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La importància de conèixer el sòl i el 
producte fertilitzant per a dissenyar un 

bon pla d’adobatge.

Santa Coloma de Queralt, divendres 19 de setembre de  2014

� Jordi Tugues. Enginyer agrònom de l’Oficina de fertil ització i tractament de dejeccions ramaderes.

A l’hora de planificar la fertilització cal saber...

1 2 3

� Quins?

� Quan?

� Quant?

� Com?
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Element Característiques
Necessitats de 

fertilització
(Cereals)

Elements essencials que composen fins el 90- 95
% de la planta.

Subministrats a través de l’ aire i aigua.

Necessaris en grans quantitats.
Elements fertilitzants, ja que són els que causen

la majoria de deficiències als cultius.
Subministrats a través del sòl.

Necessaris en grans quantitats.
Elements fertilitzants secundaris, ja que són

normalment no causants de deficiències als
cultius.

Subministrats normalment a través del sòl.

Microelements o oligoelements. Necessaris en
petites quantitats.

Elements fertilitzants que no solen causar
deficiències als cultius.

Subministrats a través del sòl.

Carboni

Hidrogen

Oxigen

Nitrogen

Fòsfor

Potassi

(1,5 a 2,5%)

(0,3 a 0,6%)

(2 a 3%)

Calci

Magnesi

Sofre
(2 a 2,5%)

Ferro Coure

Manganès Zinc

Bor Molibdè

Clor

Necessitats nutricionals del cultiu
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La disponibilitat del nutrient més abundant en el sòl és tan disponible com la disponibilitat del
nutrient menys abundant en el sòl.

FAO (2002)

Necessitats nutricionals del cultiu
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Necessitats nutricionals del cultiu
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Dominguez Vivancos. Tratado de Fertilización.1984.

Ritme d’absorció de nutrients (cereal d’hivern)

Necessitats nutricionals del cultiu

FONS

COBERTORA
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Nutrients disponibles al sòl

Eines per a conèixer el contingut de nutrients al sòl o necessitats de fertilització:

BALANÇ DE NITROGEN

+ No suposa cap cost econòmic

-

Sols és útil pel Nitrogen i els cereals d’hivern.

Cal conèixer molt bé les característiques de la 
parcel·la per evitar errors importants.

Es basa en l’ús de valors mitjans, per tant pot 
ser poc precís.

ANÀLISIS DE SÒL

+
Permeten conèixer tots els nutrients

Resultats precisos

-
Cost econòmic

Contingut en un moment concret

Tipus anàlisis Completa Fertilitat
Nutrients mòbils           

(N-nitrat,...)

Freqüència de 
mostreig

1 cop 3-5 anys 1 – 2 cop l’any

Determinacions 
analítiques

pH

Salinitat (dS/m)

Matèria Orgànica (%)

Carbonats (%)

Textura

Fòsfor – mètode Olsen

Potassi, Calci, Magnesi i Sodi 

(extret amb acetat amònic)

Fòsfor – mètode Olsen

Potassi                                     

(extret amb acetat amònic)

Matèria Orgànica (%)

Nitrogen en forma de 

nitrats (ppm)

Anàlisis recomanades:
En la majoria de cultius extensius

Nutrients disponibles al sòl – Anàlisis de sòl



6

Nutrients disponibles al sòl – Anàlisis de sòl

Presa de mostres

És el procés més important en les anàlisis de sòl.

Els resultats analítics mostren el contingut de
nutrients de la mostra, per tant, és necessari que
la mostra sigui representativa de la parcel·la per
a que els resultats siguin fiables i de qualitat.

Resultats 
analítics

- Profunditat de mostreig

� Determinacions analítiques

� Moment de mostreig

Cultius extensius Tipus d’anàlisi Moment

0 – 30 cm

Completa

Es suficient per a conèixer 

les característiques de la 

parcel·la.

Fertilitat
Contingut de N

Abans de la sembra

(pre-fons)

> 60 cm
Contingut de N abans de cobertora

(pre-cobertora)

Nutrients disponibles al sòl – Anàlisis de sòl
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- Anàlisi completa i fertilitat

� Després de la collita

� Abans de l’adobatge de fons

- Anàlisi per a conèixer el contingut de N-nítric

� Abans de cada adobatge

Si s’ha aplicat un fertilitzants mineral, esperar un mínim de 2 mesos per agafar la mostra.

Si s’ha aplicat un producte orgànic, esperar un mínim de 4 mesos per agafar la mostra.

Si s’ha aplicat algun producte fertilitzants abans...

Nutrients disponibles al sòl – Anàlisis de sòl

1 – 1,5 kg de mostra ja és suficient per a què el laboratori pugui realitzar totes 
les determinacions analítiques.

Nutrients disponibles al sòl – Anàlisis de sòl
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� És important que arribin tan aviat com sigui possible al laboratori per a evitar 
que s’alteri el seu contingut.

� Si no és possible, emmagatzemar-les a un lloc fresc, preferentment en un 
refrigerador amb una Tª < 4ºC..

Nutrients disponibles al sòl – Anàlisis de sòl

Una anàlisi sense una interpretació és ínútil.

Es recomana està en contacte amb un tècnic per a tenir 
interpretacions útils i de qualitat per a la nostra explotació.

Les anàlisis sense una correcta interpretació no ens serveixen 
per a millorar la fertilització de la nostra explotació.

Nutrients disponibles al sòl – Anàlisis de sòl

NO FER ANÀLISIS SI PRÈVIAMENT NO ES SAP 
QUI FARÀ LA SEVA INTERPRETACIÓ
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A l’hora de planificar la fertilització cal saber...

1 2 3

� Quins?

� Quan?

� Quant?

� Com?

MATERIALS INORGÀNICS: 

Productes naturals o obtinguts per processos químics

►Fertilitzants Minerals

MATERIALS ORGÀNICS:

Derivats de productes vegetals o animals  

►Fertilitzants Organominerals (Adobs orgànics)

Comercialitzats 

Riquesa estable en el temps. 

►Productes Orgànics amb ús Fertilitzant: Fems, Purins.....

Nutrients a aplicar – Com?
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Simples
Contenen un sol element nutritiu.
P.e. Urea, Sulfat amònic, clorur potàssic, etc

Compostos
Contenen varis elements sota una mescla física
P.e. “Blending” de Súper amb clorur potàssic

Complexes
Contenen varis elements obtinguts amb processos químics.
P.e. 15-15-15, 9-18-27, etc ...

Fertilitzants d’alliberació lenta
Controlen els processos de transformació del nitrogen (N)
P.e. inhibidors de la nitrificació o de la ureasa,
recoberts,....

Classificació:

Nutrients a aplicar – Fertilitzants minerals

20
Font: A. Domínguez, Tratado de fertilización, (1997).

Nutrients a aplicar – Fertilitzants minerals
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Càlcul del cost del kg d’unitat fertilitzant
Es un bon indicador per comparar el cost d’adobs amb diferent riquesa.

100 kg adob

Riquesa (%)
x Cost (€/kg adob) = Cost UF (€/kg UF)

Tipus adob
Riquesa 

(%N)
Preu adob*
(€/100 kg)

Preu kg N
(€/kg N)

Cost de 70 kg N/ha 
(€/ha)

Sulfat amònic 21 27,22 1,30 90

Nitrosulfat amònic 26 40,78 1,57 111

Nitrat amònic càlcic 26 29,85 1,15 81

Nitrat amònic 33,5 44,45 1,33 92

Urea 46 49,50 1,08 73

* Preus pagats l’any 2012. Font: DAAM, 2013.

Nutrients a aplicar – Fertilitzants minerals
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Conceptes generals dels principals elements fertilitzants

Matèria orgànica 
estable

Matèria orgànica 
degradable

N ureic N amoniacal N nítricN orgànic

El cultiu el 
pot absorbir

FORMES EN QUÈ PODEM TROBAR EL N AL SÒL

Nutrients a aplicar – Fertilitzants minerals
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Forma del 
Nitrogen

Urea 
(46% N)

Nitrat amònic 
càlcic 

(27% N)

Nitrosulfat
amònic 
(26% N)

Nitrat 
amònic 

(33,5% N)

N32 Líquid 
(32% N)

% N orgànic 0 0 0 0 0

% N ureic 100 0 0 0 50

% N amoniacal 0 50 75 50 25

% N nítric 0 50 25 50 25

FORMES DEL NITROGEN D’ALGUNS ADOBS NITROGENATS

Nutrients a aplicar – Fertilitzants minerals
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Principals avantatges:

-Facilitat de manipulació, aplicació, transport,...

-Composició regular i garantida (quantitat i tipus de N).

-Eficiència d’ús i aplicacions: evitar pèrdues.

-Bona resposta de la planta, ja que subministra el nutrient en una
forma que necessita relativament poques transformacions per a
ser assimilable..

Nutrients a aplicar – Fertilitzants minerals
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- Cost econòmic: costos importants i dependents del mercat exterior. 

- Cost mediambiental: consum energètic en la seva producció.

Principals desavantatges:

Nutrients a aplicar – Fertilitzants minerals

� DEJECCIONS RAMADERES
� LÍQUIDES (purins de porcí, boví, etc.)

� SÒLIDES (fems de boví, oví, conill, porcí, gallinassa, etc.)

� DEJECCIONS RAMADERES “TRACTADES”
� Fracció líquida (S-L)

� Pelet (per exemple de purí de porc deshidratat)

� COMPOST
� de dejeccions ramaderes,

� de RSU, de FORM…

� de fangs de depuradora

� FANGS DE DEPURADORA

� DIGESTATS

� etc.

Nutrients a aplicar – Fertilitzants orgànics
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N

P

K

Mg

Ca
S

Fe

Mn

B

Cu

Zn

MACROnutrients

etc.

MICROnutrients
PRINCIPALS SECUNDARIS

Nutrients a aplicar – Fertilitzants orgànics

MATÈRIA ORGÀNICA

Matèria 
orgànica 
del sòl

Funció biològica

- Augmenta l’activitat microbiana

Funció química
- Augmenta la capacitat de retenció de 
nutrients 

- Aport de nutrients (NITROGEN)

Funció física

- Millora l’estructura del sòl (reté més l’aigua, 
menys erosió...)

Nutrients a aplicar – Fertilitzants orgànics
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Conceptes generals dels principals elements fertilitzants

Matèria orgànica 
estable

Matèria orgànica 
degradable

N ureic N amoniacal N nítricN orgànic

El cultiu el 
pot absorbir

FORMES EN QUÈ PODEM TROBAR EL N AL SÒL i PRODUCTES FERTILITZANTS

Nutrients a aplicar – Fertilitzants orgànics

Nutrients a aplicar – Fertilitzants orgànics
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-Incorporació de matèria orgànica fresca e
increment de la matèria orgànica estable del sòl

-Aportació d’elements nutritius econòmic

-Revalorització d’un subproducte de producció
animal

Principals avantatges:

Nutrients a aplicar – Fertilitzants orgànics

-Composició irregular. La relació de nutrients que
s’aporten pot ser que no s’ajusti amb els nutrients
que necessita el cultiu.

-Cost del transport

-Transformacions químiques i biològiques al sòl
abans de l’absorció per part del cultiu.

-Aplicació complexa.

Principals desavantatges:

Nutrients a aplicar – Fertilitzants orgànics
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Què puc fer per conèixer la composició?

1- Anàlisi del producte orgànic 
(laboratori)

2- Eines de mesura ràpida 
(Indirectes)

3- Consulta de taules de valors mitjans

+

-

Precisió

Nutrients a aplicar – Fertilitzants orgànics

34

Importància de la correcta  
recollida de mostres

Una anàlisi no pot ser millor que la mostra. 

Estar en contacte amb un 
tècnic per a tenir una bona 

interpretació

Nutrients a aplicar – Fertilitzants orgànics

Anàlisis dels productes orgànics
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Per dejeccions líquides:

• QUANTOFIX

• AGROLISIER 

• CONDUCTÍMETRE

• NIR 

Composició productes orgànics: eines de mesura ràpida

Composició productes orgànics: eines de mesura ràpida
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Composició productes orgànics: taules de valors mitjans

http://www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilitzacio

Consideracions a tenir en 
compte a l’hora de realitzar 

un pla d’adobatge

Santa Coloma de Queralt, divendres 19 de setembre de  2014

� Sr. Jordi Tugues. Enginyer agrònom de l’Oficina de fe rtilització i tractament de dejeccions ramaderes.
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1. Conèixer les limitacions i la productivitat de la parcel·la.

IMPORTANT!!!

Fertilitzar per aconseguir una producció objectiu rea l.

Consideracions en l’adobatge

2. Conèixer les necessitats del cultiu

3. Adaptar la fertilització als productes fertilitzants disponibles 

- Productes orgànics líquids

- Productes orgànics sòlids

- Fertilitzants minerals

Consideracions en l’adobatge
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Dominguez Vivancos. Tratado de Fertilización.1984.

Ritme d’absorció de nutrients (cereal d’hivern)

FONS

COBERTORA

3.1.   Moment òptim d’aplicació

* La seva aplicació a fons solament es recomana quan el 
sòl presenta un contingut de nutrients molt baix

Producte fertilitzant Estratègia

Productes orgànics sòlids Fertilització de fons

Dejeccions líquides*
Fertilització de fons

Fertilització de cobertora

Fertilitzants minerals 
nitrogenats*

Fertilització de fons
Fertilització de cobertora

Fertilitzants minerals* 
fosfòrics o potàssics

Fertilització de fons
Fertilització de cobertora

Tipologia d’adob que es vol aplicar?

Consideracions en l’adobatge

3.2  Quantitat d’adob a aplicar

- Nitrogen

Extraccions del Cultiu

-

Aportacions naturals

+

Pèrdues

Quantitat de N 

a aportar

- Mineralització de la matèria org.

- Eficiència del producte fertilitzants

- Aportació de nutrients d’aplicacions
orgàniques anteriors

...

Ús d’anàlisis de sòl, conèixer la riquesa del producte 
orgànic, balanç del N, camps d’assaig,...

Consideracions en l’adobatge
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- Fòsfor i Potassi 

Anàlisis de sòl, taules de recomanació, riquesa del producte...

Consideracions en l’adobatge

AVALUACIÓ ECONÒMICA

Aspectes a tenir en compte segons la tipologia del producte fertilitzants.

ADOBS MINERALS
- Ull amb el preu de l’adob (riquesa i forma)

- La distància no és tan important

ADOBS ORGÀNICS
- Ull amb la distància!!!

- Valoraré quins adobs tinc a la vora (disponibilitat, 
composició, etc.)

Consideracions en l’adobatge
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Font: A. Domínguez, Tratado de fertilización, (1997).

Fertilització mineral

Consideracions en l’adobatge

46

Càlcul del cost del kg d’unitat fertilitzant
Es un bon indicador per comparar el cost d’adobs amb diferent riquesa.

100 kg adob

Riquesa (%)
x Cost (€/kg adob) = Cost UF (€/kg UF)

Tipus adob
Riquesa 

(%N)
Preu adob*
(€/100 kg)

Preu kg N
(€/kg N)

Cost de 70 kg N/ha 
(€/ha)

Sulfat amònic 21 27,22 1,30 90

Nitrosulfat amònic 26 40,78 1,57 111

Nitrat amònic càlcic 26 29,85 1,15 81

Nitrat amònic 33,5 44,45 1,33 92

Urea 46 49,50 1,08 73

* Preus pagats l’any 2012. Font: DAAM, 2013.

Juntament amb el preu cal valorar la forma en què es
troba el N i si s’apliquen altres nutrients (S,...)

Consideracions en l’adobatge



24

47

Consideracions en l’adobatge
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Càlcul d’un Pla d’adobatge: Avaluació econòmica

Fertilització orgànica

Valor nutricional de diferents adobs orgànics:

Producte orgànic Valor econòmic (€/t o m 3)*

Purí porcí

Engreix 18

Cl. Tancat 11

Mares 9

Gallinassa
Engreix 82,2

Ponedora 40,8

Vacum
Fem (engreix) 22,6

Purí (llet) 10,8

Cost del transport : és el cost més important en la fertilització orgànica. Cal tenir en compte 
les distàncies entre granja-parcel·la per economitzar les aplicacions.

*basat amb els preus mitjans del 2012
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Càlcul d’un Pla d’adobatge: Avaluació econòmica

Supòsit:

El producte orgànic 
no suposa cap cost.

Producte orgànic
Cost 

fertilització

Gallinassa engreix 38 €

Purí engreix 58 €

Purí CT 96 €

Purí mares 115 €

Urea 172 €

NAC 26 205 €

SA21 224 €

NSAC26 273 €

RECOMANACIONS ADOBATGE PER LA CAMPANYA 
2014/15
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ESTRATÈGIA DE FERTILITZACIÓ 
basada en…

DOSIS D’APLICACIÓ A FONS (Kg N/ha)

FERTILITZANTS MINERALS

Es recomana l’aplicació a COBERTORA per augmentar la 
seva eficiència.

Si el contingut de nitrogen del sòl és molt baix es pot justificar 

l’aplicació d’uns 25 – 40 kg N/ha.

PURÍ PORCÍ

Es recomana la seva aplicació a COBERTORA per 
augmentar la seva eficiència.

Si s’aplica a fons és recomana una dosi al voltant dels     100 
– 120 kg N/ha. Caldrà esperar a cobertora per a decidir si és 

necessari complementar aquest adobatge.

PRODUCTES ORGÀNICS 
SÒLIDS 

(fems, gallinassa, fang EDAR,...)

100 kg N/ha a fons. A cobertora es decidirà quina dosis 
s’aplica per a complementar l’adobat.

Fertilitzants minerals Segons contingut del sòl

Purí porcí NO Segons maneig

Productes orgànics sòlids NO Segons maneig

ZV < 170 kg N/ha

http://www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilitzacio


