
Practica paramètrica del sòl: 

Introducció: 

Segons la hipòtesis inicial, l’aplicació de Biomassa al sòl produirà uns canvies a en les propietats 
d’aquest, els quals poden ser mesurats, aquests canvies seran més evidents passat uns 2 anys, a 
pesar d’això, per tal d’anar esbrinant amb major exactitud les propietats de l’aplicació de biomassa al 
sòl agrícola, el equip tècnic  de la Xarxa Agrícola creu convenient realitzar unes senzilles proves 
paramètriques intrínseques del sòl, les quals ens poden donar una aproximació a la hipòtesis. 

Per a tal cosa s’analitzarà tres mostres, dos de les quals tenen una concentració de 300 tones de 
biomassa per hectàrea, i una tercera mostra que resultarà ser la mostra control, la qual es 
mostrejada d’una zona que no disposa de biomassa. 

Zona d’estudi: 

● Partida alfatares 4, Ondara.  

● Polígon 4, parcel·la 398. 

● Superfície d’estudi 2,0782 ha. 



 

Il·lustració 1: Ortofotó de la parcel·la a estudiar 

Preparació de les mostres o mostreig: 

1. Tres mostres: 

a. Mostra color verd. Amb biomassa 

b. Mostra color taronja. Amb biomassa 

c. Mostra color roig. Control sense biomassa 

2.  Recollida de les mostres a 30 cm de profunditat. 

3. Per cada mostra s’arreplega un volum de 2,5 L. 

4. Les mostres són garbellades per a eliminar impureses. 



  

 

Il·lustració 2 ubicació del mostreig a la parcel·la 

 

 

Il·lustració 3: Presa d'una de les mostres. 

 



 

Il·lustració 4: Mostres en brut. 

 

 

Il·lustració 5: garbellat d'una de les mostres. 

 

  



Prova 1 visual i tacte. 

A major obscuritat del terra, major quantitat de matèria orgànica se li associa. Consisteix en una 
prova observacional subjectiva que ens dona una xicoteta aproximació. 

 

 

Il·lustració 6: mostres garbellades. 

 

Resultats visuals: 

● Mostra A: més grumollosa al tacte i color fosc similar a la turba 

● Mostra B: fina al tacte i color clar ocre groguenc 

● Mostra C: fina al tacte i color terra 

 

  



Prova 2 Sedimentació. 

Introducció:  

Consisteix en la barreja de sòl amb aigua destil·lada, en aquest cas sòl agrícola garbellat, amb la 
finalitat de separar les fases de la mostra i poder identificar els diferents paràmetres edafológics. 

Interpretació dels resultats:  

 Arenes: es depositen en els primers segons del reposament en la base dels sediments 

 Llims: es depositen sobre les arenes passat un temps. 

 Argiles: es depositen sobre els llims passades unes hores. 

 Matèria orgànica: es depositen sobre les argiles o queden surant en l’aigua. 

 Nutrients: Segons la terbolesa de l’aigua se li assigna major concentració de nutrients quan 
més tèrbola resulta ser l’aigua. 

Preparació: 

 400 ml de mostra + 500 ml d’aigua destil·lada en un pot de vidre estàndard. 

 Barrejar enèrgicament i deixar reposar. 

 Primera lectura al cap de 60 segons. Lectura de les arenes. 

 Segona lectura l'endemà. Lectura de les argiles, llim, matèria orgànica i terbolesa de l’aigua. 

 

 

 

 

  

Il·lustració 7: pots amb les 400 ml de mostra. Il·lustració 8: 500 ml d'aigua destil·lada. 

Il·lustració 9: mostres barrejades. Il·lustració 10: mostres al dia següent ja 
sedimentades 



 

Il·lustració 11: mesurament de les fases de la mostra, exemple mostra A. 

 

Mostra A: En la base dels sediments s’hi pot observar a simple vista una granulometria més gruixuda, 
en la imatge els grans arenosos de color blancs resulten ser els més visibles. En la part intermitja dels 
sediments s’observen els llims i sobre aquest les argiles, sobre les argiles, surant s’observa la matèria 
orgànica. La mostra presenta un aigua prou tèrbola la qual indica una concentració de nutrients prou  
elevada. 

Mostra B: La mostra no presenta arenes en els sediments, però si podem observar la presencia de 
llims i argiles, pel que fa a la matèria orgànica, s’hi pot observar una alta presencia i també presenta 
una concentració de nutrients mitjanament elevada en l’aigua, però no tant com la mostra A. 

Mostra C: La mostra no presenta arenes, una baixa presencia de llims i una altra presencia d’argiles, 
pel que fa a la presencia de matèria orgànica la concentració és baixa i en quant a la terbolesa de 
l’aigua és molt baixa. 

  



Resultats: 

 

Mostra Total Argila Llim Arena classificació 
USAD1 

Matèria 
orgànica 
flotant 

Coloració de 
l’aigua o 
nutrients 

A 6,9 cm 2,6 cm 2 cm  1,9 cm  franca argilosa Alta Mitja/Alta 

100% 38% 29% 27% 

B 6,5 cm 3,9 cm 2,6 cm  0 cm argilosa llimosa 
o argilosa 

Alta Mitja 

100% 60% 40% 0% 

C 7 cm 6,1 cm  0,9 cm  0 cm argilosa Mitja Baixa 

100% 87% 13% 0% 

Taula 1: Resultats de la prova de la sedimentació 

  



Prova 3 visual i de textura 

introducció: 

Prova simple de caràcter més subjectiu degut a que depèn en major mesura del observador i la 
presencia de matèria orgànica pot ser confosa per presencia d’arena i viceversa, ja que els dos 
materials actuen de forma similar en la formació de la bola. Aquesta prova pot resultar útil per a 
consolidar la prova de la sedimentació.  

Consisteix a fer una barreja de la mostra amb aigua destil·lada fins a aconseguir una bola consistent i 
fixar-se en la textura i la forma, finalment a l'endemà es comprova la duresa del material. 

Interpretació dels resultats:   

● Com més llisa i fàcil de formar és i més dura resulta ser, més argiles i llims se li associa. 

● Com més rugosa i difícil de formar és i més tou resulta ser, més arenes se li associa. 

 

 

Il·lustració 12: exemple bola arenosa 
Il·lustració 13: exemple bola argilosa 

Il·lustració 14: formació d'una bola 



Resultats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Mostra A: més rugosa, amb alguna dificultat però fàcil de fer. 

● Mostra B: llisa i fàcil de fer 

● Mostra C: llisa de cara molt fina, molt fàcil de fer 

Després de l'assecament: 

● Mostra A: molt dura. Predominança d’argiles 

● Mostra B: extremadament dura. Sense presencia d’arenes 

● Mostra C: extremadament dura. Sense presencia d’arenes 

La mostra A pareix ser presenta una mica d’arenes segons el procés de formació i la duresa. Pel que 
fa a la B és molt fàcil de fer, però no tant com la C, això pot ser degut a la presencia de matèria 
orgànica en la B. 

 

  

Il·lustració 15: Bola A Il·lustració 16: Bola B Il·lustració 17: Bola C 



Prova 4 de l’aigua oxigenada 

Introducció:  

L'aigua oxigena reacciona en presència de microorganismes, produint una oxidació d’aquests, 
formant una bromera. Per tant a major presència de microorganismes major reacció i major matèria 
orgànica se li associa a la mostra. 

● 50 grams de mostra i afegir unes gotes de H2O2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats: 

 

Mostra elevació del H2O2 matèria orgànica 

A 1,1 cm molt alta 

B 1,4 cm molt alta 

C 0,3 cm poca 

Taula 2: Resultats de la prova del H2O2 

 

 

  

Il·lustració 18: Reacció de l’aigua oxigenada 
amb  les mostres. 

Il·lustració 19: Mesura de la reacció. 



Conclusió Final 

Englobe dels resultats: 

Mostra Prova Visual Prova Sedimentació Prova Textura Prova Aigua oxigenada 

A Terra fosca i 
grumollosa 

Franca argilosa 

Matèria Org: Alta 

Nutrients: Mitja/alt 

Presencia d’arena i matèria orgànica, 
amb  predominança d’argiles 

Matèria orgànica molt alta 

B Fina i groguenca Argilosa llimosa o argilosa 

Matèria Org: Alta 

Nutrients: Mitja 

Predominança d’argiles amb presencia 
de matèria orgànica 

Matèria orgànica molt alta 

C Fina i color terra Argilosa 

Matèria Org: Mitja 

Nutrients: Baixa 

Predominança d’argiles Matèria orgànica poca 

Taula 3: Taula resum dels resultats obtingut en les anteriors proves. 

 

S’hi pot observar com en les mostres A i B les quals han estat tractades amb biomassa, a diferencia de la mostra C, la qual no disposa de biomassa, en les 
dos proves amb major objectivitat, les quals, no depèn tant de l’observador i sí d’un valor numèric, com son la sedimentació i l ‘aigua oxigenada, denoten 
que en aquestes mostres hi ha una alta presencia de matèria orgànica  i una concentració de nutrients mitjana, pel que fa a la textura una prova 
relativament més subjectiva reforça la idea de que aquestes dos mostres amb biomassa, presenten una millor textura.  A pesar de que la aplicació de 
biomassa tan sols fa 6 mesos de la seua aplicació i a falta de més estudis,  en estes proves inicials podem dir que les mostres A i B tenen una millor 
estructura i major presencia de nutrients, per tant, aquests fets a falta d’un major número d’estudis,  

 


