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RESUM

A Galícia hom utilitza tradicionalment l'argelaga ((Jlex sp) com a adob
verd o com a Hit del bestiar. En aquest treball exposem els resultats de les análisis
fetes en terrenys adobats pels pagesos amb argelagues directament o amb els fems
obtinguts en utilitzar-lo com a In

RESUMEN

En Galicia se utiliza tradicionalmente el tojo (Ulex sp.) como abono
verde o como cama en los establos. En este trabajo se exponen los resultados de
los análisis realizados en terrenos abonados por los agricultores con tojo
directamente o con el estiércol obtenido al utilizarlo en los establos.

SUMMARY

In Galicia gorse plant (Ulex sp.) is used as a green manure an as livestock
bed. In this study the analitycal results of soils fertilized in this way are exposed.
Comparing the directly application of the grose plant and the use of the livestock
bed as organic fertilizer.

1. INTRODUCCIÓ

En la realització d'aquest treball han jugat un paper determinant les
qüestions següents:

— La problemática suscitada fa  uns anys sobre l'empobriment en M.O.
dels nostres sòls, i la recerca de noves fonts capaces de subministrar aquest
material sense oblidar l'economia i la fàcil obtenció del producte.

— Observar el desaprofitament d'una planta lleguminosa que es desen-
volupa fins i tot en les pitjors condicions (gènere Ulex). (7, 4, 11).

Així doncs, l'objectiu d'aquest treball fou estudiar el comportament de
l'espècie Ulex europeaux corn a material orgànic sense variar-ne en absolut el
maneig i tractament que alguns agricultors venien realitzant en una práctica
ancestralment utilitzada.
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2. METODOLOGIA

el fern. 
Estudiem l'Ulex corn a adob sota les formes d'adob ver i, incorporant en

Amb l'anàlisi de cadascun dels adobs utilitzats, de diferents parcel . les de
conreu tractades de distinta manera, és a dir: sense adobar, adobades amb verd i
adobades amb fern Ulex i, sense variar-ne en cap moment el maneig ni la
sistemática seguida pels agricultors, extraiem unes conclusions sobre la práctica
d'aportar l'Ulex per a l'enriquiment de les terres en materia orgánica.

Som conscients que l'anàlisi de quatre parcel . les no permet, en rigor,
generalitzar les possibles conclusions a que hom arribi. Però insistim en el fet que
Fobjectiu del treball és obtenir informació sobre una práctica que hom realitza
des de temps remots i que, segons el nostre parer, no és gens racionalitzada. Així,
pretenem donar un primer pas en aquest sentit.

2.1. Tipus d'adobs estudiats

2.1.1. Ulex com a adob verd

La práctica d'utilitzar l'Ulex com a adob verd hom la duu a terme, quasi
exclusivament, en terres de vinyar.

Normalment hom enterra un adob verd en el mateix sòl en el qual ha
crescut, no obstant, en el cas d'aquesta especie, el més comú és transportar-lo fins
a la vinya (tallar, transportar, estendre i enterrar), la qual cosa es justificable donat
el carácter plurianyal de l'espècie. (16)

L'aportació hom la fa aproximadament cada any i la quantitat és d'unes
tres carretades, el volum de les quals és de 20m3/carro.

Hem escollit dues parcel . les contigües, situades a la parròquia Sindrán
(Monforte-Lugo) i que, ambdues, estan dedicades al conreu de vinya. Una d'elles
ha estat sotmesa d'ençà de fa molts anys al tractament amb Ulex. A l'altra no hi
hem fet cap aportació.

Les parcel . les compten amb un pendent aproximat d'un 11,3%.

El maneig del cultiu, en ambdues, ha estat el mateix.

No s'hi aprecia diferent influència climatològica, ni de formació i
configuració del sed, donat que ambdues parcel . les disten l'una de l'altra uns 50
cm.

El fet que el tereny estigués en pendent va obligar a subdividir cadascuna
de les parcel . les en tres subparcel.les:

1: Terreny no adobat.Subparcel•la
32	 5,2:

3:

>5

4: Terreny adobat. Subparcel.la
>9

5:
)56:

QUADERNS AGRARIS novernbre 85116



2.1.2. Ulex com a formador de fem.

Horn coneix la important variad() en la composició i qualitat dels
diversos fems que depèn de la procedencia i característiques de les dejeccions, així
com del material utilitzat corn a llit.

En el nostre cas, les dejeccions procedien de vaques de carn i el llit
utilitzat va ser Ulex europeaux.

Respecte al maneig seguit en aquesta pràctica el podríem resumir en:

El producte d'un tall ("roza"), després de deixar-lo damunt del terreny
durant algun temps per tal que perdi humitat, el portem a la quadra on l'estenem
fins una capa d'aproximadament 50 cm.

És important fer esment del fet que a una primera aportad() d'Ulex en
segueixen d'altres al llarg de l'any que estenem damun. (no es buida la quadra en
cada nova aportació).

Posteriorment (sis mesos) traiem eifern de la quadra i el dipositem en
forma de piles damunt de la parcella i, acabem l'operació uns dies després amb
l'enterrament del producte. També, en aquest cas, treballàrem amb dues
parcel . les (P3, P4) contígües i ambdues dedicades al cultiu del blat. P4 va estar
exemptat de l'esmentat aport.

El terreny d'aquests bladars és pla. El maneig del cultiu va ser en ambdós
casos igual, així com la influencia climatològica i la configuració i formad() del sòl.
(1)

2.2. Mètodes d'anàlisi

Per a dur a terme les diferents determinacions utilitzàrem els mètodes
que figuren a la bibliografia. (13, 9, 10, 17).

2.2.1. Mètodes per a l'anàlisi d'adobs

El tractament inicial a que sotmeterem ambdós tipus d'adob fou el
d'assecament previ en estufa d'aire a menys de 60°C. i durant 24h., i assecament
definitiu en estufa a 105°C. amb el mateix temps de permanencia. Posteriorment
pasärem al picatge i tamisatge de mostres.

Les determinacions dutes a terne foren les següents:

Humitat
Greix
Cendres
Fibra bruta
Proteïna bruta
Fòsfor
Materia orgànica: Per calcinad()
Nitrogen

2.2.2. Mètodes per a l'anàlisi de terres

Totes les mostres foren sotmeses a un tractament previ que va consistir
en: assecament a l'aire, tamissatge (menor 2mm.) homogeneïtzat per manteig.
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Les determinacions foren les següents:
pH (relació 1/2, 5)
Nitrogen total
Carboni total: Mètode "Sauerlandt" modificat (9), és a dir, no in-

troduírem el problema en bany d'oli, sinó que un cop posat el sulfúric i el dicromat
potäsic el sotmetérem a 115°C en estufa durant una hora i maja.

Materia orgànica
Relació C/N
Caracterització de l'humus:

Per a la separació d'àcids hümics i fülvics de la matèria orgànica lliure
utilitzàrem el mètode combinat de Duchaufour i Jacquin. Extraed() amb
pirofosfat sòdic i sosa.

Per a la separad() d'àcids hümics utilitzàrem Ac. sulfúric concentrat i la
solució fou portada a pH 1.

En el mètode utilitzat identifiquem els àcids hürnics bruns amb els
extrets en la primera fracció i els grisos amb els de la fracció II. La polimerització
es representa per la relació entre àcids fülvics i hürnics o bé pel coeficient entre
àcids hürnics grisos i Idunics totals. (6,8)

3. RESULTATS

Els resultats són a les gràfiques adjuntes, i també a les taules la i lb.

pH: Els pH de les diferents parcel . les són àcids amb tendència a la
acidificació (oscil . len entre 4 i 5). Figura N° 1: CT

Corn hom pot observar, a les parcel . les adobades (verd i fem) es produeix
un considerable augment del CT, la qual cosa és lógica si tenim en compte l'alt
contingut en carboni del material (Ulex: 57, 44 i fern: 49,67).

L'augment en el primer cas suposa un 98% i en el segon un 70%
(correspondència amb els diferents continguts de l'un i de l'altre).

Figura N' 2: NI-

També observem un increment del N en ambdós casos, encara que amb
una considerable diferencia entre adob verd i fern a favor d'aquest últim, i suposa
quasi un increment del 100%, enfront d'un increment del 42% en l'adob verd.
Això és lògic, tenint en compte que en el fern hi ha orins que enriqueixen en
Nitrogen i que l'Ulex és lleguminosa... (continguts comparats Ulex: 1,27 i fern:
2,10). (Vegeu el quadre general).

Figura N° 3: C/N

A les parcel . les adobades amb Ulex hom aprecia un augment de la relació
GIN, cosa que respon a la quantitat de carboni present en el material.

A les parcel•es P3 1 P4 baixa lleugerament aquesta relació pel contingut
en nitrogen.
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És important de tenir present que en la intexpretació de la C/N cal de
considerar factors com ara la relació de la qual partim. Es evident que per a valorar
l'evolució no és igual haver partit d'una GIN alta o baixa.

Gràfica N°. 4: Matèria orgànica i capacitat d'intercanvi catiónic.

La M.O. augmenta en ambdós casos (en el primer a raó d'un 98% i en el
segon un 73%).

Paral . lelament veiem com una de les propietats derivades de la presència
al sòl de M.O., la C.I.C. també millorada (48% per a les primeres i 47% per a les
segones). (6,15).

terial. 
Queda, així, evidenciada la importància de l'estat d'evolució del ma-

Figura N° 5: Aft/AHt

És important tenir en compte que en aquest cas les relacions altes (valors
alts) indiquen una menor evolució del material orgànic.

Així, en el cas de l'Ulex verd observem un lleuger descens en els valors de
la relació, cosa que indica que l'evolució del material és millor.

En el cas del fem obtenim un resultat no esperat (11euger augment de la
parcel . la adobada). Això donà peu a seguir el fraccionament tal corn reflectim a la
gràfica següent (N° 6).

Cal destacar en el cas de les parcel . les superirors, l'alt valor, com-
parativament, que presenten els àcids fülvics, explicable pel fet que existia a la
part superior una canal natural de reg... hidromenfia.

Figura ri° 6: AHg/AHt

Fins al moment havíem parlat de la qualitat de la M.O. en base als
continguts AH i AF, no obstant, dins del total de AH existeix una fracció que
presenta la més gran polimerització, més estabilitat..., en definitiva són els
representants de la fracció més evolucionada. (6)

A la gràfica s'observem com es produeix un augment en la relació a les
parcel . les adobades (22% a les primeres i 41% a les segones) i que significa que la
fracció més evolucionada de la M.O. és més gran a les parcel . les adobades...

4. CONCLUSIONS

Augment considerable de la M.O. (millora del sòl degut a les propietats
que imprimeix Ex C.I.C.). (Això no seria massa significatiu si no sabéssim el grau
d'evolució).

La relació GIN ens pot portar a conclusions poc exactes. Com  ja hem dit,
cal de tenir en compte el material de partida. (14)

Respecte al grau d'evolució segons el fraccionament, es produeix un
augment dels AH sobre dels AF a les parcel . les adobades amb adob verd. A les de
fern, un lleuger descens en les adobades.
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L'índex de polimerització és més gran en totes les parcel . les adobades,
per la qual cosa podríem concloure dient que la qualitat del material és més gran a
les parcel . les que han rebut aportació.

Tenint en compte els resultats obtinguts i coneixent el maneig a qué està
sotmès el producte i 1 operació (segons el nostre parer molt deficient), con-
siderem que si hom utilitza correctament el producte i el seu maneig: trituratge
previ, encalatge, compostatge, estesa i immediat enterrament superficial, buidar
la quadra en cada nova aportació, etc.) el resultat pot resultar encara més positiu.
(12, 6, 2, 3).

Fins i tot, hom podria obrir la porta a un compostatge artificial que
permetés la reducció de tia d'obra.

Fig 1

3 27

2	 3	 4	 5	 6	 P3 f P4 ,
Parcerles

Sense adobar	 Adob verd SA A.EST

Sense adobar	 Adob verd	 S.A A.EST
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