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01. Introducció 

Establir les pautes de maneig d’un substrat, de la 
irrigació i de la fertilització no és quelcom senzill. Però, 
els professionals del viverisme coneixen prou bé com 
cal gestionar el reg i la fertilització quan fan servir 
substrats estandarditzats, formulats en base a torba, 
fibra de coco o altres matèries primeres àmpliament 
utilitzades. Els substrats convencionals experimenten 
poca alteració durant el període d’utilització en el viver 
, és a dir, són força estables , a més solen tenir un pH 
adequat per a la majoria de plantes cultivades, 
presenten una fertilització de fons suficient per al 
desenvolupament de les plantes durant les primeres 
fases de cultiu, tot i que sovint abans d’iniciar el cultiu 
se’ls incorpora fertilitzants minerals de síntesi 
d’alliberament gradual, o bé, durant el cultiu s’apliquen 
regularment solucions nutritives dissolent  fertilitzants 
minerals en l’aigua d’irrigació. Per altra banda, les 
característiques hidrofísiques d’aquests substrats, en 
particular les relacions aire-aigua, són tals que la gestió 
de la irrigació és prou coneguda pels viveristes i en 
conseqüència se solen aconseguir bons resultats 
productius. 

Les exigències de la producció ecològica comporten no 
emprar fertilitzants de síntesi, utilitzar matèries 
primeres procedents de fonts renovables i que no 
suposin un cost de transport mesurat en termes 
ecològics excessiu i altres condicionants en ordre a una 
major sostenibilitat de l’activitat productiva i de l’ús 
dels recursos. Per tant, els substrats aptes per a la 
producció ecològica han de complir amb les 
esmentades condicions.  Encara avui  el mercat de 
substrats aptes per a la producció ecològica no està 
prou desenvolupat per atendre els requeriments dels 
viveristes que opten per la producció ecològica. Cal per 
tant obtenir substrats a partir de matèries primeres 
orgàniques que sovint s’han de transformar mitjançant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compostatge, barrejar els composts en proporcions 
adequades, conèixer bé el seu grau de bioestabilitat i 
maduresa; preveure, si és el cas, els requeriments 
complementaris de nitrogen i afegir-n’hi, esmenar la 
reacció àcido-base (pH) si no és l’adequada, garantir un 
bon nivell de fertilitat emprant matèries fertilitzats 
permeses en la producció ecològica. També, cal 
conèixer bé les característiques hidrofísiques per tal 
d’establir pautes adequades d’irrigació. 

Per tant, és necessari un esforç suplementari per part 
del viverista que es proposa dur a terme una producció 
ecològica per tal de triar un substrat adequat, garantir-
ne el subministrament i reproductibilitat en cultius 
successius, plantejar correctament el pla de fertilització 
i la gestió de la irrigació d’acord amb les 
característiques del propi substrat, els objectius 
productius i les pautes de la producció ecològica. No 
obstant, la bibliografia actual esmenta resultats 
comparables o millors que els assolits amb substrats 
convencionals emprant substrats alternatius formulats 
amb composts procedents de matèries primeres 
autòctones i compatibles amb la producció ecològica. 

En els dos assaigs que es presenten tot seguit es pretén 
posar a l’abast del viverista coneixements que l’ajudin a 
fer una tria adequada i un ús eficient dels substrats 
aptes per a la producció ecològica, valorar avantatges i 
inconvenients i a partir dels resultats obtinguts 
extreure conclusions que facilitin el propòsit  abans 
exposat. 

02. Assaig 1: Efectes del règim d’irrigació i 
del substrat en un cultiu de romaní. 

El romaní és una espècie àmpliament cultivada tant 
com ornamental com per les seves qualitats aromàtico-
medicinals   i  culinàries.  En   el   seu   hàbitat  natural el  
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Actualment els substrats utilitzats per al cultiu de plantes en contenidors solen ser formulats amb materials com 

ara la torba, que és una matèria primera no renovable i que cal transportar des de llocs força llunyans o la fibra de 

coco que és una matèria renovable però que també cal portar de lluny. Els paràmetres de la producció ecològica no 

contemplen l’ús de materials no renovables i/o el transport dels quals tingui un cost ecològic excessiu. Però, tenim 

al nostre abast matèries primeres que, transformades o no, poden servir per a preparar substrats aptes per a la 

producció ecològica. No obstant, així com el maneig del substrat i la gestió de la irrigació emprant substrats 

convencionals són força coneguts, els dels substrats alternatius aptes per a la producció ecològica no. En aquesta 

fitxa es presenten els resultats de dos assaigs realitzats amb espècies aromàtico-medicinals, PAM (romaní i sàlvia) i 

substrats alternatius. En el primer, s’analitzen els efectes combinats del règim d’irrigació i de substrats alternatius 

aptes per a la producció ecològica en un cultiu de romaní i en el segon es comparen diferents substrats, uns 

d’alternatius i d’altres de convencionals amb els que es cultiven les dues espècies abans esmentades. Dels resultats 

assolits en els assaigs se n’extreuen conclusions que faciliten l’ús eficient de substrats alternatius aptes per a la 

producció ecològica i recomanacions pràctiques per tal de poder gestionar millor llur maneig i mode d’irrigació. 
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romaní està adaptat a resistir períodes de sequera més 
o menys severs. Però, la resistència d’una espècie en el 
seu hàbitat natural no ens informa de com cal gestionar 
la irrigació per obtenir resultats agronòmics desitjables 
quan es cultiva i menys encara quina és la gestió de la 
irrigació més adequada segons sigui el tipus de substrat 
que s’utilitzi. La finalitat d’aquest assaig és avaluar els 
efectes combinats de substrats alternatius a la torba i 
aptes per a la producció ecològica i règims diferents 
d’irrigació. 

02.01 Material i mètodes 

En una parcel·la a l’aire lliure preparada per al cultiu de 
plantes en contenidor de 4,5 L de capacitat a la 
comarca del Maresme, s’ha dut a terme un experiment 
amb un cultiu de romaní. La plantació, amb esqueixos 
arrelats procedents de cultiu ecològic, es va realitzar el 
14 d’abril i el final del cultiu va ser a final d’octubre del 
mateix any (Figura 1). 

 
Figura 1. Vista general de l’assaig 1 amb un cultiu de romaní 

(dos substrats i dos règims d’irrigació).  

A l’experiment intervenen, per una banda, dos 
substrats aptes per a la producció ecològica, obtinguts 
a partir del compostatge de fems de cavall i restes 
d’esporga de pi, i per l’altra, dos règims d’irrigació. Els 
substrats i els règims d’irrigació han estat els següents: 

Substrats: 

C1: Compost fet amb una barreja de 75% fems de cavall 
i 25% de restes d’esporga de pi triturades 

C2: Compost fet amb una barreja de 50% de fems de 
cavall i 50% de restes d’esporga de pi triturada. 

Les propietats físiques i químiques dels dos substrats es 
mostren en les Taules 1 i 2. Des del punt de vista físic es 
tracta de substrats molt airejats (CA major del 25%), 
força porosos (EPT major del 85%) amb baixa quantitat 
d’aigua fàcilment disponible (AFD inferior al 15%) però 
amb elevada quantitat d’aigua no fàcilment disponible 
(ADD major del 30%). L’índex de bioestabilitat (IB) del 
substrat C1 és mitjà-baix (82%) i alt el del C2 (94%). Pel 
que fa a les propietats químiques, el contingut de N 
orgànic és baix (0,80% el del substrat C1 i 1,05% el del 
substrat C2), la relació C/N de C1 és de 40 i la de C2 de 
32; el pH d’ambdós substrats és lleugerament bàsic, la 
salinitat moderada (CE entre 1,5 i 2,0 dS.m

-1
); pel que fa 

a la fertilitat, els continguts de nitrogen mineral i de 
fòsfor són molt baixos i elevat el de potassi. Per tal 

d’augmentar el nivell de fertilitat dels substrats s’hi van 
incorporar, abans d’iniciar el cultiu, 3 kg·m

-3
 d’un adob 

orgànic ecològic fet a base de gallinassa. Durant el 
cultiu no es va fer cap aportació suplementària de 
fertilitzants. 

Règims d’irrigació: 

R100: dosi de reg d’acord amb els requeriments 
màxims del cultiu, de tal forma que s’asseguri un 20% 
d’aigua drenada en relació a l’aplicada. 

R50: la dosi d’irrigació ha estat la meitat de la del 
tractament R100. 

La freqüència d’irrigació ha estat la mateixa per als dos 
règims d’irrigació i s’ha establert mitjançant un llindar 
de radiació solar incident mesurada damunt del cultiu. 

De la combinació de les dues fonts de variació 
(substrats i règims d’irrigació) en resulten quatre 
tractaments:  C1/R100, C1/R50, C2/R100 i C2/R50. 

Pel que fa a les plantes s’han mesurat l’alçada, la 
superfície foliar, el pes fresc i sec i el contingut d’olis 
essencials. Pel que fa a l’aigua s’han determinat les 
aportacions (irrigació i pluja), i volum de lixiviats i a 
partir d’aquests dos paràmetres s’ha estimat el consum 
d’aigua de les plantes. Finalment, s’ha mesurat el 
contingut de nutrients en cada component del balanç 
hídric (aportacions, lixiviats) i s’han calculat les pèrdues 
de N, P i K per lixiviació.  

Taula 1. Propietats físiques dels dos substrats utilitzats en 

l’assaig 1 (C1 i C2). 

Propietats físiques 
 

Substrats 
DA EPT CA    AFD      ADD IB 

g.m-3 % V.V-1 % V.V-1 % V.V-1 % V.V-1           % 

 
Compost 1 

 

 
0.22 

 
89.0 

 
33.1 

 
13.3 

 
38.7 

 
82.4 

 
Compost 2 

 

 
0.23 

 
88.9 

 
29.9 

 
11.7 

 
43.8 

 
93.6 

 
  

Taula 2. Propietats químiques dels dos substrats utilitzats en 

l’assaig 1 ( C1 i C2).                                                
Propietats químiques 

 

Substrats 
pH CE Nitrats Fòsfor inorgànic Potassi C/N Norg 

 dS.m-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1  % 

 
Compost 1 

 

 
7.4 

 
1.9 

 
13 

 
5 

 
310 

 
40 

 
0.81 

 
Compost 2 

 

 
7.4 

 
1.8 

 
22 

 
6 

 
280 

 
32 

 
0.97 

  

02.02 Resultats i discussió  

Pel que fa als efectes dels tractaments en el 
creixement de les plantes (Figures 2, 3, 4 i 5) es pot 
destacar el següent: 

• Al final del primer període de cultiu (juliol), 
quan el ritme de creixement i la demanda 
hídrica és encara baixa o moderada, els 
efectes diferencials venen determinats pel 
tipus de substrat i les plantes dels diferents 
tractaments no mostren diferències degudes 
al règim d’irrigació. El substrat C2 dóna lloc a 
paràmetres relacionats amb el creixement més 
favorables que el substrat C1 (majors pesos 
fresc i sec, superfície foliar i alçada). 

 



  
 
 
 

 P 03 FITXATÈCNICA 

F I T X A   8 0 ELS SUBSTRATS I LLUR MANEIG EN LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DE PLANTES CULTIVADES EN CONTENIDOR 

 

• A mesura que avança el cultiu les diferències 
vénen determinades pel mode d’irrigació. El 
règim hídric R100, amb major aportació 
d’aigua que no pas el R50, dóna lloc a 
paràmetres relacionats amb el creixement de 
les plantes (pesos sec i fresc, superfície foliar i 
alçada) més favorables. La superfície foliar de 
R100 és major que la de R50 i també és major 
la de C2 que la de C1. 

Quan els requeriments d’aigua de les plantes són petits 
(primers mesos del cultiu) el factor determinant del 
creixement és el substrat. Però quines propietats dels 
substrats poden ser les determinants de la diferent 
resposta de les plantes pel que fa als dos substrats? 
Possiblement la diferent bioestabilitat (menor en el C1 
que en el C2), la major relació C/N de C1 que de C2 i el 
baix contingut de N d’ambdós substrats fan que la 
demanda de N per part dels microorganismes del 
substrat C1 sigui major que la del C2 i determini una 
menor disponibilitat d’aquest element per a les plantes 
cultivades en el substrat C1 que en el C2. Aquests fets 
determinen probablement un menor creixement de les 
plantes cultivades amb el substrat C1 que amb el C2. 

 

 
Figures 2, 3, 4 i 5. Efectes dels substrats i dels règims 

d’irrigació en els paràmetres de creixement de les plantes de 

romaní a l’assaig 1. Lletres diferents indiquen diferències 

significatives entre tractaments. 

Pel que fa a l’eficiència en l’ús de l’aigua entesa com la 
quantitat de pes fresc produït per cada litre d’aigua 
aportada pel reg, el règim més sec (R50) és més eficient 
(1,22 g.L

-1
) que el més humit (R100) (0,90 g.L

-1
). Per 

contra, no hi ha diferències entre règims d’irrigació si 
l’eficiència la considerem com la quantitat de pes fresc 
produït per cada litre d’aigua evapotranspirada pel 
cultiu. Aquests resultats indiquen que l’estrès degut al 
règim hídric més restrictiu (R50), no ho és tant com per 
fer que les plantes de romaní, resistents per se a la 
sequera, experimentin una minva de l’eficiència en 
temes de pes produït per unitat d’aigua 
evapotranspirada. Per altra banda, els substrats no 
determinen diferències quant a l’eficiència en l’ús de 
l’aigua, ja que les propietats hidrofísiques dels dos 
substrats de l’assaig són similars. 

En relació al contingut d’olis essencials les plantes que 
reben més aigua (R100) en produeixen més quantitat 
(0,29 g/planta) que les menys regades (R50) (0,22 
g/planta), però a expenses d’utilitzar en el cas del règim 
més humit major quantitat d’aigua (314 L d’aigua per 
gram d’oli essencial) que en el cas del règim mes sec 
(231 L d’aigua per gram d’oli essencial). El tipus de 
substrat no promou diferències pel que fa a la 
producció d’olis essencials. La disponibilitat d’aigua i 
l’estratègia del cultivador seria la que fes decantar al 
productor a aplicar un règim de reg més restrictiu o bé 
un règim més humit. 

Finalment, els baixos continguts de nitrogen inicials en 
el substrat fan que les pèrdues de nitrogen per 
lixiviació sigui en tots els tractaments de l’assaig força 
baixes; no obstant, és significativament menor la dels 
tractaments amb règim hídric sec (23,1 kg.ha

-1
) que la 

dels tractaments amb el règim hídric més humit (28,6 
kg.ha

-1
). Per contra, pel que fa a les pèrdues de potassi 

per lixiviació, ja que aquest element és molt abundant 
en els dos substrats, les quantitats lixiviades són en tots 
els tractaments lògicament força elevades. Però, quant 
a l’efecte concret del règim hídric passa al contrari que 
amb el nitrogen; és a dir amb el règim hídric sec, R50, la 
quantitat de potassi lixiviat és significativament major 
(112 kg.ha

-1
) que amb el règim humit, R100,(95 kg.ha

-1
); 

també pel que fa a les pèrdues de potassi els substrats 
determinen diferències; en efecte, amb el substrat C1 
el potassi lixiviat és major (115 kg.ha

-1
) que amb el 

substrat C2 (93 kg.ha
-1

) (Figura 6), la qual cosa és lògica 
atès que el contingut inicial de potassi és major en C1 
que en C2 (Taula 2). 

 
Figura 6. Efectes dels substrats i dels règims d’irrigació en les 

pèrdues de potassi per lixiviació en l’assaig 1. Lletres diferents 

indiquen diferències significatives entre tractaments.  
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02.03 Conclusions 

• Les característiques diferents dels substrats 
determinen el creixement de les plantes en els 
primers estadis, però finalment és el règim 
d’irrigació el que determina la productivitat 
final del cultiu. Una aportació més abundant 
d’aigua dóna lloc a una major productivitat i a 
un major producció d’olis essencials per 
planta.  

• Un règim d’irrigació més humit determina una 
menor eficiència en l’ús de l’aigua que un 
règim més sec. El productor ha de valorar en 
cada cas quina estratègia li convé adoptar. 

• L’excés de potassi dels composts utilitzats 
determina pèrdues de potassi per lixiviació 
remarcables; més amb el substrat C1 que amb 
el C2 i paradoxalment més amb el règim més 
sec que amb el més humit. Les pèrdues de 
nitrogen i de fòsfor són reduïdes, atès el 
contingut baix d’aquests dos macroelements 
en els dos substrats assajats. 

03. Assaig 2: Comparació de substrats en 
el cultiu de sàlvia i de romaní.  

S’ha dut a terme un experiment amb la finalitat 
d’avaluar els efectes de diferents substrats, aptes per a 
la producció ecològica, en dos cultius d’espècies PAM 
clàssiques, sàlvia i romaní,. Per una banda s’han emprat 
els substrats alternatius, procedents de compostatge, 
utilitzats en l’assaig 1, C1 i C2 i dos altres substrats; un 
de comercial amb etiqueta ecològica preparat només 
amb torba i l’altre formulat amb una proporció menor 
de torba i la resta un compost clàssic com és ara el 
d’escorça de pi pinyer. Aquest compost prové d’una 
matèria primera abundant i a l’abast en moltes 
contrades del nostre país i actualment forma part de 
molts dels substrats comercials o preparats a la carta 
que s’utilitzen en l’horticultura convencional. 

03.01 Material i mètodes 

A una parcel·la a l’aire lliure preparada per al cultiu de 
plantes en contenidor de 4,5 L de capacitat en la 
comarca del Maresme, s’ha dut a terme un experiment 
amb dos cultius d’espècies PAM clàssiques, romaní i 
sàlvia. La plantació, amb esqueixos arrelats procedents 
de cultiu ecològic, es va realitzar el 14 d’abril i el final 
del cultiu va ser a final de setembre del mateix any 
(Figura 7).  

 
Figura 7. Vista general de l’assaig 2. 

En l’experiment intervenen quatre substrats aptes per a 
la producció ecològica, amb la següent composició 
volumètrica: 

C1: Compost amb una barreja de 75% fems de cavall i 
25% de restes d’esporga de pi triturades  

C2: Compost amb una barreja de 50% de fems de cavall 
i 50% de restes d’esporga de pi triturada 

S3: 25% de torba rossa d’esfagne i 75% de compost 
d’escorça de pi pinyer 

S4: Substrat comercial amb etiqueta ecològica a base 
de torba negra. 

Les propietats físiques i químiques dels substrats C1 i 
C2 són les que es mostren en les Taules 1 i 2 de l’assaig 
1. En les Taules 3 i 4 es mostren les propietats dels 
substrats S3 i S4. Des del punt de vista físic S3 i S4 són 
substrats molt airejats (CA major del 25%), força 
porosos (EPT major del 85%); el S3 presenta una 
elevada quantitat d’aigua fàcilment disponible (AFD, 
31,4%) i per contra la del S4 és baixa (inferior al 15%); 
per contra l’aigua no fàcilment disponible de S4 és molt 
elevada (37,7%) i mitjana la del S3 (22,5%). Els índexs 
de bioestabilitat (IB) dels substrat S3 i S4 són alts (95% i 
90%, respectivament). Pel que fa a les propietats 
químiques, el contingut de N orgànic és baix (0,72% el 
del substrat S3 i 1,09% el del substrat S4), la relació C/N 
de S3 és de 70 i la de S4 de 48; el pH d’ambdós 
substrats és lleugerament àcid (5,6 el d’S3 i 5,8 el d’S4), 
la salinitat mitjana baixa (CE menor de 1,5 dS.m

-1
); 

quant a la fertilitat, el contingut de nitrats i de potassi 
són adequats i el fòsfor baix en S3 i molt baix en S4. Als 
quatre substrats se’ls afegeix abans d’iniciar el cultiu 
una dosi de 3 kg.m

-3
 d’un adob orgànic ecològic fet a 

base de gallinassa. Durant el cultiu no es va fer cap 
aportació suplementària de fertilitzants. 

S’han mesurat diferents paràmetres relacionats amb el 
creixement de les dues espècies i el contingut d’olis 
essencials.  

Taula 3. Propietats físiques dels substrats S3 i S4 utilitzats a 

l’assaig 2. 

Propietats físiques  
 

Substrats 
DA EPT CA     AFD      ADD IB 

g.m-3
 % V.V-1 

 % V.V-1
 % V.V- 1

 % V.V-1 
           % 

 
Substrat 3 

 

 
0.19 

 
88 .2  

 
28.5 

 
31 .4 

 
22.5 

 
95 

 
Substrat 4 

 

 
0.13 

 
92.2 

 
35.0 

 
14 .5 

 
37.7 

 
90 

 

Taula 4. Propietats químiques dels substrats S3 i S4 utilitzats a 

l’assaig 2. 

Propietats químiques 
 

Substrats 
pH CE Nitrats Fòsfor inorgànic Potassi C/N Norg 

 dS.m-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1  % 

 
Substrat 3 

 

 
5.6 

 
1.3 

 
299 

 
12 

 
112 

 
70 

 
0.72 

 

Substrat 4 
 

 
5.8 

 
1.5 

 
379 

 
1 

 
79 

 
48 

 
1.09 

 

 

03.02 Resultats i discussió 

Pel que fa als efectes dels tractaments en el 
creixement de les plantes es mostren els resultats 
corresponents a la superfície foliar (Figura 8) i al pes sec 
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(Figura 9). Se’n destaca el següent: 

• Al final del cultiu els resultats posen de manifest 
que els substrats S3 i S4 donen lloc a millors 
resultats productius que els substrats C1 i C2, 
tant pel que fa al pes sec total com a la superfície 
foliar de les plantes en les dues especies 
emprades en l’assaig. Aquestes diferències entre 
ambdós parelles de substrats ja es manifesten i 
són també estadísticament significatives al final 
del primer període del cultiu (juliol). El substrat 
S4 dóna lloc a major superfície foliar que el 
substrat S3; una major superfície foliar sol 
comportar una major qualitat ornamental de les 
plantes. Però, no hi ha diferències pel que fa a la 
producció de matèria seca entre S3 i S4. Els 
substrats C1 i C2 no donen lloc a diferències 
entre sí quant als paràmetres analitzats en cap de 
les dues espècies cultivades. 

 
Figura 8. Efectes dels substrats en la superfície foliar de sàlvia 

i romaní (assaig 2). Lletres diferents indiquen diferències 

significatives entre tractaments.  

 
Figura 9. Efectes dels substrats en la producció de pes sec de 

sàlvia i romaní (assaig 2. Lletres diferents indiquen diferències 

significatives entre tractaments.  

 

En relació al contingut d’olis essencials per planta 
(Figura 10) en la sàlvia hi ha un gradient de major a 
menor en l’ordre següent S4>S3>C2>C1. En el romaní 
S4>S3 i ambdós majors que C2 i C1, però C2 i C1 no es 
diferencien entre sí pel que fa a aquest paràmetre.  

 
Figura 10. Efectes dels substrats en la producció d’olis 

essencials de sàlvia i romaní (assaig 2). Lletres diferents 

indiquen diferències significatives entre tractaments. 

 

Quines poden ser les causes dels resultats obtinguts? 
Presumiblement rauen en les següents propietats dels 
substrats: 

• El pH de S3 i S4 és el més adequat per a que la 
majoria de nutrients (macro i micro) siguin 
més fàcilment disponibles per a les plantes en 
la solució del substrat. Valors de pH bàsics 
dificulten l’absorció d’alguns elements, per 
exemple el fòsfor. 

• La fertilitat de base dels substrats S3 i S4 i en 
particular el contingut de nitrogen és major i 
està més en acord amb els requeriments de les 
plantes, que no pas la fertilitat dels C1 i C2. 

• La bioestabilitat dels substrats S3 i S4 és 
elevada. 

• L’aigua fàcilment disponible, AFD, dels 
substrats S3 i S4 és major que la dels C1 i C2 i 
això assegura una millor disponibilitat hídrica 
per a les plantes cultivades. 

03.03 Conclusions 

Els compost C1 i C2 no permeten assolir els resultats 
aconseguits amb els substrats convencionals S3 i S4 en 
els dos cultius d’aquest assaig. No obstant, els resultats 
obtinguts han mostrat que el compost d’escorça de pi 
pinyer en una proporció del 75% junt amb un 25% de 
torba, dóna lloc a resultats productius força similars als 
assolits amb un substrat preparat exclusivament amb 
torba. Caldria estudiar la formulació de substrats 
alternatius i aptes per a la producció ecològica 
incorporant matèries primeres, les propietats de les 
quals no sigui limitants per al bon desenvolupament de 
les plantes cultivades, tant pel que fa a les 
característiques físiques, com a les químiques, com a la 
maduresa i la bioestabilitat.  
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