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GESFER –  Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya 
Josep Mª Riba 
Gerent GESFER 
 

FUNCIONS ÀMBITS D’APLICACIÓ 
Diagnòstic territorial i planificació de la gestió 

Sistemes de fertilització 

Avaluació de sistemes de tractament 

Realització, promoció i 
participació en estudis i 
activitats d’R+D 

Sistemes ramaders 

Gestió documental-registres 

Fertilització 

Tractaments. 

Producció ramadera 

Informació permanent i 
assistència tècnica 

Legislació i normativa 

De dejeccions ramaderes 
Gestió de l’aplicació i ús 

D’altres matèries concurrents 

Intermediació i logística de 
distribució 

Excedents orgànics i zones amb demanda 
(“Banc d’orgànics”) 

Promoció , participació i 
coordinació 

Entitats territorials de gestió, noves o existents, 
projectes de tractament,.. 

Promoció de l’ús com a fertilitzant o esmena 
Divulgació, comunicació 

Imatge del sector 
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Pla de suport a la fertilització nitrogenada a la Catalunya central 
Juanjo Esquerda Sentís 
Coordinador  tècnic  GESFER 
 
Objectius 
Generar i aplicar unes pautes de fertilització que permetin garantir la producció agrícola i protegir al mateix temps 
el medi ambient. Aquestes pautes de fertilització plantejaran un model d’adobatge (dosis, moments d’aplicació) per 
millorar la fertilització nitrogenada.  
 
Àmbit territorial 
Els municipis que estan inclosos en aquest projecte són: 
 

- Solsona - Sant Martí Sesgueioles - Calaf 
- Clariana de Cardener - Pujalt - Calonge de Segarra 
- Lladurs - Els Prats de Rei - Sant Pere Sallavinera 
- La Molsosa - Veciana - Fonollosa 
- Olius - Copons - Rajadell 
- Pinós - Rubió - Igualada 
- Riner - Sant Mateu de Bages  
- Navès – Montmajor - Aguilar de Segarra  

 
 22 municipis 
 27636 ha de S.A.U. En total s’estudiaran: 

 
Tipus de cultius 
L’àrea d’estudi és una àrea cerealícola on el cultiu predominant és el cereal d’hivern.  
 
Durada del projecte 
 

Primera fase 
 
 Període:   2006 - 2009 
 Municipis:  Calaf 

Calonge de Segarra 
Prats de Rei 
Pujalt 
Sant Martí Sesgueioles 
Sant Pere Sallavinera 

Segona fase 
 
 Període:  2007- 2010 
 Municipis:  la resta 

 
 
 

 
Col·laboradors tecnològics 
Assessorament científic      Laboratoris 
Universitat de Lleida       Laboratoris homologats 
 
Esquema dels treballs 
 
1. Anàlisi del comportament del nitrogen al sòl. Control de la dinàmica dels nivells de nitrats. 
Objectiu: Determinar el funcionament del nitrogen del sòl a l’àrea estudiada 
 
2. Estudis de resposta. Assajos de resposta del cultiu a aplicacions (dosis) establertes de fertilitzant 

nitrogenat. 
Objectiu: Determinar la dosi agronòmica òptima de fertilitzant que s’ha d’aplicar. 
 
3. Avaluació del Pla d’adobat òptim. Anàlisi i avaluació del pla de recomanacions de fertilització nitrogenada. 
Objectiu: Un cop finalitzats els punts 1 i 2 i s’obtingui una recomanació de fertilització, valoració de l’eficiència 

dels resultats obtinguts amb la pauta de fertilització. 
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Materials orgànics per l’agricultura 
Mario Carrillo 
Tècnic  GESFER 
 
Fertilització: 
És evident que dins de l’agricultura actual ha canviat el panorama i actualment ens trobem davant de nous 
conceptes: 
 
1. Globalització; i per tant competitivitat i optimització de recursos. 
2. Sostenibilitat dels sistemes agrícoles i l’entorn que els envolta. 
 
Tenint en compte que després de l’aigua, la fertilització és el factor productiu més important, avui en dia no es 
pot concebre cap explotació agrícola sense un adequada planificació de la fertilització per tal d’obtenir el màxim 
rendiment al seus cultius. Així doncs l’optimització dels “inputs” (costos) és una de les principals eines per fer 
rendibles les explotacions. 
 
Per tradició la ramaderia i l’agricultura han anat lligades i en tot aquest procés d’evolució s’han intensificat, 
creixent dins d’un mateix entorn. Durant aquest procés d’evolució, la relació entre la ramaderia i l’agricultura 
s’ha distanciat creant una sèrie de distorsions i problemàtiques. 
 
Els materials orgànics més utilitzats en agricultura son majoritàriament dejeccions ramaderes aplicades en 
fresc. La fertilització amb productes orgànics i una correcta gestió pot ser un dels factors de l’abaratiment dels 
costos. És per tant necessari conèixer quines son les seves possibilitats, el seus punt forts i els febles. 
 
Matèries orgàniques susceptibles d’aplicació agrícola: 
 

 Dejeccions ramaderes en fresc:   Purins i fems 
 

Purins:  
Contingut elevat d’aigua. 
Poca matèria orgànica 
Alt contingut de nitrogen amoniacal i de fòsfor. 
 
Fem: 
Molt rics en matèria orgànica, amb un alliberament lent de nutrients. 
Material més equilibrat en nitrogen, fòsfor i potassa. 
Material sòlid, de fàcil aplicació.    

 
 
El coneixement de la composició dels fems i purins és necessària per poder controlar la seva aplicació al sòl i 
així evitar problemes medi ambiental (Soliva, 1993).  
 

 Compost 
 
És una barreja d’elements que formen un substrat molt apreciat pels seus avantatges i pocs 
inconvenients com es comenta més endavant.  
La barreja es pot obtenir a partir de restes de collita, restes vegetals en verd, tubercles (rics en nitrogen i 
baixos en carboni), restes vegetals més lignificades (troncs, branques, talls, etc..., que són menys riques 
en nitrogen), restes urbanes i fems animals (destacant el fem de vaques). 
  

 
 Fangs de depuradora. 

Els fangs de depuradora aptes per l’agricultura provenen del procés de la purificació de l’aigua.  
La seva matèria orgànica es mineralitza a un ritme força elevat, sent la del compostat la que presenta 
major estabilitat i uns efectes més perdurables. 
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Beneficis – inconvenients de la fertilització orgànica. 

PROPIETATS AVANTATGES INCONVENIENTS 

FÍSIQUES 

 
Es milloren els sòls, sent mes esponjosos i amb una 
major retenció d’aigua, sense entollaments.  
Disminució de l’erosió.  
     

Olors desagradables en els primers 
dies d’aplicació. (Variables segons el 
tractament ***) 

QUÍMIQUES 

 
Sòls més rics i amb més capacitat per emmagatzemar 
nutrients.  
Alliberació lenta de nutrients.    
 

Possible augment de la salinitat. 
Possible increment dels nivells de Cu, 
Zn al sòl. 

BIOLÒGIQUES Augment de l’activitat de la micro-fauna 
Millora del creixement radicular. 

Possible aparició de males herbes 
(efecte disminuït segons el tractament 
aplicat a la dejecció.***) 

ALTRES 
Estalvi econòmic. 
Mesura inclosa dins del contracte global explotació. 
Aprofitament de subproductes ramaders. 

Variabilitat en la composició química 
segons l’origen.*** 
Ús de maquinària específica per a 
l’aplicació. 
Fertilitzant voluminós.*** 

***  Inconvenients solucionables amb compostatge o bé dejeccions amb alguns tractaments. 

 
Valor fertilitzant: 
L’efecte del nitrogen, fòsfor i potassi no dependrà només de les quantitats aportades sinó també de les formes 
en què estan presents i la seva evolució al sòl. (Castillon, 1993) 
El Nitrogen es pot presentar en tres formes: 
 

• Nitrogen mineral (compostos inorgànics i orgànics ràpidament mineralitzables) , fàcilment 
assimilables per les plantes. (Urea, àcid úric) 

• Nitrogen orgànic làbil: Contingut C/N baix, nitrogen de proteïnes i aminoàcids. Es mineralitzarà el 
mateix any d’aplicació.  

• Nitrogen orgànic residual; Més resistent a la mineralització, alta relació C/N (fa humus). Aportarà N a 
llarg termini, per aport de la mineralització MO.  

 
Fraccions de N de residus animals 

Tipus dejecció 
N-mineral 
(Fàcilment 

assimilable) 

N-labil 
(Assimilable a 
curt termini) 

N-residual 
(Assimilable a 
llarg termini) 

Vaquí 
   

Avícola 
   

Porcí (fems) 
   

Porcí (purí) 
   

FONT: Modificat de  A.Dominguez.1997,”Tratado de Fertilización”. 
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 Quantitat de dejeccions en funció a les unitats fertilitzants de Nitrogen 
 DOSIS 170 UF N/ha DOSIS 210 UF N/ha 
Purí porcí d’engreix 50.000 litres 62.000 litres 
Purí porcí reproductores 58.000 litres 71.000 litres 
Vaquí de llet (fem) 42.000 kg 52.000 kg 
Engreix de vedells (fem) 31.000 kg 38.000 kg 
Gallinassa 14.000 kg 17.500 kg 

Font: Mª Rosa Teira, Incís de legislació 
 
El fòsfor, està contingut gairebé exclusivament en la part sòlida de les dejeccions. Es troba principalment en 
forma mineral malgrat que té un component orgànic. En gran part aquest fòsfor mineral està en forma bicàlcica 
i per tant és comparable al de determinats adobs minerals. 
El fòsfor orgànic no és directament assimilable per la planta; s’ha de mineralitzar per a que la planta el pugui  
absorbir. (Prat, Ignasi, 1995). 
La major part del potassi contingut als adobs orgànics es troba en forma de sals minerals solubles. En 
conseqüència, es considera que l’eficàcia del potassi és equivalent a la dels adobs minerals. 
 
Característiques dels productes orgànics. 
 
És important conèixer el valor fertilitzant de les dejeccions utilitzades però és difícil caracteritzar els principals 
components químics dels subproductes ramaders més utilitzats com adob. Existeixen molts factors que afecten 
a aquest valors, principalment  influenciats pel maneig del bestiar (alimentació, tipologia d’abeuradors, sistemes 
de neteja, llits, etc...).  És recomanable caracteritzar les dejeccions de cada explotació, amb l’objectiu de poder 
estimar valors mes acurats per adobar.  En conclusió, la generalització del productes orgànics es complexa.  
 
El DAR fa públics a la seva pagina web, valors de generació de nitrogen (segons normativa vigent) que es 
poden fer servir com a referència. 
 

ESPÈCIE CATEGORIA KG N/plaça any KgN / m3 purí KgN / Tn fem 
BOVÍ DE CARN Femelles 51,1 5,68 4,26 
  Cria 7,7 15,4 11 
  Engreix 21,9 6,08 5,475 
BOVÍ DE LLET Femelles 73 5,21 4,05 
  Cria 7,7 15,4 11 
  Engreix 21,9 6,08 5,475 
PORCÍ Femelles 15 2,94 2,77 
  Cria 0 0 0 
  Engreix 7,25 3,37 2,9 
AVICULTURA Femelles 0,5 13,51 12,5 
 Cria 0,08  8 
  Engreix 0,22  22 
CONILLS Femelles 1,168  10,43 
  Engreix 0,584  10,43 
EQUIDS Femelles 63,8  5,8 
  Cria 9,6  15 
  Engreix 27,3  7,58 
OVÍ Femelles 8  8,89 
  Cria 1  0 
  Reposició 4,5  10 

Recull elaborat a partir de la web del DAR.  
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CARACTERÍSTIQUES DEL FUNCIONAMENT  
DEL NITROGEN AL SÒL 

 
 

Sistema sòl - aigua - atmosfera     Diferents desequilibris 

     
   Font: Manual de gestió dels purins i de la seva reutilització agrícola. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 Resum transformació aprofitable del nitrogen: 

Formes orgàniques:  
      Restes vegetals, fem, 

purí, compost, fangs... 
 
Inorgàniques: 
      Amoni, nitrit, nitrat... 
 

Mineralització 

Nitrificació 
Forma assimilable per les 

plantes 

Desnitrificació 

NITROGEN AL SÒL 

 
 
N orgànic 
 
 
NH+

4 (Amoni) 
 
 
NO-

2  (Nitrit) 
 

 
NO-

3  (Nitrat) 
 
 
N2O (O. Nitrós)  
N2 (Nitrogen) gas 
 
 
Meeus-Verdinne et al. 1992 
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