10 S. Puiggrbs. - T. Castell Secanet Seca 0·22 364 358.8 5.2 98.58 1.42 2.55 1.677 12.6 

» » » » » » 22-30 388 354 .34.0 91.34 8.76 9.78 1.326 9.4 

» I » » » ,) » 30·70 318 307.8 10.2 96.79 3.21 7.72 0.888 6.7 

11 S. E. Arbeca. - Tras del fons . Seca 0·20 685 397.2 287.5 58.03 41.97 1.02 1.386 41 

» » »- » » 20·40 855 567.5 287.5 66.38 33.62 1.25 1.137 36.9 

» » » :) » 40·70 1040 675.5 3(i4.5 64.96 35.04 1.36 0.504 39.6 

12 S. O. Arbeca. - Tros del fons . Regadiu 0-20 400 329 71 82.25 17.75 1.74 1.80 37.38 

;) » » » » 20-40 882 721.5 160.5 81.81 18.19 1.71 1.60 39.20 

» » » » » 40-70 1022 861.5 160.5 84.30 15.70 1.83 1.20 37.38 

13 N. Arbeca. - La Creu. Regadíu 0·20 329 263.5 55.3 83.14 16.86 2.36 1.68 

» » » » » 20-40 718 690 128 82.18 17.82 2.33 L30 

7, » » » » 40-70 654 536.5 117.5 82.04 17.96 3.02 1.244 



de  resistencia. justament en la zona de pH Aptima als vegetals. 
Aquests planells es posen de manifest a les derivades corresponents. 

Algunes vegades aquests planells s'accentuen fins a fer manta 
enrera i llavors tenim una veritable concavitat difícil d e  raonar si no 
admetem .que en aquestes zones de pH s'esdevé I'alliberament de 
substancies fins aleshorec inactives per tenir una K de  dissociació 

compresa entre valors extremes. Aixi. doncs, el so1 tindria elements 
electrolits que es trobarien en forma molecular i per tant inactius fins 
a una zona d e  pH corresponent al seu valor d e  K. 

No coneixem. ben hé I'abast d'aquest fenomen que hem regis- 
trat en el decurs d e  les nostres experiencies i si el consignem aquí és 
per la constancia amb que I'hem trobat, i en l'espera que un altre 
dia li podrem donar sentit i llenguatge biologic. 

Si fem una analisi comparativa d'aquestes grifiques obtingudes. 
veurem una fesomia diferent segons que el sol examinat sigui de re- 
gadiu o de seca. 

La major fertilitat del primer queda plenament justificada amb 
els accidents que s'endevinen en les respectives corbes.. 

Recordem que cada pK correspon a una substancia electrolítica 
dissolta en la solució del sol. 

Finalment, per millor seguir aquest control entre seca i regadiu, 
hem fet altres assaigs amb les mateixes rnostres de terres, els quals 
figuren a lec pags. 256-257, per tal de refermar la "ostra visió general 
d-1 fenomen fertilitat. 

Assoig general de la dinomica fertilifzant 

Hem vist en un altre apartat com es passava des de materia lapí- 
dia fins a element soluble i aesimilable (*). Per passar d'aquesta so- 
lució molecular i electrolítica fins al plasma cellular hem dit que inter- 
venien els colloides, primordialment per la capacitat que tenen d'ad- 
sorció, i que aquesta primordial missió és condicionada pel pH. 

Les experiencies que hem fet en  el nostre laboratori ens demos- 
tren la possibilitat físico-química de I'adsorció dels colloides del sol, 
igual per als anions (P2 05, NO,) que per als cations (K, Ca), cosa 
que fins avui ningú no havia demostrat. 

Hem vist com a partir d'aquest fet i de  la llei d'acció de les mas- 
ses hom pot establir un equilibri que permet separar gran quantitat 
de  substancies -fertilitzants, a partir d'una solució dilnidíssima. 

(') Vegi's númcra 2 Anxius, «Esiat actual del problema dels fertilitrantsn 



Hem vist com es pot alliberar qualsevol anion o cation adsorbit 
per un senzill canvi de  pH o per la presencia d'altres electrolits bato- 
tons que fessin lliurar de la superficie de la mice'la I'eiement ferti- 

litzant adsorbit. 
Hem vist finalment que aquests canvis de pH estan subjectes a 

una propietat intrínseca de  resistencia per a cada sol, ind~pendent  
de  les causes externes que hi poden contribuir, com la secreció de les 
rels, respiració, etc. 

Ara ens manca només, per tenir la visió de conjunt, explicar 

físico-quimicament com pot penetrar dintre el plasma cellular La subs- 
tancia vehiculitzada per la miceila cokloidal i alliberada en presencia 
d'aquesta. 

1 aquí una vegada més haurem de recórrer a una manifesta acció 

del .pH sobre les propietats ~o~loida is .  

Epictesi 

Hem vist en un altre lloc que I'&smosi no podia explicar I'ingrés 
de subst&ncies estranyes als vegetals perque el regim d'hipertonia i ,  
d'hipotonia no ens permetia raonar més que una fracció dels corrents 

' 

endosm&tics. 
De la mateixa manera parlavem per a la difusió. Sovint ens tro- 

bem amb corrents iicontraosmotics,~ per ronar els cpals caldria fer 
intervenir I'electroendosmosi, la polarització de membrana. el feno- 
men d e  Perrin, l'equoció de Donnon, etc., etc. 

No negarem pas la participació de tots aquests fenomens prou 
coneguts per ésser raonats aquí, per bé que volem indicar la nostra 
opinió lleial que tots junts no arriben a justificar la totalitat del pro- 
cés. Recordem un senzill exemple que afecta el darrer procés que 
hem citat : l'equilibri de Donnvn (8); és evident que el1 tot sol pot 
justificar un corrent d'elements electrolits que no tindria sentit dintre 
la rigor de les lleis osmotiques ordinaries; i és  potser.per aquest fet 
tan senzill que Demolon (9) li dóna una importancia de primer ren-' 
gle. Pero, si qualitativament aixo enc justifica un desequilibri osmotic 
com el que existeix entre les dilucions de sol i tplasma celular, no arriba 
a raonar el procés biologic quan es tracta de precisar la seva valor 
quantitativa. Reiss i Oriol han fet mesures quantitatives de  potencial 
de  membrana en medis artificials i han trobat voltatges de 260 i 300 
millivolts que de  cap manera justifica un Dounan que mai no arriba 
a més de  80 a 90 millivolts. 

Aquest raonament de tipus experimental i molts d'altres han fet 



pirar els ulls cap als colloides i destaquen d'una manera especial els 
procescos d'imbibició i adsorció en funció del pH. Del procés de  
conjunt se'n diu Epictesi, com veurem més endavant. 

Aixo ho referma ,primerament la naturalesa co'loidal de  tots els 
plasmes cellulars i per altra banda el fet observat arreu, que I'osmosi 
i la difusió no podran mai explicar I'acumulació en el protoplasma 
(i en forma soluble) d'algunes substancies a concentració superior a 

la que es troba en el medi. 
En canvi, la imbibició i desimbibició deis colloides protoplasmi- 

tics, els fenomens d'adsorció i les combinacions químiques permeten 
explicar els fetc d'entrada i sortida d'elements a partir del proto- 

cellular. 
Les pellicules protoplacmitiques, després dels treballs de  Bay- 

liss (lo), Mathws ( 1  l), Overton (12) i Macleod (13). hom pot assegurar 
categoricament gue estan constituides de protoplasma lleugerament 
modificat i per tant de naturalesa colloidal. En prin~i~pi, doncs, eris 
cal admetre que igual mecanisme hi hau& en el traspis de sol-mem- 

.brana que en el recorregut per dintre de  lec masces internes de l'hi- 
drogel protoplasmatic. En justa conseqüencia no podem fer dos pro- 
blemes diferents del pas a través d'una membrana i del que s'esdevé 
a l'interior d e  l'hidrogel. 

Sigui una ~ & ~ l u l a  vegetal viva submergida dintre un liquid com 
els que normalment banyen els teixits. Les miceHes de la regió peri- 
ferica de  la massa protoplasmitica s'embeuran en contacte arnb el 
Iíquid. 

Algun dels elements continguts en el medi exterior ,poden ju- 
nyir-se amb les micelles, bé sigui amb lligams d'adsorció, bé sigui 
arnb combinacions químiques més o menys estables. Llavors caldria 
admetre només que les mice!les estan dotades d'un poder especific 
d'adsorció i aixo ens explicaria com poden acumular-se prans quanti- 

' 
tats d'un element a partir d'una feble proporció continpuda en el 
medi extzrior. 

Així raona Combes (14). pero a nosaltres ens sembla que des 
del moment que admet una f o r p  selectiva ja marxn del Ilenguatge 
físico-quimic i que per tant no té el rigor científic necessari. 

En canvi, I'epictesi proposada .per primera vegada per Lapic- 
que (15) ens sembla resoldre definitivament el problema, puix que 
almenys permet un llenguatge rigorocament fisico-químic d'acord arnb 

totes les recerques de tipus experimental. 
Lapicque explica I'epictesi arnb e19 termes següents: 



<<En el protaplasma viu. cada micella es comporta com una es- 
ponja que s'embeuria en el medi exterior (en funció del pH). es 
vehiculitzaria a través de la massa de i'hidrogel protoplasmitic i des- 
prés, en la intimitat perivacuolar del citoplasma, l'esponja es desem- 
beuria en  trobar-se en  contacte amb un suc celiular de pH molt dife- 
rei t  (;cid), per la cjual cosa es buidaria de  tota la carrega d'imbibició 
que hauria pres a la periferia.,, Aquesta manera de veure I'assumpte 
hom pot generalitzar-lo per a totes les ceHules vegetals. Perque el 
fenomen sigui possible n'hi ha prou que existeixi una diferencia de 
pH entre el medi i el suc ce'lular. 

Demés, si fem un estudi comparatiu de la capacitat adsorbeni 
que mostren lec micelles pr~to~lasmi t iques  en medi alcalí i en medi 
&cid, tal com fa Pauli (16) seguint Hofmeister (171, veurem la possi- 
bilitat, no tan sols d'una acumulació d'elements a partir d'una feble 
solució, ans encara l'acumulació selectiva d'alsun eiement. 

Nosaltres hem repetit les experiencies liotrhpiques de tota una 
serie d'anions i cations per tal d'estudiar la imbibició de la gelatina 
i en funció del pH hem vist manifestos els resultats. 

Lapicque ha fet, amb algunes algues marines, experiencies que 
són totalment demostratives. L'aigua d e  mar és  alcalina (pH=8) i el 
suc ceilular d'aquests protoplasmes és ;cid (pH=5). Si a continuació 
examinem al microscopi l'efecte prodult pel contacte de solucions 
lleugerament alcalines o icides, comprovarem immediatament com el 
iprotoplasma es retracta energicament en presencia de la solució &ida 
en tant que s'embeu extraordinariameni en medi alcalí. 

Recordar ara que les micelles es troben en constant moviment 
dins el si d e  l'hidrogel protoplasm&tic és repetir una propietat ele- 
mentalíssima dels colloides 'en general. 

Per tant no hi ha el més lleuger problema de  tipus experimental. 
L'epictesi ho resol tot d'una manera -definitiva. 

Fins fa poc restava un escull difícil de vencer. Hom admetia que 
el citoplasma era alcalí i per aixo hom li deia ocidbfil degut a les seves 
afinitats cr~mhfi~les.  

Avui, merces al dispositiu de  I'esclafada ((il'écrassementii) de 
Vles (18) i de Vellinger (19), s'ha pogut commprovar e~~er imenta lment  
que el pH del citoplasma és sempre icid, a I'entorn d'un pH=5 .  

Les experienciei d'aquests autori sírn definitives. Pierre Gi- 
rard (20) vol fer raonaments per a la permeabilitat selectiva a base 
d'admetre en les parets ceilulars una certa polarització que acreixeria 
O decreixeria el voltatge en funció del pH. 



Aquesta interpretació, com tantes d'altres, no explica el procés 
integralrnent sota el punt de vista qualitatiu ni quantitatiu. A manera 
documental pot trobar-se el mecanisme íntim de cada un d'ells en la 
Físico-química d'oriol i Anguera (21). 

Nosaltres no neguem la seva coparticipació en el procés bo i 
quedant-nos amb I'eix primordial de l'epictesi com a ,procés racional 
per explicar I'acumulació d'elements protoplasn~atics que es troben 
en. quantitats petitíssimes en les solucions de sol. o corn a resultat de  
I'adsorció dels c ~ ~ l o i d e s  d'aquest. 

En resum, ISepictesi es podria esquematitzar així : 

Reprecentacih esqueniatica del fenomeri de i'epictesi. Es fhcil d'endevinar una trniislaci6 
d'elemelits embeguts sense iiecessitat d e  recórrer nls fenhmens rigoros&ent asmbtics 

baix 

Les micelles s'embeuen a pH 8 i es desembeuen a pH 5 ; per 
tant, en llurs viatges brownians, d e  la membrana al citoplasma, ani- 
rien carregades (imbibició) com una esponja empapada. En retornar, 
tornaran eixarreides i en disposició de  tornar a embeure's en contacte 
amb una colució de pH alt. 

Aquesta experiencia pot portar-se a cap amb gelatina i resulta 
una practica facil i entretinguda, a l'abast de  qualsevol deixeble apro- 
Gtat. . 

O 

o 
o 
o 
O 

o 

Seria injust si en acabar un resum sobre I'estat actual del pro- 
blema de  la fertilitat del sol no esmentivem breument les experiencies 
d e  A. de Gregorio Rocasolano (22) portades a cap des de  fa molts 
anys a l'tstació Agronomica d e  Saragossa, i. sinc+nicament, al La- 
horatori de Bioquímica de la Facultat de Ciencies i d e  Medicina d'n- 
quella ciutat. 
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A manera d'apendix en direm quatre ratlles que ens permetran 
de fer-nos una fesomia dels seus treballs. 

Rocasolano no regateja importancia a la nova orientació del con- 
cepte de fertilitat. Posa els col.loides a primer rengle i no descuida la 
forta transcendencia dels complexos acido-bases, pero condemna eis 
uns i els altres a un cas particular d'un altre aspecte del mateix pro- 
blema : I'aspecte microbiolbgic. 

Per el1 el problema de la fertilitat és un capital de microbiologia. 

Com més microorganismes, més fertilitat del sol ; com menys micro- 
organicmes. menys fertilitat. 

Llavors es limita a demostrar que el pH i els colloides són els 
factors indispensables per a obtenir una bona sembra microbiana. 

Rocasolano assaja colloides artificials de lignit, de carbon, de 
palladi i n'obté un gran rendiment en el sentit rigorosament experi- 
mental, puix que troba llavors un fort increment de  l'activitat micro- 
biana del sol. 

Excellent colloid&leg com és, no es preocupa de  la intimitat del 
canvi d e  bases, la sual admet seuse discussió ni dubte. 

. Diu així: eLa cirrega electrica de les micel.les de l'humus col- 
loidal, és negativa. L'origen d'aquesta cirr'ega és degut a l'adsorció 
de  ions negatius,que fan la doble capa d'Helmoltz (23). Si adsorbeix 
cations el sistema es coagula. 

Aquesta propietat característica d'aquests complexos orginics, la 
de  fixar ions després d'haver-ne desplacat d'altres que ja tenia adsor- 
bits, és molt important per a I'estudi de la fertilitat de les terres i per 
a I'alimentació mineral de les plantes.ii 

Nosaltres hem demostrat com la majoria de  les vegades els col- 
loides del so1 es comporten, com un co'loide ,positiu. Els tubs de cata- 
foresi abans retratats no ens deixen lloc al més petit dubte. El des- 
pla~ament és absolut per a la branca negativa, tant, que atropella la 
forca d e  difusió i tot es veu decantar cap a una sola branca. 

Només en condicions de pH especials. el colloide es comporta 
com a electronegatiu i llavors el veiem desplacai cap a I'altra banda. 

El més curiós és  que aquesta observació experimental nostra 
concilia els treballs dels altres. Justifica el mateix Rocasolano quan 
diu que el coHoide <iadsorbeix ions negatius~i i recolza les experiencies 
d e  Kappen (24). el qua lha  demostrat que els colloides húmics fixen 
els anions de les 'sals neutres. 

En canvi, ens sembla molt més interessant I'afirmació que Ilansa 



a la plana 17 quan sospita la formació de complexos húmicozeolítics 
per diferent funció electrolitica. 

Nosaltres aixb ho hem demostrat experimentalment per catafo- 
resi. El complex físico-quimic és evident. 

Els mateixos treballs d e  Weismann (25) i els fenbmens d'oxidació 

ens semblen aportacions molt interessants a retenir. 
Per contra. Rocasolano fa servir tot aixb de preimbul per des- 

prés sentar la seva posició netament microbiana. 
Un dels seus deixebles. Camon (26). arriba al punt de donar cnm 

a mbdul de  fertilitat. no ja la riquesa microbiana. ans encara, la seva 
actiuitat palesada pel seu recanvi mrtabblic marcat per la quantitat 
de  COZ alliberat en la unitat de temps. 

Així arriba a fer senzilla la noció de fertilitat que considera equi- 
valent a una corba ponderol de  CO?. captat amb calq sodada. 

Es evident que aquesta mesura gravimetrica del COZ del sol. és 
interessant sota molts punts de vista. 

l. '  Perqui: permet fer una mesura dinimica-per dir-ho així- 
del CO, que es va desprenent del sbl en funció d e  I'activitat micro- 
biana. 

2." Perque la mesura gravimetrica és sempre més exacta que la 
clissica d'aigua de  barita valorada volum~tricament amb icid oxilic. 

3 .  Perqui: un cop feta la installació el mesurament ha de resul- 
tar bon xic més orictic i senzill. 

Es per aquests motius que nosaltres ens hem decidit a installar 
un dispositiu com el que ve a continuació, inspirat en el quo ells des- 
criuen en el seu Ilibre. 



Ells demostren com amb I'addició d'un col.loide, adhuc dels arti- 
ficial~, es facilita la dinamica microbiana i que el COZ eliminat és 
cada vegada més manifest. 

Amb tot, ens sembla excessiu de dediiir d'aquesta senzilla m e -  
sura gravimetrica, un coeficient absolut de  fertilitat, puix que és 
evident que la vida microbiana té un fort paper en la dinamica dels 
elements fertilifzants (recordi's el que hem.dit en la nitrofixació), pero 
estem segurs que no es tracta d'una intervenció exclusiva, paper que 
es constata primordialment en I'aportació d'elements minerals que 
basicament són' els més irnportants, per bé que després en els plas- 
mes ceLlulars facin combinacions organiques complexes. 

Rocasolano, amb tecniques noves i fent aplicació d e  les aporta- 
cions de I'edafologia, continuo la tasca de Winogradski (27), Pas- 
teur (28), Duclaux (29), Kayser (30), Bottomeley (31) i Helrriegel (32). 

Abans de sentar les conclusions que es poden segregar de  les 
nostres experiencies volem remarcar que portem en curs de treball 
la continuació d'acjuestes recerques, no sols en tot allo que afecta el 
que venim dient, ans encara en capitols nous de físico-química, com 
són les mesures de la tensió superficial dels extrets del sol. 

Més endavant pensem portar tota aquesta recerca al camp de 
conreu per tal de fer un complement als estudis de laboratori. 

Pertocant a la .tensió superficial, voldríem precisar la presencia 
de  substancies batotones d'acord amb la precisió cataforetica que 
portem feta. 

L'aparell utilitzat és l'estalogn¿imetre de Traube, i e n  principi 
podem avancar que hom pot prendre les mesures fetes amb entu- 
siasme, ,puix que la tensió superficial senzilla ens ha donat valors de 
23.3 gotes, mentre l'aig-a desti'lada ens en dóna 28.5 en iguals con- 
dicions. Aixo mateix tradult en dines- 6 pot donar una valor re- 
marcablement interessant. 

Així mateix entre les experiencies en curs portem a cap la com- 
provació de l'aprofitament, per part de les plantes, dels elements 
fertilitzants en funció dels colloides, tant cota el punt de  vista qua- 
litatiu com quantitatiu. 

Per portar a cap aquesta experiencia hem disposat en un cristal- 
litzador, un pes donat d'arena silicica, calcinada i tractada per l'acid 

clorhídric i. previa addició de 150 c.c! de solució coLloidal, el pez- 
centatge d'elements fertilitzants de la sual s'ha determinat, hi hem 
sembrat 10 granes de mongetes. 
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Després de  desenrotllada La planta la deixarem morir per mar- 
ciment i feta I'analisi completa d'aquesta planta, podrem escatir la 

quantitat d'elements fertilitzants que ha pres del medi amb només 
fer parallelament mesures qualitatives i quantitatives de : llavors tes- 
timonis, iihibitatil abans d e  sembrar, i (ihibitati, desp& d'arrenca- 
des les plantes. 

En aquest amas de conclusions hi queden compreses també to- 
tes les que afecten les aportacions experimentals exposades en el 
números 2 y 3 d'aquests ARXIUS. 

l." El problema de la fertilitat recolza en el coneixement de la 
dinimica del sol. 

2.' La dinamica del sol i cada un dels seus elements depen de 
dues valors de gran significació : pH i colloides. 

3 Els colloides orginics del sol són gairebé sempre electropo- 
sitius, i, contra el que afirma tothom, es desplacen cap al pol negatiu 
en els tubs de cataforesi. 

4 . "  Els colloides minerals del sol en estat iinaturalr~ també sirien 
electropositius. En determinades circumstincies del pH ,del medi, 
poden esdevenir negatius. 

5." La barreja de  colloides mineials i organics es comporta com 
un sistema amfolit. 

6." El seu ,punt isoel&ctric s'explica a partir de  les nostres expe- 
riencies per la formació de ~<complexosi, físico-quimics entre micelles 
positives i negatives. 

7." El cornportament amfoteric dels col.loides del sol explica la 
possibilitat d'una doble intervenció en I'assimilació d'anions i cations 

(canvi de bases i canvi d'anions). 
8.' E I  pH inicial d'un sol és una valor actual de transcendencia 

mentre anem fent la mesura, pero no abans ni després, degut que 
el pH és el resultat d'un etquilibri que cada moment es pot modificar. 

9." Els canvis d e  pH no segueixen una funció lineal. Mostren 
una reserva que s'accentua en determ'inats poments. Cada accentua- 

ció de la reserva corres,pon a un pH. 
10." El pK d'un ~$1, és un moment optim per a no modificar 

e l  p H  com no sigui amb gran quantitat d'icid o d'ilcali accidental. 
I l . "  La forma general de la corba de titulació d'un sol s'apro- 

xima a la d'una paribola i sembla possible de fer un coeficient ma- 
temitic que la tradueixi. 
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12." D'acord amb els accidents d'aquesta  arab bola, trobem els 
planells del pK més manifestos en les terres més fertils, com són les 
de regadiu comparades amb les d e  seca. 

13." Aixi mateix hem precisat un tem,ps d'estabilització de  :a 
valor pH mesurada en electrons de Sb. que varia segois la distancia 
del corresponent pK. 

14;" Les mesures quimiques i físico-químiques de  la riquesa en 
components minerals del sol (Sa - N) sota el punt de vista ferti!it- 
zant, corren paralleles arnb la complexitat de lec corbes de titulació 

que donem en el text. 
15.a La riquesa en substancies batotones ve traddda per la cor- 

responent tensió superficial, la qual tenim en curs d'experimentació. 
16." Les proves fetes arnb la imbibició col~loidal ens demostren 

que aquest procés és funció directa del pH. 
17." El pas d'aigua i altres elements dissolts, des del sol als 

vegetals, només pot explicar-se-cientificament-per un procés Coi- 
loidal. 

18.' El' vegetal només aprofita els elements fertilitzants que es 
troben en solució molecular. 

19.' La migrada quantitat d'aquests elements descarten la forca 
osniotica, la de la membrana, i la de  difusió, i no és perrnes d e  jus- 
tificar la forta absorció dels elements fertilitzants sense una interven- 
ció colloidal. 

20." El pH del medi (alt) i el del citoplasma (baix, a causa d e  
les oxidacions bio16giques) acrediten un procés d'epicfesi que justifica 
tota la dinimica dels fertilitzants. 
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RESUMEN 

Los autores drscriben en sendos articutos el problema de la fertilidad del suela 
y sus releciones con el proceso íntimo de la asimilación radicular. 

En ellos estudian el estado actual del problema y comentan Las interpretaciones 
modernas a la luz de sus investigaciones. 

Dan une' extraordinaria importancia al complejo coloidal del suelo (Primera 
parte) y a la reacción actual del medio (Segunda parte). 

A ;u sentir, el coloide serie el intermediario dc casi todos Los procesos de mo- 
vilización. E1 pH, d mecanismo físico-químico que nsegura a cada momento el 
proceso coloidal. 



SUMMARY 

T h e  authors describe in different chapters the problem of the íertility of the soil 
and its cortnection with the intimate process of radiculai assimilatian. 

In the said chapters they $tudy the ~ r o b l e m  as it stands at  the present time. 
~ ~ r n ~ ~ n t i ~  on the modern interpretations in the lisht of their own invertigatians. 

Ther assign entraordinary irnporiance to the colloidal camplex of the soil (Firat 

Pari) snd to the real reaction of the medium (Second Part). 
In their opinion, the colloid would be an intermediary in almost al1 the processes 

of mobilizstian. The  pH. the physico-chemical mechanism aisuriny at al1 times ihe 
calloidal process. 




