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ABSTRACT
The proteolytic activity (assayed with
three different substrates) in 7 arable soils
was determined. The soils covered a wide
margin of pHvalues, organic matter content
and clay content. Air-dtying of soils for 6
days and storing them at room temperature
between 1.5 and 3 years proved to stabilize
the enzime activities.
Correlation of protease activities with
other soil parameters and thermostability of
these activitieswere studied.

Proteolytic activity was extracted from
three soils.
The results showed a remarkable thermostability of the activities: assayed with
any of the substrates they conserved 7080% of their initial value aíter being heated
for 2 hours at 90QC.Correlation analyses
suggest that benzoilargininamide hydrolysing proteases are bound to humidified organic matter and that activity assayed with
casein characterizes proteases present in
fresh organic matter.

RESUM
S'ha determinat I'activitat proteolítica
(assajada enfront de 3 substrats diferents)
en 7 sbls agrícoles. Els sols cobreixen un
ample marge de pH, de contingut de materia organica i de contingut d'argiles. L'assecat a I'aire dels sbls durant 6 dies i I'emmagatzematge d'aquests sbls a temperatura
ambient entre 1.5 i 3 anys s'ha demostrat
efectiu per mantenir estables les activitats

mesurades. S'ha estudiat la correlació de
les activitats amb els altres parametres coneguts dels sols i la termostabilitat d'aquestes activitats.
Posteriorment s'ha realitzat I'extracció i
quantificació de la materia organica i determinació de I'activitat dels extractes en 3
dels 7 sbls inicials.
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S'ha demostrat I'elevada termostabilitat
de les activitats (després d'escalfades durant 2 hores a 90% han conservat entre el
70 i el 80% de la seva activitat inicial, assajades enfront de qualsevol dels tres substrats). Els estudis de correlació i de les acti-

vitats dels extractes permeten deduir que
I'activitat enfront de BAA és característica
de les proteases associades a la materia
organica rnés humificada i que I'activitat
enfront de caseina va associada fonamentalment a la materia organica fresca.

Els enzims estabilitzats són un component important de I'activitat biologica d'un
sol, perque proporcionen a aquest sol una
capacitat permanent (pel fet d'estar protegits) de mobilització de nutrientsa través de
la seva acció catalítica (BURNS,
1982). En
conseqüencia la determinació de I'activitat
d'aquests enzims en els SOIS
agrícoles ens
proporcionauna bona informació de la seva
potencialitat, en les condicions ambientals
rnés desfavorables, de fer assimilables elements indispensables per a la vida de les

plantes (per exemple nitrogen i fosfor).
Les proteases del sol tenen un paper
fonamental en el procés de mineralització
del N. organic, ja que catalitzen la transforrnació del N proteic en N peptídici posteriormenten N aminoacid, el qual és transformat
rnés tard en NH,' i aquest en NO,- i NO,- en
la fase de nitrificació. La seva importancia
es fa encara més palesa si pensem que entre el 40 i el 50% del N total del sol esta constituit per substancies proteiques (STEVENSON, 1986).

OBJECTIUS
L'objectiu fonamental d'aquest treball
ha estat determinar i caracteritzarles activitats proteolítiques estabilitzades d'un grup
que fos tan representatiu com fos
de SOIS
agraris
possible dels diferents tipus de SOIS
de Catalunya.
El nostre sistema de treball, I'hem organitzat de manera que, partint de les determinacions rnés generals i utilitzant un nomdiferents, les inforbre acceptable de SOIS
macions que n'obtinguéssim ens portessin
a I'elecció d'alguns d'aquests sols per aprofundir en el seu estudi mitjancant I'extracció, en les mostres escollides, d'una part de

la seva materia organica enzimaticament
activa i la comparació de les activitats proteolítiques i el contingut en materia organica dels sols amb les dels seus extractes.
L'activitat proteolítica s'ha determina t
utilitzant tres substrats diferents, basantI PAUL
(1973): el
nos en les hipotesis de LADD
BAA (N-benzoilL-arginina amida), substrat
típic de I'activitat de tipus tripsínic i que
sembla caracteriizar més específicament
I'activitat proteolítica lligada als col.loides
humics; el ZPL (N-benzioxicarbonil L-fenilananil L-Leucina), específic de I'activitat
carboxipeptidasica i que, segons aquells

autors, caracteriba probablement la proteolisi associada als col-loideshumo-argilosos, i la caseina, substrat d'elevada massa

molecular que pot considerar-se característic de I'activitat proteolítica no associada
als col.loides del sol.

Els sbls utilitzats. Partint del mostrari
de 26 sols de que disposavem a I'area de
Química de I'Escola d'Agricultura de Barcelona (mostrari que inclou forca exhaustivament les diferents varietats de sols agrícoles existents al nostre país), envarem escollir 7, procurant que fossin representatiusde
les varietats més importants i buscant, fonamentalment, que cobrissin un ample
margedevalorsde pH (5,l a7,9), de contingut de carboni organic (0,3 a 3,7%) ide contingut d'argiles (1,4 a 25,9%). Els sols havien estat mostrejats a una fondaria de 20
cm, assecats a I'aire durant 6 dies, homogeneitzats, triturats i tamisats per 2 mm. Posteriorment, esvaren introduir en pots metallics i es van tapar amb taps hermetics i es
van conservar a temperatura am bientfins al
moment de fer les determinacions. A la
Taula 1 figuren els parametres més importants d'aquests 7 sbls, que havien estat determinats previament al nostre laboratori, i
en IaTaula 2fem constar I'origen geogrhfic i
la denominació pedolbgicad'aquests sbls.

tecniques de determinació utilitzades van
(1972), en les quals
ser les de LADDI BUTLER
vam introduir les modificacions que ens van
semblar adients (BONMAT~,
1988). ESvan fer
entre 2 i 6 repeticions pera cada determinació.

Els assaigs de I'activitat proteolítica.
L'activitat proteolítica dels sols i dels extractes es va determinar en front de tres substrats diferents (BAA, ZPL i caseina). Les

La determinaciódel contingut de carboni orghnic en els sbls i en els seus extractes. Aquest contingut es va determinar
en els A l s segons el metode d'oxidació per
via humida de WALKEY
(1935) i en els extractes segons el metode de Co& (1981). En
tots els casos es van realitzar de 2 a 5 repeticions per determinació.
El procediment d'extracció. Es va reet al.
alitzar segons la tecnica de NANNIPIERI
(1980). Les mostres de sol van ser extretes
am b pirofosfaVortofosfbric 0,14 M, pH 7,1
(relació 1110 sbl/extractiu), agitant suaument durant 24 hores en un bany termostatic a 37QC.Posteriorment les barreges sol1
extracte es van centrifugar a 15.000 g i els
sobrenadants van ser filtrats bacteriolbgicament. Els extractes van ser dialisats enfront d'aigua i conservats a 4QCfins a la
seva utilització.
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ESQUEMA DETREBALL
1. Caracterització de les activitats proteolítiques en els 7 sbls escollits, i

comprovació de I'estabilitat d'aquestes activitats.
Les mostres es van mantenir emmagatzemades a temperatura ambient durant 1,5
anys, i posteriorment es va realitzar la determinació de les seves activitats enfront
dels tres substrats esmentats. Les mateixes determinacions es varen repetir 1,5
anys més tard, és a dir, al cap de tres anys
d'emmagatzematge. Per comprovar si les
activitats estaven estabilitzades, es va determinar estadísticament I'existencia o no
de diferencies significatives entre les activitats enfront de cada substrat una vegada
acabats els 2 períodes d'emmagatzematge. L'estudi es va fer mitjancant una analisi
mixta de lavariancia amb 2factors de variació: sol (factor aleatori) i període (factor fix).
2. Estudi de la interdependencia entre

les activitats proteolítiques i altres
parametres dels sbls.
Pera obtenir informació referent al possible lligam entre les activitats proteolítiques i alguns dels diferents components i
fraccions del sol, vam realitzar I'estudi de
les correlacions de les activitats enfront de
cada substrat (determinades en I'apartat
anterior) amb cadascun dels parametres
coneguts (vegeu Taula 1) en els 7 sols investigats.
Aquest estudi ens permetria també
comprovar si I'activitat enfront de cada
substrat podria ser característica de proteases associades a fraccions diferenciades

del sol, tal com es podia esperar segons les
I PAUL
(1973).
hipotesis de LADD
3.Selecció de 3 sbls i aprofundiment en
aquests de les característiques de les
seves activitats proteolítiques.
Les dades acumulades segons els resultats obtinguts en els apartats anteriors
ens havien de permetre seleccionar alguns
inicialment estudiats per realitzar
dels SOIS
en aquests sois un estudi més exhaustiu de
les característiques de les seves activitats
proteolítiques.
Amb els sois seleccionats vam realitzar
les experiencies següents:
3.1. Estudi de la termostabilitat de les
seves activitats determinades enfront dels
tres substrats utilitzats abans.
L'estudi va consistir en la determinació
de les activitats residuals una vegada
escalfats els sols durant 2 hores a 60" 70Q,
90" 150%, i en la comparació estadística
d'aquestes activitats residuals amb les que
tenien els SOISoriginals no escalfats.

3.2.Estudi de la materia organica extraible proteoliticament activa.
Una vegada realitzada I'extracció, segons el metode esmentat, esva determinar
el contingut de materia organica i I'activitat
proteolítica (sempre enfront dels tres substrats utilitzats anteriorment) en els extractes, i es van comparar els resultats obtinguts amb els que ja havien estat previament
determinats, en els mateixos parametres,
en els sols originals.

RESULTATS l C
1. Activitats en els 7 sbls

l

1
1

l

En la Taula 3 exposem les activitats obtingudes amb els substrats BAA i ZPL, i en
la Taula 4 les activitats caseinolítiques,
sempre després de 3 anys d'emmagatzematge dels sols. A IaTaula 5figuren les mitjanes globals d'aquestes activitats en la
mostra conjunta dels 7 sols (també després
de 3 anys d'emmagatzematge), i hi fem
constar tant els valors absoluts com els corresponents a les activitats específiques,
calculades respecte al contingut de carboni
organic dels sols.
L'analisi de la variancia, que compara
les activitats obtingudesdesprés d'1,5 i de 3
anys d'emmagaizematge (les dades de la
qual no exposem) va demostrar que no hi
ha diferencia significativa entre els dos períodes per a les activitats enfront de cap
dels tres substrats assajats.
Els resultats obtinguts permeten fer les
consideracionssegüents:
1a. Les activitats proteolítiques estudiades s6n ja estables en el temps, és a dir, no
son presumiblement modificables per un
periode mes llarg d'emmagatzematge.
2a. El fet de trobar valors d'activitat caseinolítica mesurables en els sols després
d'assecats a I'aire i emmagatzemats durant
3 anys, sembla significar que existeix una
activitat proteolítica enfront dels substrats
d'alt pes molecular que és resistent. Així,
doncs, el mecanisme d'estabilització d'aquest tipus d'activitat no es pot explicar
només per la formació d'un cornplex humus-enzim que protegeixi I'enzim fins al
punt d'impedir que hi accedeixen substrats
de grandaria molecular elevada, com
(1975). Hem de
suggereixen LADDi BUTLER

pensar, doncs, en I'existencia tarnbé de
mecanismes d'estabiliizació alternatius,
com la formació de complexos glucozenzimatics, segons proposa MAYAUDON
(1 986),
que no impedeixin necessariament la formació del complex enzim-substrat.
3a. Els coeficients mitjans de variació de
les activitats absolutes enfront dels tres
substrats són molt semblants (varien entre
el 80 i el 85%). En canvi, els que corresponen a les activitats específiques presenten
diferencies importants: I'activitat enfront de
BAA és clarament menys variable (coeficient de variació del 25%) que les activitats
enfront de ZPL i caserna (coeficients de variació del 74 i del 60% respectivament).
Aquest fet sem bla indicar que I'activitat enfront de BAA va associada a uns components de la materia organica diferents i
menys variables que els components d'aquesta, als quals puguin estar associades
les activitats enfront dels altres dos substrats.
2. La interdependencia entre les activitats proteolítiques i altres parametres
del sbl

AlaTaula 6figuren els resultats més importants referents als valors de correlació,
amb especificació dels parametres que
mantenen aquesta correlació entre ells, per
valors constants d'un tercer parametre que
podia ser el causant indirecte de la correlació entre els dos primers (s'han realitzat
doncs també els cAlculs de les correlacions
parcials). Observem aixo:
1r. Les activitats enfront dels tres substrats assajats mostren totes una bona correlació positiva (corn a mínim amb un

60 Roteomi rrdocio omb b moteno orgonco e n d s d b

p < 0,Ol) arnb el contingut del carboni organic. Aquests resultatssónIogics, si tenim en
compte que les proteases formen part, obviament, de la materia organica. Els resultats també fan improbable que el possible
component de catalisi mineral pugui jugar
un paper quantitativament important en
I'activitat mesurada, sobretot si tenim en
compte que no hem trobat cap de les tres
activitats correlacionades arnb el contingut
d'argiles, i coincideixen majoritariament
arnb els obtinguts per altres autors en els
sols que han estudiat (LADDI BUTLER,
1972;
DUTZLER-F~Nz,
1977; SPEIR
et al., 1980).
2n. L'activitat enfront de BAA té un nivel1
de correlació positiva molt bo (p < 0,001)
amb el C d'humines, correlació que es manté per un valor donat constant de C organic.
Aquesta dada confirma les hipotesis de
LADDI PAUL(1973) segons les quals aquesta
activitat aniria lligada a proteases estabilitzades per associació arnb els col.loides
húmics del sol; pero ens concreta encara
més la part de I'humus aque aniria associada: la fracció més evolucionada i estabilitzada d'aquest.
3r. L'activitat enfront de BAA té també
una bona correlació positiva arnb la humitat
retinguda pel sol assecat a I'aire (que també
es conserva per a un valor donat constant
de C organic). Aquest resultat ens sembla
Iogic i interessant: pensem en el caracter
hidrofílic de la cadena lateral d'arginina que
forma part de la molecula de BAA.
4t. L'activitat enfront de caseina esta
positivament correlacionada (p < 0,001)
arnb el contingut de C de la materia organica lliure (és a dir, a la materia orghnica no
lligada a la fracció mineral i recentment incorporada al sol). La correlació es manté
per un valor donat constant de C organic.
Aixd confirma que aquesta activitat és la
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que caracteritza les proteases no associades als col-loides del sol, pero també evidencia la necessitat de I'existencia d'un
mecanisme de protecció d'aquests enzims,
mecanisme que probablement és del tipus
proposat per MAYAUDON
(1986), ja comentat
abans.
3. La selecció dels 3 sbls. Les dades ob-

tingudes referents a la termostabilitat
de la seves activitats proteolítiques i a
la caracterització de la materia orgdnica proteolíticament activa dels seus
extractes
La selecció dels d l s es va fer atenent a
un criteri únic: el contingut de materia organica. El criteri utilitzat obeeix a I'existencia
- comprovada anteriorment - d'una elevada correlació entre I'activitat proteolítica i el
contingut de C organic, itam bé a la necessitat d'assegurar-nosque obtindriem uns extractes arnb un contingut mínim de materia
organica. Hem de pensar que el procediment d'extracció que vam utilikar aconsegueix solubilitzar materia organica arnb un
et al.,
rendiment maxim del 43% (NANNIPIERI
1975).
Vam elegir, doncs, els tres únics sbls
que tenien un contingut de C orghnic superior a 1'1%: les mostres 1, 13 i 19.
3.1.L 'estabilitattermica de les activitats
proteolítiques.
A la Taula 7 exposem, separadament
per a BAA, ZPL i caseina, i per cadascun
dels tres sbls, els valors de les activitats
residuals després d'escalfar els &ls a 60Q,
70Q,90Qi 150QCdurant 2 hores. Els valors
els expressem en percentatge respecte de
I'activitat del sol no escalfat, i especifiquem
si la diferencia - respecte a aquesta activitat - és o no significativa.
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Podem observar els resultats següents:
Les activitats enfront de qualsevol dels
tres substrats conserven, en els tres SOIS,
entre el 70 i el 80% de la seva activitat inicial, una vegada escalfats aquests sols a
90%. El tractament a 150% anul.la totalment I'activitat en tots els casos.
És interessant, doncs, comprovar I'elevada termoresistencia de les 3 activitats en
tots 3 sols. El manteniment del 70-75% de
I'activitat caseinolítica després del tractament durant 2 hores a 90% confirma la necessitat de I'existencia d'un mecanisme de
protecció d'aquestes proteases.
No hem pogut trobar referencies bibliografiques que esmentessin valors de
termoestabilitat d'activitats proteolítiques
en SOISpreviament sotmesos al mateix
tractament que nosaltres hem utilitzat.
FRANKENGERGER
JR, i TABATABAI
(1981) varen
realitzar el mateix tractament termic en les
seves mostres de SOIS,i varen determinar
en aquestes I'activitat amidasica. L'activitat
conserva el 70% del seu valor original després del tractament 80QC,el 50% després
del tractament a 90QC,i del 30 al 40% després del tractament a 100%. Aquestasimilitud en els resultats obtinguts suggereix la
hipotesi de I'existencia de mecanismes de
protecció que tenen efectivitat similar per a
aquest tipus d'enzims en diferents sols.
3.2. Les activitats proteolítiques dels
extractes comparadesambles dels s6ls original~.
A IaTaula 8figuren elsvalors de les activitats absolutes i de les activitats específiques - enfront dels 3 substrats - dels extractes de tots 3 sols, expressats en percentatge respecte a I'activitat del sol. Tal
com es pot observar, el rendiment d'extracció de I'activitat enfront de BAA oscil.la en-
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tre 1'1 1 i el 36%, i I'activitat, enfront d'aquest
substrat, de la materia organica extreta
oscil.la entre un 65 i un 131% de I'activitat
de la materia organica del el d'origen. El
rendiment d'extracció de I'activitat enfront
de ZPL esta entre el 39 iel 487% i la materia
organica activa enfront d'aquest substrat
en els extractes és de 2 a 27 vegades rnés
activa que la dels sols, i finalment, el rendiment d'extracció de I'activitat casei'nolítica
oscil.la entre el 90 i el 125% i la materia organica caseinoliticament activa dels extractes és de 3 a 8 vegades rnés activa que
la materia orghnica dels sols dels quals provenen.
Respecte d'aquests resultats, podem
comentar el següent:
1r. El baix rendiment d'extracció de I'activitat enfront de BAA és un resultat que
esta d'acord amb les dades trobades en els
estudis decorrelació. Si aquesta activitat va
majoritariament Iligadaa proteases lligades
a la humina, i la humina és - per definició la part no extraible de la materia organica
del sol, I'activitat que s'ha pogut trobar en
I'extracte ha de correspondre a una part
minoritaria de la present en el sol: la de proteases actives enfront de BAA, pero no Iligades a la humina. LADO(1972), amb el seu
sistema extractiu, havia obtingut també
molt rnés rendiment en I'extracció d'activitat
enfront de ZPL que no pas en la d'activitat
enfront de BAA.
NANNIPIERI
et al. (1980) també obtingueren molt rnés rendiment en I'extracció
d'activitat caseinolítica que en I'extracció
d'activitat enfront de BAA.
2n. L'increment important de I'activitat
proteolítica enfront de ZPL i caserna en els
extractes, comparada amb la dels sols d'origen, es podria explicar possiblement així:
- En el cas de I'activitat enfront de ZPL,
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perque el nostre sistema d'extracció solubi- de les proteases que no podrien hidrolitzar
litza probablement de maneraselectiva una la caseina en el el intacte, puguinfer-ho en
materia organica especialment activa so- el seu corresponent extracte. Si tenim en
bre aquest substrat.
cornpte que els estudis de conelació ens
- En el cas de I'activitat caseinolítica, per han demostrat que I'activitat caseinolítica
I'efecte desagregant del pirofosfat (BONMA- prové fonamentalment de la materiaorgani~ í1988),
,
efecte que presumiblernent pro- ca Iliure, la qual, per definició, no és extraivoca una modificació de I'estructura tridi- ble, el fet de trobar activitat caseinolítica en
menciona1 dels complexos proteasa-mate- I'extracte nornés és explicable, doncs, per
ria organica presents en el sol original. aquest fet.
Aquesta rnodificació explicaria que una part

Aquest treball va ser parcialment realitzat arnb el suport economic de la ClRlT de

la Generalitat de Catalunya.
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TAULA 1
PARAMETRES OU~MICSMÉS IMPORTANTS DELS 7 SOLS TRIATS
Mostra

CIN

%N

CIC

PH

H,O

1
5
13
14
19
20
24

6.76
7.50
7.41
7.91
5.50
7.48
5.1O

21.53
31.63
30.43
17.67
36.46
30.21
20.97

16.85
25.90
24.41
12.0
14.94
25.72
15.56

% cAH

%CM",

%cmL

CIC
F.O

meq / 100 g

Mostra

Cs:
:C
,
C :
C M
CIC:
FM:
FO:

CIC
F.m

% cAF

%C

%

%

%

%

humitat

sorra

llim

argila

0.80
2.62
1.90
0.55
2.86
1.53
0.89

72.0
13.8
51.9
52.6
37.9
74.0
81.1

15.0
61.4
26.1
28.9
36.2
24.6
11.0

13.0
24.8
22.0
18.5
25.9
1.4
7.9

4.68
5.73
6.02
5.67
21.52
4.49
5.41

Carboni d'acids fúlvics
Carboni d'acids húrnics
Carboni d'hurnines
Carboni de materia organice lliure
Capacitat d'intercanvi cationic
Fracció mineral
Fracció orghnica

TAULA 2
ORIGEN G E O G ~ F I CI DENOM!NACIO PEDOLOGICA (SISTEMA FAO)
DELS 7 SOLS ESTUDIATS
Denominació numerica
del dl
1

5
13
14
19
20
24

Municipi
d'origen

Denominació
pedologica

Puigcerda
Figueres
Malgrat

Fluvisd eutric
Fluvisd calcic
Fluvisol calcic
Xerosd calcic
Cmbisol dístric
Cambisol calcic
Cambisol dístric

Batea

Viella
Falset
Uagcstera

ARXUS de TEsc Sup d'&riculturade Barcebna

TAULA 3
ACTIVITATS PROTEOL~TIQUES
ENFRONT DE BAA I ZPL
EN ELS SOLS ASSAJATS
ACTlVlTAT BAA
Mostra

1
5
13
14
19

Nombre de
repeticions

Mitjana

4
2
2
5
2

0.373
2.153
0.966
0.455
2.988

(X)

lnterval
confianp

Coeficient
variació (%)

021O
0.371
0.367
0.197
0.745

55
12
26
47
17

lntewal
confianp

Coeficient
variació (%)

- Graus de llibertat de la varibcia mitjana opnderada: 28
- Valor de t amb 28 g.d.11 i error menor del 5%: 2.048
ACTNITAT ZPL
Mostra

Nombre de
repeticions

Mitjana
(x)

- Graus de llibertat de la varihcia miitjana ponderada: 27
- Valor de t amb 27 g.d.11 i error menor del 5%: 2.052
Les activitats van expressades en ~ m o l s
de leucina per g de sol sec i per hora,
i corresponents a les determinacions realitzades després de 3 anys d'emmagatzematge.

TAULA 4
ACTIVITATS PROTEOL~TIQUES
ENFRONT DE CASE~NA
EN ELS SOLS ASSAJATS
ACTNITAT CASE~NA
Nombre de
Mostra
punls

Mitjana
(x)

lntewal de
confianp

- Graus de llibertat de la varihcia rnitjana ponderada: 36

- Valor de t amb 36 g.d.11 i error menor del 5%: 2,000

Les activitats van expressades en pmols de tirosina per g de sol cec i per hora,
corresponents a les deterrninacions realitzades després de 3 anys d'emmagatzematge.
(S'entén per nombre de punts el nombre de parelles de dades abcobancialtemps).

Coeficient
variació (%)

66 Proteo+e>ireiocroomb b mofeno orponco en eissok

ARXIUS de PEsc. Sup d'Agricuiiurade Barcebma

TAULA 5
VALORS MITJANS DE LES ACTIVITATS PROTEOL~T!~UES.
DETERMINADES ENFRONT DE BAA, ZPL ICASEINA
EN LA MOSTRA CONSTITUIDA PELS 7 SOLS ESTUDIATS
ACTNITATS ABSOLUTES
Unitats
de mesura

x

S

C.V. (%)

BAA

prnols leucina
g'sblsech'

1.187

1.000

85

ZPL

pmols leucina
g'sblsech'

0.853

0.695

81

Caseína

q l s tirosina
o'sblsech'

0.225

0.179

80

Substrat
utilitzat
-

Unitats
de mesura

x

S

C.V.(%)

BAA

prnols leucina
g 'Ch'

100 O

25.28

25

ZPL

prnols leucina
g' Ch'

90.9

67.37

74

l~molstirosina
g' Ch'

22.1

13.27

60

Substrat
utilitzat

Caseina

C: Carboni orghic - 2 valor rnitja
S : Desviació atandar C.V. (%): coeficient de variació (expfessat en percentatges)

-

TAULA 6
LES CORRELACIONS MÉS IMPORTANTS
ENTRE LES ACTIVITATS PROTEOLITIQUES

1 ELS ALTRES PARAMETRES CONEGUTS DEL SOL
Substrat
utilitzat

- -- -- ..

Correlacions
-.

--

Nivell
signific
- .-(+) p <

o O01

( t ) p < O 01

.. . . -

ZPL
-

Cascina
(+):Coirelació positiva
C. Carboni orghic
N. Nitrogcn total

Es conserva la
la correlació per un
valor constant de C?

- -. --

(+) p < O O01

(+) p < O01

Parametrcs
C
C,",
Ilurn1tat
N
C

si
sí

-

no
---

(+) p < 0.001

(t) p < 0.01

C
:,,
C,

Carboni d'humincs
: Carboni de la rnatbria orghica lliurc

-

AJUCIUS de E s c . Cup d'/igricuiturade Barcelona

TAUiA 7
ACTlVlTATS BAA, ZPL I CASEINA EN ELS SOLS 5,13 1 19
DESPRÉS DE SOTMESOS A 60" 70°, 90" 1 150°C DE TEMPERATURA D U F N T 2 HORES
EXPRESSADES EN PERCENTATGE RESPECTE DE L'ACTIVITAT EN EL SOL NO ESCALFAT

Substrat

S I

5

Ambient

n

60

100%

4

80%

Tem peratures (%)
n
70
n

3

90%

4

(NS)
BAA

13

100%

3

100%

100%4

3

9 0 % 3
(NS)

ZPL

5

100%

3

13

100%

4

n

150

n

75%

3

0%

4

SIG

(NS)

(NS)

19

90

120%

3

75%

3

0%

(NS)

(NS)

SIG

9 0 % 3

75%3

0%

(NS)

SIG

(NS)

3

2

0%
SIG

2

0%

2

SIG

19

100%

0%

2

2

SIG

70%

2

Caseina

13

100%

3

80%

2

100%

2

90%

0%

3

(NS)

2

SIG

75%

3

0%

SIG

(NS)

19

2

70%
SIG

SIG

2

SIG

75%

2

0%

SIG

2

SIG

n: Nombre de determinacions
(NS): No significativament diferent de I'activitat a temperatura ambient amb u c 5%
SIG: Significativament diferent d el'activitat a temperatura ambient, amb (x < 5%.

TAUiA 8
ACTlVlTATS PROTEOL~TIQUESENFRONT DELS TRES SUBSTRATS
EN ELS EXTRACTES DELS SOLS 5,131 19,
EXPRESSADES EN PERCENTATGE RESPECTE DE LES ACTlVlTATS DELS SOLS ORlGlNALS
% de I'activitat respecte del sbl

Mostra
BAA
Abs.
Extracte
del sol 5

11

Caserna

69

782
--- ..--

Extracte
del sol 13

12

65

569

Extracte
del sol 19
Abs: Activitats abcolutes
Esp: Activitats específiques (expressades respecte al wntingut de carboni organic)

