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RESUM
A diferencia dels acids fúlvics del sol, el
grau d'insaturació dels aillats d'adobs organics és baix. També és característic llur contingut en grups carboxil. Els diagrames de
relacions atómiques H/C i O/C són impres-

cindibles en I'estudi d'aquestes substancies.
El contingut alt de sofre en acids fúlvics és
generalment indicatiu de la presencia de contaminats.

RESUMEN
A diferencia de los ácidos fúlvicos del suelo, el grado de insaturación de los aislados
de abonos orgánicos es bajo. También es característico el bajo contenido en grupos carboxilo. Los diagramas de relaciones atómi-

cas H/C frente a O / C son imprescindibles
en el estudio de estas sustancias. El alto contenido en azufre en ácidos fúlvicos es indicativo generalmente de la presencia de contaminantes.
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SUMMARY
The insaturation degree of fulvic acid isolated from organic wastes is low as compared to soil fulvic acids. A low carboxylic
group content is characteristic, too. The diagram of atomic ratios H/C vs. O/C is in-

dispensable for the investigation of these
substances. A high sulphur content in fulvic acids often points out the presence of poIlutants.

Hi ha una estreta relació entre el nivel1 de
materia organica en el sol i la seva fertilitat.
A causa de les limitades fonts d'adobs organics i a I'interes creixent per reciclar deixalles, I'ús de deixalles organiques d'origen
domestic i industrial com a adobs té potencialment interes per la necessitat d'augmentar la fertilitat i la producció agrícola i forestal, sempre i quan no continguin substancies toxiques.
L'interes dels acids fúlvics, com a part de
la materia organica del sol, radica entre altres r a o n ~ ( en
' ~ )llur participació en el moviment dels micronutrients cap a les arrels dels
vegetals, perque a causa de llur compo-

sició facilment complexen metalls. Les interaccions de substancies húmiques amb pesticides, enzims o altres composts són de gran
importancia perque intervenen en la inactivació dels enzims del sol i en I'acumulació
de productes artificials.
En aquesta investigació ens proposem esbrinar si hi ha diferencies entre els acids fúlvics (AF) del sol i els aportats al sol mitjancant adobs organics, en cas afirmatiu quines són i com es poden interpretar els resultats a la llum dels conceptes actualment acceptats sobre I'evolució de la materia organica del sol.

Hom compara els AF mitjancant el calcul
del grau d'insaturació i el diagrama de rela-

cions atomiques H/C i O/C, semblantment
a allo descrit(I3)pels acids fúlvics del sol.

RESULTATS 1 DISCUSSIÓ
L'examen dels valors mitjans de la composició elemental i funcional dels 14 AF de
la Taula 1 procedents de deixalles organiques
(fangs de depuradora, composts d'escom-

braries, entre altres) i de substrats contaminats (sediments propers a zones industrial~)('-"demostra que tenen valors molt proxims, per la qual cosa poden estudiar-se con-
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vat en mitjana dels primers en hidrogen, nitrogen i sofre i el contingut inferior en grups
carboxils.
Quant al contingut en hidrogen, constatem que es el valor típic d'AF alifatics del
sol. Horn coneix AF alifatics procedents de
dues fraccions d'un Brunizern(lo),de Terra
Rossa i d'un Sol B ~ U ' ~de) ,Gleyscl-15),d'un
Vertisol(l),d'un sol neutre, d'un Solod i un
Solonetz('' i de diverses fraccions d'un
P ~ d z o l ( ' ~La
) . diversitat d'ongens d'aquests
sols descarta la possibilitat que es tracti d'AF
contaminats i per tant no un contingut alt
en hidrogen, per si sol, indicatiu de contaminació.
Quant al contingut mitja en nitrogen, el
14.5% dels AF del sol en tenen en percentatges superiors al 4%. Tal es el cas d'una
Sorra Brunac2),d'un Argaquoll ~ a l c i c ' ~un
),
Andosol, d'un humus enterrat, d'un Chernozem i d'un C r i o ~ o l ( ~de) ,Gleyscl-15)
i d'un
Horn observa I'hornogeneitat de les mos- Vertisol('), i també de diversos P o d z o l ~ ( ~ - ~ ) .
tres representades quan als valors H/C, com- Entre aquests AF del so1 n'hi ha de tots graus
presos entre 168 i 207; els valors d'O/C es- d'insaturació, des de totalment alifatics a
tan cornpresos entre 58 i 83 excepte en un fortament aromatics.
AF aillat d'un fang pel qual O/C = 127, vaQuant al contingut en sofre hom ha deslor proxirn als AF aillats de productes cel.1~- crit pocs AF del sol amb percentatges supeI o s i c ~ ( ~L'homogeneitat
).
en els continguts riors al 4%; dels referenciats fins ací només
de carboni i hidrogen en AF de deixalles ha els aillats d'un Sol Bru i d'un Sorra Bruna(9
estat comentada(").
a Israel.
El baix grau d'insaturació d'aquests A F
El contingut en grups carboxils dels AF
els diferencia clarament dels aillats del sol. aillats de sediments és quasi el valor rnitja
Mentre que el grau d'insaturació mitja dels del corresponent als AF del sol. Entre
AF del sol es de 25-34 insaturacions per 100 aquests darrers són coneguts valors comprecarbonis, que correspon a un AF de carac- sos entre 2.3 i 4.0 meq/g, tal es el cas d'un
ter intermedi segons la Figura 1, el grau d'in- Xerochrept(I2)i de diverses rnostres de Terra
saturació resultant dels AF de la Taula 1 es Rossa i Sol Bruc2).El valor mitja en els AF
de 0-16 insaturacions, corresponent a un A F de deixalles organiques és sensiblement infealifatic.
rior i podria ésser indicatiu dels AF d'aquest
En la Taula 11 horn compara la composi- origen. Cal observar que no totes les analició elemental i funcional parcial dels AF de sis s'han dut a terme mitjancant el mateix
la Taula 1 i els del sol. Hom ha afirmat(h), m e t ~ d e ( ~la
- ~qual
) , cosa condueix a valors
basant-se en un petit nombre de mostres, que que no poden interpretar-se amb el mateix
la principal diferencia entre els AF de fonts criteri.
contaminades i els del sol és el contingut ele-

juntarnent.
Mijancant el calcul del grau d'insaturació
hom ha pogut cornprovar el caracter alifatic de la rnajona dels AF d e la Taula 1. A
causa de les composicions conegudes parcialment, I'interval d'insaturació d'alguns AF ha
resultat arnpli i aleshores el diagrama de relacions atorniques H/C i O/C ha perrnes
d'assignar el seu caracter alifatic (Figura 1).
Nomes en tres AF (2 1 % del total) de la Taula 1 horn ha pogut establir nornés el seu caracter no aromatic, restant el dubte de si es
tracta d'AF alifatics o intermedis(13).
Les rectes de la Figura 1 corresponen a les
representacions Iírnit (13) de la funció:
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Figura 1.-
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Comprovació del baix grau d'insaturació dels acids fúlvics de la Taula 1.

TAULA 1
Grau d'insaturacib en acids fúlvics de deixalles organiques i substrats contaminats

Origen

Fang
Fang
Fang
Fang
Gallinaca
Compost
Mesquita
Fems
Palla
Sediment
Sediment
Sediment
Sedim en t
Sediment

Insaturació
O- 7

o
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5-23
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8-20
0- 3

o
o
o
O- 4
0-13

AlifAtic
AlifAtic
AlifAtic
N o aromtltic
N o aromatic
N o aromtltic
Alifhtic
Aliftltic
AlifAtic
AlifAtic
AlifAtic
AlifAtic
AlifAtic
Aliftltic
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T A U L A 11
Composició mitjana dels acids fulvics del sol comparats arnh els aillats d'altres substrats
Sol

Altres substrats

Elemenis en tant per cent
(irup fiincional en rneq/g.

CONCLUSIONS
Cal disposar d'un nombre rnés gran d ' A F
amb les composicions elementals i funcionals
completes. No obstant aixo, a partir de les
dades disponibles hom pot afirmar que destaquen com a caracteristiques dels acids fúlvics de deixalles organiques llur caracter alifatic, el conting~italt en sofre i baix contingut en grups carboxil. El fet que tots procedeixen de substrats en diferents graus de ma-

duresa"" i que la composició dels acids fulvics sigui molt homogenia indica que ((les coses passen com si)) (Newton) la fraccio de la
mati.ria organica corresponent als acids fúlvics no evolucionés, o dit altrament en qualsevol moment de llur evolució organica poden aillar-se acids fúlvics de composició mitjana marcadament constant, corresponent a
cornpostos alifatics.
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