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Utilització agrícola de purins en 
cereal d’hivern
Estació 3: Fertilització nitrogenada amb adobs orgànics

ASSAIG APLICACIÓ DE PURINS EN CEREAL D’HIVERN 
(La Tallada d’Empordà)
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ASSAIG APLICACIÓ DE FEMS EN CEREAL D’HIVERN 
(La Tallada d’Empordà)

L’aport de N en 
cobertora quan
s’han aportat
fems provoca 
un descens de 
la producció. 

Més de 40 UN/ha en 
cobertora no comporten 
increment
de producció. 

Sense 
fems

30 t/ha de 
fems

Amb el suport del Projecte RTA04-114-C3 finançat per l’INIA
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- Existeix força diversitat de productes orgànics 
fertilitzants aplicables a l’agricultura. 

- La variabilitat de contingut de nutrients en les 
dejeccions ramaderes és molt gran. Però es pot 
i és convenient determinar el contingut de N (i 
altres nutrients) en les dejeccions per planificar-
ne l’aplicació: mètodes de mesura ràpida en 
purins; aparells automàtics instal·lats en les cubes
d’aplicació,...

- Les aplicacions de purins a dosis agronò-
miques són suficients per produccions
habituals en zones de secà semiàrides. 

- Cal aplicar dosis adequades i fer una 
distribució uniforme del producte. 

- Els purins aplicats en anys anteriors també
aporten nutrients al cultiu actual, especialment
en zones de  pluja escassa, i cal considerar-los.

- Les aplicacions de purins en cobertora són
viables. Cal vigilar la dosi a aplicar i que les 
condicions en el moment de l’aplicació no 
afavoreixin les pèrdues per volatilització.
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