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ESTUDIS SOBRE L'ECOLOGIA DELS MICROMICETS A CATALUNYA
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En el periode compres entre 1976 i 1980, s'han efectuat estudis que permeten co-

neixer la distribucio dell micromicets atmosferics taut a la ciutat de Barcelona com

a la de Tarragona , tenint en compte factors climatics.
Juntament amb aquests estudis s'han realitzat determinations de la micoflora pre-

sent en sols de la provincia de Tarragona.
Aixi mateix , per primera vegada a Catalunya , s'ha cercat la frequencia i distri-

bucio dels fongs queratinofflics del sbl en diferents habitats.

Dins els estudis ecologics , la descripcio de les especies de micromicets que es tro-

ben a faire i sol de Catalunya revesteix especial interes referent als aspectes sanitaris,

tant pel que fa a la possibilitat d'allergies respiratories per hipersensibilitat a fongs

anemofils com per 1'existencia de mitosis pulmonars i d'infeccions superficials per

fongs queratinofilics d'origen geofilic.

EFECTES DEL ((COMPOST)) DE RESIDUS SOLIDS URBANS

SOBRE LA GERMINACIO I CREIXEMENT EN BLAT

J. M. ALCANIZ , T. CABRERO , M. B. VARELA i J. VILA

Departament de Fisiologia Vegetal de la Nova Universitat Autbnoma de Barcelona

L'aplicaci6 del compost dell residus solids urbans en l'Agricultura presenta en-

cara problemes per mala elaboracio i contaminacio: plastics, vidres, metalls, salini-

tat, etc.

S'ha estudiat 1'efecte de l'aplicacio de diferents dosis de compostos a un sol cal-

cari i 1'efecte concret de les aigues de rentat d'aquest sobre la germinacio i primers

estadis de creixement del blat. S'observa un efecte de retard de la germinacio a causa

de la salinitat , a mes d 'un efecte de toxicitat encara no ben precisat.
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