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0. Presentació

0. Presentació
En diverses ocasions s’ha dit que l’aigua dolça de Menorca és un element decisiu per al
futur de la reserva de biosfera. I estam convençuts que ho és per diferents motius. Per
començar, pocs recursos ens són tan vitals i necessaris com l’aigua que bevem. Però més
enllà de les nostres necessitats immediates, l’aigua és suport de vida en tota la seva varietat de formes i processos ecològics, i assumir aquest fet és una assignatura obligatòria
per a qualsevol societat humana. En realitat, l’estat de les aigües és un dels indicadors
que ens permet valorar amb més certesa si el nostre desenvolupament com a societat és
respectuós amb el nostre entorn i, per tant, amb les generacions futures d’illencs.
És per açò que la problemàtica referida a l’estat de les aigües de Menorca ha esdevingut
un tema prioritari en el nostre àmbit de feina. Una illa, en ser un territori limitat, ens pot
mostrar més clarament els símptomes de malestar que pot provocar un excés de pressió
sobre els seus recursos, també limitats. En el cas de l’aigua, els símptomes es resumeixen
en una disminució dels nivells i en un empitjorament de la qualitat, i intentar pal·liar-los
és un dels principals reptes que se’ns presenten.
Gràcies al projecte GRINMED, cofinançat pel programa INTERREG de la Unió Europea,
hem tingut l’ocasió d’extreure i analitzar comparativament una sèrie de dades sobre
l’estat de les aigües en les regions participants, pertanyents a diferents països, i estimar
la possible influència d’algunes pràctiques agrícoles sobre la qualitat d’aquestes. El manual que teniu a les mans no és més que la síntesi de molts treballs que s’han fet des de
diversos àmbits i institucions, que volem posar a disposició de tots aquells professionals
relacionats amb el camp, pagesos, horticultors, tècnics, gestors de finques i altres interessats a qui pugui ser d’utilitat.
El problema de la deficient qualitat de les aigües a causa de la contaminació per nitrats a
Menorca s’ha d’enfocar des de diferents òptiques, però el seu tractament no es pot obviar
ni demorar, atesa la situació actual i l’obligació, de cada vegada més imminent, de complir
amb els objectius de la Directiva marc de l’aigua i poder garantir una qualitat de les aigües
per al benestar humà i per al manteniment dels ecosistemes i dels organismes vius.

Antònia Allès
Consellera d’Economia i Medi Ambient
Consell Insular de Menorca
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1. L’aigua
1.1. El cicle de l’aigua
A Menorca només tenim l’aigua que plou damunt l’illa. De l’aigua que plou, una
part s’evapora (directament o a través de la respiració de les plantes), una altra part
corre pels torrents fins a arribar a la mar, i la resta s’infiltra a la terra i va a parar als
aqüífers, que són les úniques reserves d’aigua dolça que tenim per al consum. Els
aqüífers són capes de terres i roques permeables amb els porus i escletxes plens
d’aigua, que actuen com a veritables magatzems d’aigua.
Per tant, l’única entrada d’aigua als aqüífers prové de les pluges. Les sortides
d’aigua dels aqüífers són principalment dues: una sortida natural cap a la mar,
molt important ja que evita l’entrada d’aigua salada a l’aqüífer, i l’explotació per
al nostre consum (urbà, industrial i agrícola), és a dir, les extraccions dels pous.

Les característiques geològiques de Menorca han donat lloc a l’existència de dos
aqüífers principals i a altres unitats més disperses i petites:
· L’aqüífer de Migjorn, situat a la meitat sud de l’illa, està format per roca calcària
del miocè, molt porosa i permeable. Açò fa que sigui la reserva més gran d’aigua
de l’illa, d’on s’extreu aproximadament el 85% de l’aigua que consumim.
· El segon aqüífer de més importància és l’anomenat aqüífer d’Albaida, situat a la
regió de tramuntana, format per roques calcàries i dolomítiques del secundari.
Aquestes roques, molt més compactes que les del de Migjorn, són permeables
per fissuració. Albaida proporciona devers el 9% dels recursos d’aigua potable
que s’extreuen per al consum humà.
· Altres zones de la regió de tramuntana formen aqüífers menors, com el de
Tirant i Binimel·là, en dipòsits al·luvials i eòlics del quaternari. D’altres, com
el d’Algaiarens, són del secundari i en terreny calcari i dolomític. La resta de
terrenys de la tramuntana són majoritàriament impermeables, i per tant l’aigua
que hi plou damunt s’escorre pels torrents cap a la mar, o s’embassa en zones
humides com l’Albufera.

Les aigües superficials de Menorca són escasses i moltes vegades intermitents, per
açò no són aprofitables per al consum humà, però formen uns ecosistemes d’alt
valor ecològic, com són els torrents, prats, basses i albuferes.

1. L’aigua

Figura 1. Esquema del cicle de l’aigua
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Figura 2. Mapa de les unitats hidrogeològiques de Menorca

1.2. Situació de l’aigua a Menorca
En aquest apartat veurem breument quina és la situació actual dels recursos
hídrics a Menorca i quins són els principals problemes que avui hem d’afrontar
per assegurar el bon estat de l’aigua en el futur.
Podem resumir els problemes que afecten l’aigua de Menorca en dos:
quantitat i qualitat.
El problema de la quantitat és degut a l’increment de les extraccions d’aigua
dels aqüífers per al nostre consum. La millora de les tecnologies per extreure
aigua, sumada a un preu encara bastant baix de l’energia per bombejar aigua,
ha fet que pràcticament l’únic limitant per al consum d’aigua hagi estat la demanda, i aquesta demanda ha anat augmentant considerablement a partir dels
anys vuitanta, quan es va produir el boom turístic a l’illa. En conseqüència, els
nivells d’aigua dels pous han anat davallant progressivament. Es calcula que
en les dues darreres dècades, els nivells mitjans dels pous de l’aqüífer de Migjorn han davallat uns 7 metres, fet que explica que hi hagi fonts molt conegudes que actualment estan seques, igual que alguns pous antics de menor
fondària que els actuals. Aquesta tendència ens indica que l’aigua està en una
situació de sobreexplotació, és a dir, les entrades d’aigua de pluja als aqüífers
no arriben a compensar les extraccions d’aigua que consumim, que van en
augment: les extraccions per al consum urbà a l’illa de Menorca l’any 1982 es
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varen xifrar en 6.2 hm3/any i l’any 2007 s’han quantificat en més de 12 hm3/any
(és a dir, gairebé el doble que fa vint-i-cinc anys), i es corresponen a un consum
mitjà de 377 litres per persona i dia.
D’altra banda, els problemes de qualitat de les aigües estan relacionats bàsicament
amb dos fenòmens: la salinització i la presència de substàncies contaminants.
La salinització està relacionada directament amb la sobreexplotació dels aqüífers: en baixar el nivell d’aigua dels pous, baixa la pressió que exerceix l’aigua
dolça damunt l’aigua de la mar, i açò provoca l’entrada d’aigua salada a l’aqüífer.
Aquest fenomen és més preocupant a la part de Ciutadella i Sant Lluís, principalment a prop de la costa, on es situen les principals urbanitzacions de l’illa i
s’augmenten les extraccions d’aigua en època estival (període en què les pluges
són escasses) a causa d’un increment de població estacional i dels regs agrícoles
i de jardins.
Pel que fa a les substàncies contaminants que es poden infiltrar a les aigües, són
molt diverses, des de metalls pesants, fins a organismes patògens o productes
químics emprats en la indústria, l’horta o l’agricultura.

L’augment de la capacitat d’extracció d’aigua subterrània i l’increment de la demanda han
donat lloc a una explotació excessiva dels recursos hídrics.
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D’entre aquestes substàncies, l’ió nitrat mostra una incidència marcada en la pèrdua
de qualitat de les aigües de Menorca. En els darrers anys s’ha observat un increment en la presència de nitrats fins a superar en alguns casos el límit establert per
la normativa sanitària per a les aigües de consum (50 mg/litre). En les proximitats
de Ciutadella, Maó i Addaia existeixen focus contaminats on s’han arribat a detectar
valors de fins a 200 mg/l de nitrats; a més, els valors mitjans de bona part de les
plataformes de Ciutadella i Maó superen el llindar de 50 mg/l.

Figura 3. Mapa de concentració de nitrats a les aigües subterrànies de Menorca.
Font: Consell Insular de Menorca. Projecte AQUANET, 2004.

La contaminació per nitrats està associada a diferents orígens:
· Les fonts puntuals de contaminació estan relacionades sobretot amb els efluents
urbans i industrials. Per exemple, les aigües residuals de les cases, entre altres substàncies i organismes, estan contaminades per nitrats, i si aquests no
es tracten convenientment poden arribar als aqüífers i contaminar-los. Aquest
és el cas de les fosses sèptiques no impermeabilitzades, els pous negres i les
pèrdues en el clavegueram. Igualment les fosses de purins i fems, quan no són
estanques i tenen pèrdues, són focus puntuals de contaminació. Açò també
succeeix si els efluents de depuradora no compleixen uns paràmetres de qualitat i són abocats directament al medi.

1. L’aigua

· D’altra banda, les fonts de contaminació no puntuals o difuses són majoritàriament les relacionades amb les activitats del sector agrícola, incloent
l’horticultura d’oci. D’una banda, l’aplicació inadequada dels residus ramaders
de les explotacions pot provocar excessos de nitrats en alguns punts. D’altra
banda, els excedents de fertilitzants nitrogenats, que les plantes no aprofiten,
són arrossegats per les aigües de reg o de pluja, i arriben a contaminar els aqüífers (per filtració de nutrients a la terra), o les aigües superficials (per escorrentia dels camps de cultiu). Aquest fet és més remarcable en les àrees de cultiu
intensiu, per percolació de les aigües de reg.

Les nostres reserves d’aigua dolça provenen dels aqüífers, que es carreguen
únicament amb aigua de pluja. Actualment aquestes reserves estan afectades per
un excés d’extraccions per al consum i per la pèrdua de qualitat de l’aigua, principalment deguda a la salinització i a la presència de nitrats i altres contaminants.
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2. El nitrogen i les plantes
2.1. El cicle del nitrogen
El nitrogen és un dels elements químics més importants en el conjunt d’organismes
vius. Al sòl, el nitrogen és poc estable, passa d’un estat a l’altre amb relativa facilitat a través de processos físics i químics i de l’activitat dels organismes vius.
Al llarg de tot el cicle, podem trobar el nitrogen en diferents formes químiques,
inorgàniques i orgàniques:
· Nitrogen gasós: el nitrogen gasós (N2) és el gas majoritari de l’atmosfera
(representa devers un 78% del total de gasos). En el sòl s’hi troba en molt
petita quantitat.
· Nitrogen orgànic: quasi tot el nitrogen que hi ha al sòl (devers un 98%) es troba
en la matèria orgànica, formant part de l’humus de manera estable. Una petita
fracció del nitrogen orgànic, constituïda per la massa microbiana del sòl i les
restes vegetals de cultius, es troba en forma inestable i podrà canviar de forma
al llarg de l’any.
· Nitrogen mineral: representa una petita part del nitrogen del sòl (de l’ordre d’un
2-3 %), i es troba en dues formes principals: l’amoni (NH4+) i el nitrat (NO3-).
Les plantes només poden absorbir nitrogen en forma mineral, i a través de la
fotosíntesi el converteixen en proteïnes vegetals (és a dir, en matèria viva), que
són la base de l’alimentació de les persones i animals.
El nitrogen és el nutrient del sòl que les plantes necessiten en major quantitat.
En el sòl el nitrogen es troba majoritàriament en forma orgànica, però les plantes
només el poden absorbir en forma mineral, sobretot en forma d’ió nitrat (NO3-).

2.2. El balanç del nitrogen en els sòls agrícoles
Com veurem, el nitrogen pot ser aportat al sòl de diferents maneres, per via natural o per
les activitats agrícoles. En aquest apartat veurem quines són les principals vies d’entrada
i de sortida d’aquest element essencial per al creixement dels cultius.
Entrades de nitrogen al sòl:
· Aportacions de nitrogen de l’aire (5-15 kg N/ha/any): És transportat per la pluja i la pols,
i prové dels gasos de nitrogen presents a l’atmosfera.
· Fixació biològica (5-10 kg N/ha/any): Alguns bacteris són capaços de fixar el nitrogen
atmosfèric i passar-lo a formes minerals, aprofitables per les plantes. Destaca el cas
de les lleguminoses, ja que s’associen a un bacteri fixador de nitrogen anomenat
Rhizobium, i representen una entrada important de nitrogen al sòl (fins a 250 kg N/ha).

2. El nitrogen i les plantes

Figura 4. El cicle del nitrogen
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· Fertilitzants nitrogenats de síntesi (de 0 a més de 300 kg N/ha/any): Són les
aportacions d’adob nitrogenat que es fan a la terra de cultiu, en diferents formes
minerals.
· Fertilitzants orgànics (de 0 a 600 kg de N/ha/any): Es tracta principalment de
fems, purins i restes vegetals de cultius (palla). Amb l’activitat dels microorganismes, aquestes restes es van transformant en humus, i l’humus va alliberant
lentament nitrogen mineral.
· Aportacions de l’aigua de reg (de 20 a 100 kg de N/ha/any): Depenen de
la quantitat d’aigua aportada i de la concentració de nitrats que conté.
Sortides de nitrogen del sòl:
· Extraccions dels cultius: Es tracta de l’absorció de nitrogen de la terra que
realitzen les plantes per formar la massa vegetal.
· Pèrdues per rentat (lixiviació): La lixiviació o rentat del nitrogen del sòl es
produeix per la dissolució dels composts nitrogenats en l’aigua de pluja o de reg,
que els arrossega cap a cursos d’aigua o bé a les reserves d’aigua subterrània.
Aquest procés pot significar en alguns casos la pèrdua total del nitrogen nítric
present a les terres de cultiu.
· Pèrdues per volatilització i desnitrificació: És la sortida d’amoníac del sòl a
l’atmosfera (volatilització) i la transformació bioquímica de nitrogen nítric en nitrogen gasós (desnitrificació), que surt cap a l’atmosfera. Aquestes pèrdues de
nitrogen solen ser molt reduïdes.

Els fertilitzants de síntesi i les aportacions de residus orgànics constitueixen les
entrades principals de nitrogen a les terres agrícoles. Per altra banda, les pèrdues més grans de nitrogen són les extraccions que en fan els cultius i, en alguns
casos, el rentat de nitrats de la terra a través del reg o les pluges.

2.3. Les diferents fonts de nitrogen disponible per a les plantes
Com ja hem vist abans, les plantes només poden absorbir el nitrogen en forma
mineral (bàsicament en forma d’ió nitrat). En aquest apartat veurem de quina
manera el nitrogen que arriba al sòl es converteix en nitrogen mineral, és a dir,
nitrogen disponible per a les plantes:
a. Les aportacions de nitrogen mineral del sòl
Cada any, el sòl aporta de forma natural nitrogen mineral assimilable per les
plantes, que prové de dues fonts:

2. El nitrogen i les plantes

La mineralització de la matèria orgànica.
Cada any una part del nitrogen orgànic que hi ha a l’humus es mineralitza gràcies a l’activitat dels microbis de la terra. També es mineralitzen les restes de
palla que queden a la terra i una part dels fems que s’han aplicat a la terra en els
darrers anys.
La mineralització és més intensa en els períodes humits i càlids: tardor i primavera.
La resta de nitrogen nítric i amoniacal present a la sortida de l’hivern.
Les restes de sortida d’hivern depenen de la intensitat de mineralització durant
la tardor, i de la pluviometria, ja que amb les pluges augmenta l’efecte de rentat
durant l’hivern i per tant hi ha més pèrdues de nitrogen.
b. Les aportacions de nitrogen mineral dels residus orgànics (fems i purins).
Les dejeccions animals (fems i purins) constitueixen la principal aportació orgànica a les terres agrícoles, i durant molt de temps eren els únics fertilitzants que
s’empraven.
Contenen nitrogen disponible per a les plantes que s’allibera en tres fases:
· Nitrogen mineral (disponible al moment)
· Nitrogen orgànic que es mineralitza el primer any
· Nitrogen orgànic que mineralitzarà en els anys següents
Per tant, l’aplicació de residus orgànics té un efecte fertilitzant que es prolonga
alguns anys, ja que cada fracció es mineralitza a un temps determinat; però açò
ho explicarem més endavant.
c. Les aportacions de nitrogen mineral dels fertilitzants de síntesi.
Els fertilitzants de síntesi o minerals permeten una aportació precisa de nitrogen assimilable per les plantes. El nitrogen mineral pot ser aportat a la terra en
diferents formes:
· Nitrogen nítric (NO3-), directament assimilable
· Nitrogen amoniacal (NH4+), assimilable després de la nitrificació per part dels
microorganismes del sòl (o bé assimilable directament en alguns casos)
· Formes mixtes, que permeten l’alliberament escalonat de nitrats en el sòl
Aquest nitrogen no serà totalment absorbit per les plantes, sinó que el grau
d’absorció depèn de la presència de microorganismes, del tipus de cultiu, del
tipus de sòl, del tipus de fertilitzant i de les condicions climàtiques.
Per tant, el nitrogen que no emprin les plantes quedarà en el sòl en forma mineral o orgànica fàcilment mineralitzable. Podrà contribuir a les aportacions de nitrogen mineral del sòl per al cultiu següent, però també corre el risc de perdre’s
per rentat i anar a parar als cursos i reserves d‘aigua, tal com explicarem més
endavant.
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d. La fixació del nitrogen atmosfèric per les lleguminoses
Les lleguminoses (trèvols, veces, enclova, etc.) fixen el nitrogen atmosfèric gràcies a uns bacteris que viuen en simbiosi a les seves arrels. Per tant, no necessiten
fertilització nitrogenada. Es considera que la planta es beneficia de la fixació
simbiòtica de nitrogen a partir de les tres setmanes després de la sembra, i que
aquesta fixació satisfà la major part de les necessitats de nitrogen de cultiu,
mentre que les aportacions naturals del sòl cobriran la resta. A més, el cultiu de
llegums deixarà una aportació elevada de nitrogen a la terra amb vista al cultiu
següent.
Per tot açò es considera molt beneficiosa la pràctica tradicional de sembrar cereals juntament amb lleguminoses (com per exemple civada i trèvol o enclova).

Les lleguminoses, gràcies als nòduls de les seves arrels, són capaces de fixar el nitrogen
atmosfèric i posar-lo a disposició dels cultius.

2. El nitrogen i les plantes

Figura 5. Les entrades de nitrogen als sòls agrícoles

L’aplicació d’adobs de síntesi a la terra s’ha de veure com un complement de les
aportacions naturals del sòl i les aportacions dels residus orgànics (fems i purins),
per poder satisfer les necessitats del cultiu segons un pla raonat de fertilització.

2.4. Les necessitats de nitrogen de les plantes
Els períodes d’absorció de nitrogen
Cada espècie vegetal té un o més períodes de creixement fort, que és quan necessita una aportació de nitrogen important. Per açò és important planificar els
adobaments en els moments oportuns, per permetre l’alliberament de nitrogen
mineral quan el cultiu en necessita. És important tenir en compte:
1. La corba d’absorció de les espècies: com es pot veure en la figura 6, cada tipus
de cultiu té una corba específica de necessitat de nitrogen, segons les fases de
creixement:
· Període vegetatiu (necessitat baixa de N)
· Període reproductiu (màxima necessitat de N)
· Maduració (baixa necessitat de N)
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2. L’elecció del tipus de fertilitzant: per a necessitats de nitrogen immediates
s’aplicaran fertilitzants minerals que alliberin ràpidament nitrats (fertilitzants amoniacals i nítrics), mentre que per a necessitats més esglaonades en el temps, s’aplicaran
adobs de nitrificació progressiva, com la urea o els fertilitzants orgànics.

En qualsevol cas, convé aplicar el fertilitzant un poc abans del període de creixement
fort del cultiu, que es correspon amb la necessitat més marcada de nitrogen.

La influència del nitrogen
sobre el rendiment
i la qualitat del cultiu
Quan hi ha una disponibilitat adequada d’aigua i
d’elements essencials, el
nitrogen és l’element que
més condiciona la producció agrícola, és a dir,
té un efecte limitant de la
producció. Per iniciar el
creixement del cultiu fa falta un contingut mínim de
nitrogen a la terra. A mesura que s’augmenta la dosi
de nitrogen, el creixement
va augmentant fins a un
màxim. Els problemes en el
rendiment es donen tant per
dèficit com per excés de nitrogen:
Un dèficit en nitrogen es
pot manifestar amb un
creixement menor i amb
grogor i necrosi de les fulles, començant per les més
madures. En algunes espècies, com el blat, hi pot haver alteracions en el rendiment per disminució de la
talla i del nombre de grans.

Figura 6. Períodes d’absorció de nitrogen per les plantes
en funció del seu desenvolupament

2. El nitrogen i les plantes

Un excés de nitrogen debilita la planta i es pot manifestar a través de:
· una menor resistència a la sequera
· l’ajagut de les plantes (cereals)
· una major sensibilitat a malalties criptogàmiques (oïdi, botritis…)
· problemes de conservació de fruits i llegums
· problemes de qualitat dels productes (en algunes verdures es corre el risc de
sobrepassar el contingut màxim de nitrats fixat per la normativa europea)
A part d’aquests problemes sobre els cultius, veurem com l’excés de nitrats queda
en el sòl i és susceptible de ser rentat i, en conseqüència, contaminar les aigües
superficials i subterrànies.
A l’hora de planificar la fertilització nitrogenada, convé tenir en compte les
necessitats de cada cultiu i aportar l’adob de manera fraccionada, de manera que
el nitrogen estigui disponible en els moments de forta necessitat de les plantes.
L’aplicació en excés de fertilitzants de síntesi suposa un perjudici per als cultius i,
a més, pot provocar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies.

Efectes d’una fertilització desequilibrada: 1. Ajagut del cultiu a causa d’un excés de nitrogen;
2. Grogor i necrosi de les fulles a causa del dèficit de nitrogen.
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3. La matèria orgànica del sòl
3.1. La importància de la matèria orgànica del sòl
La matèria orgànica que hi ha en el sòl és el resultat de l’activitat dels éssers vius
i la componen una barreja de microorganismes i restes de vegetals i d’animals
superiors. És, a la vegada, la base per a la vida microbiana, gràcies a la qual tots
els residus orgànics es descomponen i es transformen. La matèria orgànica fresca, quan és aportada al sòl, segueix dos processos:
· La humificació: els residus orgànics es transformen en nous complexos orgànics més
estables. Es transformen en humus, que queda fixat i forma el complex argil·lohúmic.
· La mineralització: l’humus es va descomponent per convertir-se en elements
minerals, aprofitables directament per les plantes.
Per a cada sòl i clima determinat s’arriba a un nivell de matèria orgànica estable
o humus, que s’aconsegueix quan la quantitat d’humus que es forma és igual a
la quantitat que es mineralitza.
La influència de l’humus sobre la fertilitat del sòl és molt important:
Quant a les propietats físiques del sòl, aquestes es veuen millorades per la seva
cohesió, ja que alleugera els sòls argilosos i compacta els arenosos, i els sòls rics
en humus s’escalfen més i mantenen un règim tèrmic més estable. Contribueix
també a augmentar l’estabilitat estructural, la qual cosa fa que millori la permeabilitat a l’aigua i a l’aire, i augmenta la capacitat de retenció d’aigua.
Quant a les propietats químiques, fa que no variï tant el pH i augmenta la capacitat d’emmagatzemar nutrients, i açò afavoreix la fertilitat del sòl. És l’única
reserva possible en el sòl de nitrogen, tot i que sigui orgànic, i per tant regularà
la fertilitat nitrogenada del sòl.
Quant a les propietats biològiques, l’humus redueix el risc d’inundació i afavoreix
la respiració de les arrels i la germinació de les llavors. També afavoreix l’estat
sanitari dels òrgans subterranis, proporciona energia als microorganismes, i la
permeabilitat a l’aire afavoreix la difusió de gasos del sòl a l’exterior, essencial
per a l’activitat microbiana.
A Menorca, gràcies als sistemes d’explotació utilitzats, els nivells de matèria
orgànica als sòls en general són bons; ara bé, convé tenir en compte que, havent-hi
un mínim de matèria orgànica, el que interessa és la velocitat amb què evoluciona aquesta i permet que es posin de manifest els efectes positius que té sobre
la fertilitat.

3. La matèria orgànica del sòl

La matèria orgànica millora l’estat físic, químic i biològic del sòl. Constitueix
la principal reserva de nitrogen en el sòl, i per tant té un paper clau en la
fertilització nitrogenada.
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3.2. Composició de la matèria orgànica
A les nostres terres, la matèria orgànica prové principalment dels residus de
collites, de les dejeccions del bestiar que hi pastura i de l’aportació de fems o
altres adobs orgànics. Entre un 60 i un 70% d’aquestes aportacions es mineralitza activament en els primers tres anys, i la resta queda com a humus, que es va
mineralitzant molt lentament segons les condicions del sòl i del clima.
Quan parlam de la matèria orgànica del sòl ens referim a tots aquells residus d’origen orgànic presents a la terra que hi poden estar en diferents estats. Així podem trobar restes
de naturalesa vegetal (arrels, tiges, fullaca, etc.) i animal (femtes, cadàvers, cucs, insectes,
etc.) sense descompondre, en el seu estat original. També hi podem trobar aquestes restes un poc descompostes ja que no les podem distingir, però encara no unides a la fracció
mineral del sòl, i aquest seria l’humus jove. I finalment, trobam productes que han sofert
una transformació intensa, aquest és l’humus estable, lligat a la fracció mineral del sòl.
Les analítiques de matèria orgànica, en separar les matèries no descompostes, solen
fer referència a la matèria en estat més o menys avançat de descomposició.
La velocitat d’humificació de la matèria orgànica depèn de cada tipus de residu, del contingut en humitat, de l’aeració, de la temperatura, del contingut en elements minerals i de
les condicions del sòl (pH i salinitat). No cal entrar a considerar cadascun dels factors, ara
bé, és important fer referència al contingut en elements minerals, ja que el nitrogen té un
paper molt important en el procés d’humificació. Si les restes contenen suficient nitrogen o aquest es troba fàcilment assimilable en el sòl, la humificació es pot realitzar sense
problema; d’altra banda, si no hi ha suficient nitrogen, els microorganismes interrompen el procés.
Per conèixer l’estat d’humificació, tècnicament s’utilitza la relació de carboni/nitrogen (C/N). La matèria orgànica fresca té un coeficient C/N baix i, per
tant, permet una activitat microbiana elevada, ja que els microorganismes
poden obtenir molta energia i el nitrogen que es va mineralitzant queda disponible per a les plantes. A mesura que l’energia es consumeix, l’activitat microbiana
disminueix i la relació C/N s’aproxima a 10. Quan la relació C/N és elevada les
necessitats en nitrogen també ho són, de manera que les plantes cultivades competeixen amb els microorganismes per a l’obtenció del nitrogen.
Els bons sòls agrícoles són aquells on la matèria orgànica s’humifica ràpidament
i per tant han de permetre una elevada activitat microbiana. Com ja hem vist, no
és tan important la quantitat de matèria orgànica com ho és la velocitat en què
aquesta s’humifica. Els sòls que presenten escassa fertilitat és per falta d’activitat
microbiana ja sigui per sequera, inundació, acidesa o alcalinitat excessiva.
Aquestes causes moltes vegades es poden conèixer a través de les analítiques de sòls
i mitjançant tècniques adequades es poden corregir.
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4. La problemàtica dels nitrats
4.1. Com s’origina la contaminació per nitrats?
Com ja hem vist fins ara, el nitrogen pot ser aportat al sòl per diferents vies.
Aquestes aportacions no queden estables en el sòl, sinó que pateixen molts canvis per processos químics, físics i biològics, de manera que poden ser aprofitades
pels cultius o bé es poden perdre definitivament.
Dels compostos nitrogenats minerals que podem trobar a les terres, només
l’amoni hi queda retingut de forma apreciable. Açò és degut al fet que es tracta
d’un ió carregat positivament, i per tant queda retingut a les partícules del sòl,
que tenen càrrega negativa i atreuen cap a si les càrregues elèctriques positives. En canvi, els nitrats (NO3)-, que tenen càrrega elèctrica negativa, no són
retinguts, i a més són molt solubles en aigua, de manera que, si no són absorbits
per les plantes, ràpidament són arrossegats per l’aigua i van a parar, a través de
l’escorrentia, als torrents, a les zones humides o a la mar, o bé s’infiltren cap als
aqüífers a través dels terrenys permeables o dels avencs.

La intensitat del procés de rentat o lixiviació depèn bàsicament de:
El sòl:
La capacitat de retenció de l’aigua depèn de l’estructura, profunditat i textura del
sòl. Com més capacitat de retenir aigua tengui la terra, menor és el risc de rentat
de nitrats. Per exemple, en terrenys arenosos l’aigua de pluja o de reg s’infiltra
ràpidament cap a les capes profundes, i per açò hi ha major risc de rentat de nitrats. En terrenys francs el risc és mitjà i en el terrenys argilosos el risc de rentat
és menor.
El balanç d’aigua:
Com més plou o més es rega un camp de cultiu, més elevat és el risc de rentat de
nitrats. El rentat es produeix quan les aportacions d’aigua (reg o pluja) superen
les pèrdues d’aigua per evapotranspiració (és a dir, l’aigua que s’evapora directament del sòl o bé a través de la transpiració de les plantes).

La quantitat de nitrats presents en el sòl:
La concentració de nitrats que arrossegarà l’aigua que s’infiltra a la terra dependrà de la quantitat de nitrogen nítric que contengui el sòl, és a dir, depèn en bona
mesura de la quantitat de fertilitzants que s’hagin aplicat a la terra. Per aquest
motiu és molt important evitar les aportacions excessives de fertilitzants i controlar en quines èpoques s’apliquen.
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El nitrat (NO3)- és la forma de nitrogen més mòbil del sòl i a més és molt soluble. Per tant, els nitrats que no han estat aprofitats per les plantes són rentats
per l’aigua de pluja o de reg i es perden definitivament, ja que van a parar a les
aigües superficials o subterrànies. Aquest procés de rentat també s’anomena
lixiviació.
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Figura 7. Esquema del procés de rentat de nitrats

4.2. Repercussions de la contaminació de l’aigua
per nitrats sobre la salut i el medi ambient
La presència de nitrats a les aigües representa un risc per a la salut de les persones
i per al medi ambient, com veurem a continuació.
En referència a la salut, val a dir que els nitrats per si mateixos no són tòxics
per a les persones, sinó que formen part dels minerals de la dieta humana. No
s’acumulen a l’organisme sinó que s’eliminen a través de l’orina.
El problema sorgeix quan, a partir d’una certa quantitat ingerida, una part dels
nitrats es redueix a nitrits (NO2-) per l’activitat dels bacteris del tub digestiu, i
aquests poden causar alguns problemes de salut: els nitrits alteren l’hemoglobina
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de la sang i impedeixen que aquesta pugui transportar l’oxigen que necessita
l’organisme. El resultat és una malaltia anomenada metahemoglobinèmia o
malaltia blava. Aquest problema, si bé no sol afectar els adults, és especialment
perillós en els fetus i els lactants, que són més vulnerables a causa de l’acidesa
del seu ventrell, diferent de la dels adults.
Per altra banda, els nitrits, quan formen àcid nitrós a l’organisme, es poden combinar amb altres substàncies de l’estómac i formar nitrosamines, que poden afavorir l’aparició de càncer gàstric.
La major part dels nitrats ingerits a la dieta en condicions normals provenen
d’alguns productes com les hortalisses (remolatxa, api, espinacs, raves, lletuga...).
Per açò no és recomanable que a les verdures s’apliqui un excés d’adob nitrogenat ja que, encara que no en necessitin, algunes l’acumulen a la part comestible
i provoquen que mengem nitrats en excés. L’altra font important de nitrats que
ingerim prové de l’aigua que, per un motiu o altre, ha estat contaminada per
aportacions excessives de nitrats.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha determinat una dosi diària admissible de nitrats, per davall de la qual no hi ha pràcticament cap risc de toxicitat.
Aquesta dosi és de 3,65 mg/dia/kg de pes. Així, per a un adult de 68 kg de pes,
la quantitat màxima de nitrats que pot ingerir és de 250 mg/dia. S’estima que
la ingesta normal de nitrats a través dels aliments sòlids és de 150 mg/dia. Els
nitrats aportats per 2 litres diaris d’aigua de beguda no han de superar, per tant,
els 100 mg (quantitat que equivaldria a una concentració de 50 mg/l).
La normativa relativa a la qualitat de l’aigua per a consum humà estableix el
contingut màxim de nitrats en 50 mg/l1. També s’ha establert a través d’un reglament comunitari el contingut màxim en nitrats d’alguns productes alimentaris.
És important remarcar que els riscos associats a la presència de nitrats a les
aigües només es refereixen a l’aigua de beguda. És a dir, no afecten els altres
usos habituals de l’aigua (dutxa, neteja, etc.). Quant al seu ús com a aigua de
beguda, convé remarcar que els grups de major risc són els infants petits i les
dones embarassades.
Pel que fa a les repercussions ambientals de la contaminació per nitrats, és important mencionar que el nitrogen i el fòsfor són dos nutrients que, quan es
troben en excés, provoquen l’eutrofització de les aigües. L’eutrofització és un
enriquiment excessiu en nutrients de les aigües superficials (torrents, basses,
aiguamolls, albuferes i la mar), que comporta un creixement anormal de les plantes aquàtiques i uns cúmuls d’algues que, quan moren i es descomponen, consumeixen l’oxigen de l’aigua. La manca d’oxigen provoca la mort dels peixos i de
la resta de la fauna aquàtica.
1

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà
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A Menorca s’ha constatat que hi ha alguns torrents que estan en mal estat a causa
de processos de contaminació d’aigües superficials. Les principals causes detectades
estan en les depuradores i en la gestió inadequada dels residus de bestiar en
algunes explotacions.
A part del problema de l’eutrofització de les aigües, la concentració de nitrats té
altres efectes negatius sobre la biodiversitat, com la disminució de la diversitat
de plantes de les pastures, especialment d’espècies lleguminoses.

Un excés de nitrats en les aigües de consum pot generar problemes de salut en
alguns grups de població. A part d’açò, l’excés de nitrats en el medi natural pot
provocar l’eutrofització dels ecosistemes aquàtics, que afectarà la qualitat de les
aigües i els organismes que hi viuen.
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5. El raonament de la fertilització nitrogenada
i la seva aplicació als sistemes de cultiu
5.1. La fertilització dels cultius
En aquest capítol i els següents ens centrarem en les pràctiques agrícoles que
més influeixen en els fluxos de nitrogen de les terres i explicarem amb quines mesures es pot millorar l’eficiència en la gestió dels cultius i dels residus ramaders.
Com ja sabem, els cultius necessiten uns nutrients bàsics per desenvolupar-se.
Ja des de molt antic es va veure que fent rotacions de cultius es millorava molt
el rendiment productiu del sòl; era una manera de gestionar la disponibilitat de
nutrients a la terra.
Per definició, la fertilització mineral del sòl té com a objectiu “mantenir en el
sòl un contingut adequat d’elements minerals, en condicions de ser assimilats,
perquè la planta pugui absorbir-los en el moment precís i en les quantitats necessàries”. Cal tenir en consideració que el que s’ha de cercar és l’equilibri de la
fertilització, i no tant el valor absolut de qualsevol dels elements.
Entre els elements que necessiten les plantes, els més importants, ja que componen el 95% de la matèria seca dels vegetals, són: carboni, oxigen, hidrogen i
nitrogen. El 5% restant són altres elements minerals, alguns dels quals imprescindibles per al desenvolupament vegetal i d’altres que només són accessoris. El
carboni, l’oxigen i l’hidrogen són els tres elements que la planta agafa de l’aire i
de l’aigua, i la resta són absorbits de la terra.
Així, podem dir que els elements principals de la fertilització són el nitrogen, el
fòsfor i el potassi, ja que són imprescindibles per al desenvolupament vegetal
i es necessiten en quantitats importants. Com a elements secundaris, hi ha el
calci, el magnesi i el sofre, que són imprescindibles i a vegades en quantitats
tan importants com les dels elements principals, tot i que no se solen satisfer
mitjançant dosis d’adobament calculades directament. Finalment, es necessiten
oligoelements, alguns dels quals imprescindibles (ferro, manganès, bor, coure,
zenc, molibdè i clor) i d’altres no essencials (sodi, cobalt, iode, seleni, fluor, silici,
alumini, etc.).
En el gràfic següent es pot observar com la falta d’un dels elements nutritius
indispensables per al desenvolupament vegetal limita la producció, tot i que hi
hagi suficient quantitat dels altres elements.
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Aquest fet ens demostra que hem
de programar una fertilització raonada i equilibrada, ja que d’una altra
manera, els esforços per mantenir
certs nivells d’alguns dels elements
poden no servir de res. Com ja
hem dit abans, cal tenir molt present que el que s’ha de cercar és
l’equilibri de la fertilització, i saber
que, a més de la quantitat que hi
pugui haver en el sòl de cadascun
dels elements, les condicions del
sòl, del clima o del cultiu intervindran també en l’efecte de la fertilització, i poden limitar l’acció dels
fertilitzants.
En el cas del fòsfor i el potassi, les
reserves als sòls són més estables
que en el cas del nitrogen. Es podria dir que la terra actua com un
magatzem de fòsfor i potassi, ja
que aquests elements queden retinguts al complex argil·lohúmic
del sòl i queden a disposició de
Figura 8. Creixement en funció de l’element
les plantes a mesura que aquestes
limitant
en necessiten. Per tant, amb una
analítica de sòl cada pocs anys podem tenir una idea molt fiable de si fa falta
aportar-ne més o en tenim prou amb el que hi ha. En canvi l’ió nitrat, com ja
hem vist, no queda retingut al complex i es va movent amb l’aigua del sòl, i per
aquest motiu la fertilització nitrogenada requereix una atenció especial i unes
aportacions fraccionades en funció de les necessitats de cada cultiu, el moment
d’aplicació i les condicions ambientals.

Els elements principals de la fertilització són el nitrogen, el fòsfor i el potassi,
i s’han d’aportar a la terra de manera equilibrada, ja que el dèficit de qualsevol
limitarà la producció. Les reserves de fòsfor i potassi del sòl són bastant estables
gràcies a l’efecte del complex argil·lohúmic, però en el cas del nitrogen necessitam un seguiment més acurat de la seva disponibilitat ja que es tracta d’un
element més mòbil.
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És molt recomanable realitzar anàlisis periòdiques de sòl per poder conèixer l’estat dels
nutrients i programar correctament la fertilització.
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5.2. Les bases de la fertilització nitrogenada
Com ja hem vist abans, el nitrogen en el sòl, a més de sofrir alteracions químiques, sofreix variacions en la seva quantitat a causa de les diferents sortides i
entrades de nitrogen que hi tenen lloc. Aquest balanç és difícil de calcular realment, per la gran quantitat de factors que hi influeixen, però tot i així existeixen
diferents maneres de calcular les entrades i sortides de nitrogen que hi pugui
haver per poder conèixer les necessitats d’adobament que caldrà aplicar en funció de la collita que es vulgui.
La dificultat de calcular aquest balanç a la pràctica fa recomanable la realització
d’anàlisis del sòl per poder valorar les reserves de nutrients. L’anàlisi periòdica (cada
tres o quatre anys) dels nutrients en el sòl pot permetre seguir-ne el balanç2.
Un cop sabem el que tenim en el sòl, necessitam saber quines són les necessitats
dels diferents cultius, i d’aquesta manera podrem saber què és el que cal aportar-hi. Així, coneixent les necessitats del cultiu, les pèrdues que es produeixen
i les aportacions naturals podem arribar a fer un càlcul de les aportacions que
haurem de fer, i aquest càlcul serà el punt d’inici a l’hora de planificar la fertilització dels nostres camps.

Figura 9. Càlcul del nitrogen que s’aplicarà a cada cultiu. Font: “Curs de fertilització
raonada i maneig de cultius a les explotacions del Parc Natural de s’Albufera des Grau”
(Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 2004).
2

Per obtenir uns resultats fiables de les anàlisis, és molt important agafar les mostres de terra correctament.
Es pot demanar assessorament a les dependències d’Agricultura del Consell Insular de Menorca, així com lliurar les mostres
de terra per al seu processament.
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Les necessitats del cultiu
Per poder saber quines són les necessitats del nostre cultiu (és a dir, les extraccions de nitrogen que farà el cultiu), s’han elaborat estudis per determinar quins
requeriments té cada tipus de planta, de manera que en podem tenir una idea
aproximada.
Un exemple el podem veure en el següent quadre, en què s’expressen les extraccions de nitrogen, fòsfor i potassi per a diferents cultius en funció del seu
rendiment.

Unitat fertilitzant
Kg Nitrogen
Kg Fòsfor (P2O5)
Kg Potassi (K2O)
Gra (unitats fertilitzants/Tm gra)
Ordi				
24			
11			
21
Civada				
28			
11			
21
Farratge ( Unitats Fertilitzants / Tm Matèria Seca)
Raigràs				
22			
7		
28
Alfals				
0			
7		
26
Enclova			
0			
7		
26
Trèvol subterrani 		
0			
6.5		
40
Gramínies 			
15			
6		
22

Taula 1. Extraccions dels diferents tipus de cultiu per unitat de producció. Dades extretes
del curs “Cultivos forrajeros en Menorca” (Bustamante i Allès, 1998) i del “Curs de fertilització raonada i maneig de cultius a les explotacions del Parc Natural de s’Albufera des
Grau” (Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 2004).

Les aportacions naturals i les pèrdues
Com a norma general, es pot interpretar que les aportacions de nitrogen difícilment controlables com puguin ser la fixació biòtica, abiòtica, aportacions de
l’aire o per ascens capil·lar, queden contrarestades per les pèrdues per exportació
de les males herbes, desnitrificació, volatilització, erosió, etc. De manera que el
que farà que siguin més les aportacions o les pèrdues de nitrogen serà la diferència entre el rentat de nitrats i la mineralització neta de la matèria orgànica.
És a dir, el que ens interessa tant des d’un punt de vista de producció com des
d’un punt de vista mediambiental és que no es perdi nitrogen per rentat (ja que
no l’aprofitarà el cultiu i a més es produiria una contaminació de les aigües) i que
l’aportació de nitrogen per mineralització de la matèria orgànica present en el
sòl sigui elevada.
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Per tot açò, convé saber que el rentat per lixiviació dependrà de la quantitat i
del moment en què plogui o es realitzi un reg, i que la mineralització depèn de
factors ecològics que regulen la biologia del sòl i, per tant, l’activitat dels microorganismes que hi viuen.
En resum, es pot dir que en les condicions mediterrànies:
· el rentat a finals d’hivern i principis de primavera és molt superior a la mineralització,
· a la primavera, depenent de les pluges, tant pot ser superior un com l’altre, i el més
normal és que es vagin alternant els dos processos,
· a l’estiu el rentat és molt baix i, tot i que la mineralització també ho és per falta
d’humitat en el sòl, aquesta és superior a la pèrdua per rentat,
· a la tardor, com a la primavera, es poden produir situacions variables.
L’aportació d’adob
Per concloure, una volta sabem quina és la quantitat de nitrogen disponible en el sòl,
tenint en compte el balanç entre les aportacions naturals i les pèrdues, i quina quantitat
necessita el cultiu per tenir el rendiment que s’espera, podrem saber quina quantitat
hem d’aportar en forma d’adob. És molt important considerar, en el càlcul d’adob a
aportar al cultiu, les aportacions de matèria orgànica que fem (fems i purins). Més
endavant explicarem com influeixen aquestes aportacions en la fertilitat de la terra.

Per calcular l’aportació d’adob que hem de fer a un cultiu tindrem en compte les
necessitats del cultiu, el nitrogen disponible a la terra en el moment de sembrar i
les possibles aportacions naturals i pèrdues. La realització d’anàlisis periòdiques
del sòl és necessària per poder planificar una fertilització eficient i reduir costos
innecessaris en l’adobament.

5.3. Els adobs nitrogenats
En aquest apartat veurem les característiques dels principals tipus d’adobs
químics emprats en agricultura. En el mercat podem trobar molts tipus diferents
d’adobs, el que convé conèixer són les característiques de cadascun i saber quin
és el més adient en cada moment. Els fertilitzants nitrogenats se solen classificar en cinc grans grups: nítrics, amoniacals, mixtos, orgànics i d’alliberació lenta.
La utilització de les diferents formes dependrà dels factors i condicions del sòl,
les condicions climàtiques del moment, la velocitat d’actuació i el seu rendiment
econòmic. El que és important és saber de quina manera es presenta el nitrogen
total, ja que normalment en els adobs comercials el que crida més l’atenció és el
percentatge de nitrogen total i, com hem vist fins ara, depenent de la forma en
què es presenti aquest nitrogen tindrà uns efectes diferents.
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· Adobs de nitrogen nítric (NO3-)
Les formes nítriques tenen una acció immediata, ja que com hem vist l’ió nitrat
és absorbit directament per les plantes. Aquestes formes no es fixen al complex
argil·lohúmic del sòl, sinó que queden lliures en la solució i es mouen amb els
moviments de l’aigua (per açò són fàcilment rentades). Com que són mòbils i
d’acció immediata, no presenten efecte residual, de manera que passat un curt
període de temps no tenen cap efecte.
Cal dir que els nitrats tenen un efecte antivíric a causa que els virus es desenvolupen millor en ambients sense oxigen, i els nitrats n’aporten.
El més conegut, tot i que no s’empra gaire a Menorca, és el nitrat potàssic, que té
una riquesa en nitrogen nítric del 13% i un 46% de potassa. Pot aplicar-se a tots
els cultius, en cobertera.
· Adobs de nitrogen amoniacal (NH4+)
Com hem explicat anteriorment, les formes amoniacals són retingudes pel complex adsorbent del sòl, per açò les pèrdues són menors. El nitrogen amoniacal
pot ser absorbit directament per les plantes, encara que la major part s’ha de
nitrificar prèviament per poder ser absorbida. Són solubles en aigua. Com que
tenen una acció més lenta es pot dir que tenen un efecte residual, la seva acció
es perllonga més en el temps. Són acidificants, característica interessant per
als nostres sòls, especialment els calcaris. El pas de les formes amoniacals a
nítriques pot durar un mes a l’hivern i pocs dies a l’estiu, sempre depenent de
condicions com la temperatura i la humitat. En terrenys càlids i secs hi pot haver
pèrdues per volatilització si no s’enterren.
Un dels més utilitzats és el sulfat amònic, que és molt soluble en aigua i té una
riquesa del 20,5% de nitrogen, exclusivament en forma amoniacal. La riquesa
en sofre és de l’ordre del 23%, la qual cosa és d’interès per a cultius exigents en
aquest element (crucíferes, oleaginoses, lleguminoses, etc.) i per a sòls en què
no es tira gaire fems. Sol ser molt utilitzat en hortícoles, patata i fruiters. No se’n
recomana l’ús en sòls que es neguin, ja que els sulfats es poden reduir a sulfurs,
que són tòxics. Se sol utilitzar com a adob de fons en presembra. En els nostres
sòls pot ser recomanable usar-lo, ja que origina una acidesa temporal deguda
als sulfats; fins i tot pot tenir un efecte descalcificant. Només s’utilitzarà sense
enterrar quan hi hagi unes condicions molt bones per a la nitrificació, que com
hem vist dependrà de la temperatura i la humitat majoritàriament.
L’altre adob amoniacal molt important és la urea (NH3), que tot i que presenta
una riquesa del 46% de nitrogen ureic, es pot considerar un adob amoniacal
perquè es transforma ràpidament en aquesta forma: en sòls amb bona activitat
microbiana, aquest procés es realitza entre tres i deu dies, segons la humitat,
la temperatura i el pH. Té una solubilitat molt elevada. Si es presenta en forma
granulada es pot utilitzar tant de fons com en superfície. Quan es tira a eixam en
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superfície pot perdre eficàcia segons les condicions ambientals a causa de l’alt
risc de volatilització de l’amoníac. És molt recomanable que s’enterri, ja que el
vent fa que una gran quantitat es perdi, i igualment pot passar si passa bastant
temps sense ploure.
· Adobs nitrogenats mixtos (nítric i amoniacal)
Aquestes formes presenten característiques intermèdies entre les formes nítriques i amoniacals. El que interessa és saber de cada producte quin és el percentatge de cadascun dels tipus.
De les formes mixtes, l’adob més utilitzat és el nitrat amònic càlcic, amb una
riquesa en nitrogen total del 27%, repartida a parts iguals entre nitrogen nítric i
amoniacal. S’empra només en superfície, i tindrà una acció immediata deguda a
la part del nitrogen nítric i un efecte més pausat degut a la proporció de nitrogen
amoniacal.
· Adobs amb nitrogen orgànic
Solen provenir de residus industrials. No deixen humus en el sòl. La concentració
de nitrogen total pot arribar al 15%. A Menorca no s’utilitzen.
· Adobs mixtos amb N d’alliberació lenta
Són fertilitzants fabricats amb la intenció de reduir les possibles pèrdues de nitrogen i cerquen una acció més pausada i perllongada d’aquest element. Porten
el nitrogen repartit en formes nítriques i amoniacals, aquestes darreres lligades a
un component que inhibeix la nitrificació i per tant en retarda l’efecte (es retarda
la transformació de l’amoni en nitrat).
Avui en dia són coneguts per quasi tots els agricultors. La majoria d’adobs que
s’utilitzen a Menorca d’aquest tipus es presenten com a adobs composts, i aporten nitrogen, fòsfor i potassi.
El que hem comentat fins ara fa referència als adobs nitrogenats més importants,
ara bé, cal mencionar els adobs composts, aquells que aporten més d’un dels tres
elements principals utilitzats en la fertilització. A Menorca són molt utilitzats els
adobs composts que aporten una concentració determinada de nitrogen, fòsfor
i potassi (coneguts per NPK). Aquests adobs se solen utilitzar de fons; el que és
interessant saber, a part de la proporció de nitrogen que contenen, és quina quantitat del nitrogen és aportat en forma nítrica i quina en forma amoniacal, ja que hi
ha certes diferències. A més, la concentració de fòsfor i potassi també serà interessant a l’hora d’escollir-ne un, segons si les nostres terres tenen o no prou reserves
d’aquests dos elements.
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En l’elecció del tipus d’adob, s’ha de tenir en compte la concentració de nitrogen
que conté, però també és molt important saber en quina forma es presenta el
nitrogen, ja que els efectes seran diferents i també variaran les pèrdues que
es puguin produir.
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5.4. Adobament nitrogenat dels diferents cultius
Com ja hem vist, tan important com saber la quantitat d’adob a aportar és saber quin és el moment més oportú per fer-ho. La peculiaritat que presenta el
nitrogen degut a la seva gran mobilitat fa que no es pugui aportar tot el que
necessita d’una sola vegada, i açò obliga a fraccionar les dosis perquè la planta
en disposi al llarg de la seva vida. Cal tenir present que quan les plantes tenen
més necessitats de nitrogen és quan presenten velocitats elevades de creixement i en les fases de desenvolupament, tal com s’ha explicat anteriorment.

L’adobament nitrogenat el podem fraccionar en un adobament a l’hora de sembrar (o de fons) i altres de més tardans, anomenats de superfície.

L’adobament de fons pot representar entre un 20 – 50% de les necessitats
totals. En els cultius de tardor, tenint en compte que la planta tindrà un creixement escàs i les pèrdues per rentat poden ser importants, s’utilitzaran les dosis menors per a l’adobament de fons. Els cultius sembrats a la primavera o a
l’estiu podran utilitzar dosis de fons més elevades a causa del creixement ràpid
i del menor risc de rentat en aquesta època.

L’adobament de superfície representarà el 80 – 50 % restant.
Es podrà fraccionar entre dues i quatre vegades en funció del creixement i dels
canvis en les fases de desenvolupament. El fet de repartir-ho en més cops no
vol dir en cap cas que s’hagi d’augmentar la quantitat total de nitrogen, sinó
tot el contrari, com més repartit, més bé serà aprofitat per les plantes i es reduiran al màxim les pèrdues.
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A continuació podem veure algunes recomanacions quant a l’adobament nitrogenat en superfície per a diferents tipus de cultiu en funció de les etapes de
desenvolupament.
Cultiu					
Cereals d’hivern			
					
					
Raigràs					
					
					
Blat d’indi farratger			
					
Alfals i praderes artificials		
					
Patata					
					
Vinya					

Adobament de superfície
1r. Començament de la guaixada (50%)
2n. Començament de l’encanyat (25%)
3r. Vint dies després (25%)
1r. Tercera fulla del cultiu (guaixada) (25%)
2n. Després del primer tall (37%)
3r. Després del segon tall (37%)
1r. Planta 20 cm (50%)
2n. Planta 50 cm (50%)
1r. Després del primer tall
2n. Cada dos o tres talls
1r. Amb el primer calçament
2n. Amb el segon calçament
1r. Al febrer o març

Fruiters				
					
					

1r. Abans de la brotada (50%)
2n. Després de la floració (25%)
3r. Després de la collita (25%)

Taula 2. Recomanacions per a l’adobament nitrogenat en superfície. Font: Urbano Terron, 1995.

En els cereals d’hivern, es recomana aplicar tot el nitrogen en superfície en els
moments de màxima necessitat, com és en la guaixada i fins que surten les primeres inflorescències, i evitar l’adobament nitrogenat de fons. Els adobs més recomanables són el nitrat amònic i la urea si no hi ha perill de pèrdues per rentat
o volatilització.
En el raigràs es recomana aplicar el nitrogen en superfície, en els moments de
màxima necessitat, com és la guaixada, i després de cada tall. Es recomana emprar
nitrat amònic.
El blat d’indi farratger es pot adobar de fons amb urea o amoníac. Els adobs de
superfície es faran amb adobs de formes nítriques o amoniacals.
En les lleguminoses, l’adobament nitrogenat de superfície no té gaire sentit; ara
bé, molts autors recomanen aplicar dosis de 10 – 15 kg de nitrogen/ha abans de
la sembra per satisfer les necessitats de nitrogen en els primers dies de vida del
cultiu, en què s’ha de produir la simbiosi de les plantes amb el bacteri fixador
(Rhizobium).
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Quant a les hortícoles, si són de cicle curt i depenent del cultiu precedent, pot
evitar-se l’adobament nitrogenat de fons. El de superfície es realitzarà fraccionat
amb formes nítriques o mixtes. En els fruiters, a l’inici de l’activitat vegetativa i fins
a la floració es poden aplicar formes amoniacals. Les majors necessitats es donen
amb la formació de fruits, quan es recomanen les formes mixtes, nitrico-amoniacals. En l’olivera i l’ametller es fa un adobament orgànic amb fems madurats, que
s’escampen en superfície a l’hivern, abans de començar el cicle. És recomanable
mantenir una coberta vegetal per no tenir pèrdues d’aigua per evaporació a l’estiu.

En els cereals d’hivern es recomana evitar l’adobat de fons i aplicar tot el nitrogen en
superfície, i si és possible de manera fraccionada.
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Per concloure aquest apartat cal recordar que el Codi de bones pràctiques
agrícoles de les Balears recomana que les dosis de nitrogen aplicades entre el 15
d’octubre i el 28 de febrer no superin els 25 kg de nitrogen per hectàrea en una
setmana, ja que aquest període de temps és quan hi ha més risc de rentat a causa
de les condicions climàtiques. I en total recomana no passar dels 200 kg de nitrogen total per hectàrea i any (en cas de cereals), sumant totes les aportacions de
nitrogen (adobs químics, fems, purins, etc.).
El Codi de bones pràctiques agrícoles de les Balears també fa altres recomanacions molt importants a l’hora d’aplicar adobs:
· deixar una franja com a mínim de 2 metres sense adobar al costat dels cursos
d’aigua,
· no aplicar residus orgànics ni efluents a menys de 35-50 metres d’una font, pou o
perforació que subministri aigua per al consum humà o que s’hagi d’utilitzar en
sales de munyir,
· deixar tots els marges amb herba, que podrà aprofitar els nitrats que es perdin
per les voreres.

És molt important deixar una franja sense adobar vora els cursos i masses d’aigua per tal
d’evitar la contaminació del medi aquàtic.
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6. La gestió de les dejeccions ramaderes
6.1. La recollida i l’emmagatzematge de les dejeccions
En una explotació ramadera, els efluents tenen orígens molt diversos: les
dejeccions, els purins, els sucs d’ensilatge, les aigües de rentat, etc.
Aquests efluents tenen un potencial contaminant important i si es troben en
instal·lacions mal adaptades poden fugir fàcilment cap a cursos d’aigua superficials o infiltrar-se a la terra.
Aquest alliberament incontrolat dels efluents al medi constitueix una de les
principals causes de contaminació de les aigües subterrànies per nitrats, i
també del mal estat en què es troben alguns torrents de Menorca. Açò també
pot passar quan hi ha una concentració molt gran de bestiar en una àrea petita (com una quintana o bé un punt d’alimentació o descans) de manera molt
continuada sense que es doni un tractament adequat a les dejeccions que s’hi
concentren.
En els darrers anys s’ha treballat molt des de l’administració en aquest aspecte, i de fet es pot comprovar com les explotacions s’han esforçat per adaptar
les instal·lacions en tot el que fa referència a la recollida dels efluents que s’hi
produeixen. Per altra banda, com veurem a continuació, una aplicació adequada
d’aquests efluents pot millorar l’eficiència de la fertilització de les terres i fer-la
més rendible.
Cal saber, però, que en els fems també es produeixen pèrdues. La falta d’aeració,
la temperatura elevada i l’alta humitat que hi sol haver en els estables provoquen
una ràpida oxidació del carboni. Aquestes condicions també afavoreixen que la
urea dels purins es descompongui en amoníac i aquest es perdi per volatilització, cosa que pot donar lloc a pèrdues d’un terç del nitrogen total.
També es poden produir pèrdues per arrossegament dels líquids, per la qual
cosa és recomanable que s’utilitzin productes molt absorbents per a llit del bestiar. Per tot açò, és important utilitzar femers coberts que estiguin sobre una
capa impermeable i recollir els líquids en una fossa, així es poden utilitzar els
sucs recollits per anar regant els fems secs.
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El Codi de bones pràctiques agràries de les Balears recomana disposar d’una capacitat d’emmagatzematge de les dejeccions suficient per a tot el període en què
no és recomanable aplicar-les a la terra.
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6.2. Composició de les dejeccions ramaderes
En les taules següents es poden observar les quantitats anuals de dejeccions
sòlides i líquides dels diferents animals així com la seva composició.
Pes anual
% aigua
% Nitrogen
% Fósfor
		
(Kg)				
(P2O5)
							

Sòlides
Cavall
Vaca
Ovella
Porc
Líquides
Cavall
Vaca
Ovella
Porc

% Potassi
(K2O)

% Calci i
Magnesi 		
(CaO+MgO)

6.000
9-10.000
500
900

74		
84
66
82

0,5
0,3
0,7
0,6

0,4
0,2
0,5
0,4

0,3
0,2
0,25
0,5

0,3
0,1
1,5
0,3

1.200-1.500
5.000-6.000
200-300
500-600

89
93		
86,5
97,5

1,2
0,9
1,7
0,3

0,03
0,05
0,12

1,5
1
2
0,2

0,8
0,15
0,6
0,05

Taula 3. Composició de les dejeccions anuals de cada tipus de bestiar.
Font: Urbano Terron, 1995

A més del tipus d’animal, l’edat també influeix en la composició de les dejeccions; així les dejeccions dels animals més joves solen contenir més percentatge
d’aigua i són més pobres en minerals. Pel que fa a l’alimentació dels animals,
si aquesta conté farratges, les dejeccions solen ser més riques en nitrogen. Si
conté grans de cereals solen contenir més fòsfor, i si l’alimentació és a base de
tubercles i arrels les dejeccions són riques en potassi.

Els efluents de ramaderia tenen un alt valor fertilitzant. Una correcta recollida,
una aplicació adequada a les terres i el coneixement de la seva composició permet valorar-los millor i així poder conciliar economia de l’adobament, resultats
agronòmics i respecte al medi natural.

6.3. Els efectes de l’aplicació de les dejeccions a la terra
La valoració dels efluents en les explotacions ramaderes està motivada per tres
consideracions: agronòmica (manteniment del nivell de matèria orgànica en el
sòl), econòmica (economitzar en els costos de fertilització) i mediambiental
(limitar les possibles contaminacions de les aigües).
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El problema dels fems i purins és que, de vegades, les condicions climatològiques, l’estat dels cultius d’una explotació i la disponibilitat de temps per part
dels agricultors limiten la quantitat i el moment d’aplicació d’aquests fems en
el sòl. Tot i així, és necessari fer un esforç en la seva correcta gestió ja que,
com hem vist, els beneficis agroambientals són elevats i més tenint en compte
els costos cada vegada més elevats dels fertilitzants comercials. A continuació
veurem els punts més importants a tenir en compte a l’hora d’aplicar les dejeccions a la terra.
A Menorca la majoria de les explotacions ramaderes que produeixen efluents
poden gestionar-los a la mateixa explotació sense necessitat de recórrer a fora de
l’explotació per poder-los utilitzar correctament. Per açò, cal estimar les quantitats
d’adob orgànic que es produeixen anualment en una explotació, la quantitat que s’hi
pot emmagatzemar, els cops que s’haurà d’escampar en els camps, etc. També serà
necessari conèixer la quantitat d’elements fertilitzants que contenen mitjançant
anàlisis dels efluents. Tot açò serà imprescindible a l’hora de realitzar el pla de
gestió de residus, en el qual s’han d’especificar totes les aportacions realitzades
procedents dels animals, sala de munyir, lleteria, estables, etc., com ho especifica
el Codi de bones pràctiques agrícoles de les Balears.
Els fems seran necessaris per aconseguir un nivell d’humus en el sòl. Quant a la
utilització d’aquests, és important tenir en consideració que és un adob compost de naturalesa organicomineral, encara que el valor fertilitzant que té es
deu a la fracció orgànica. Tot i que és un adob mineral complet, mai presenta
un equilibri, normalment és escàs en fòsfor. La totalitat de nitrogen dels fems es
troba en forma orgànica i per tant no se’n produiran pèrdues tot d’una, ja que
aquest s’haurà d’anar mineralitzant. En canvi, el fòsfor i el potassi es troben a
parts iguals entre les formes orgàniques i minerals, i per açò la part mineral es
pot aprofitar tot d’una i l’orgànica caldrà que es vagi mineralitzant, però no hi ha
pèrdues. Finalment, és important remarcar que els fems aporten oligoelements
que poden ajudar a mantenir un nivell de fertilitat adequat.
Normalment, l’acció fertilitzant dels fems es manifesta al llarg dels tres primers
anys. Es pot considerar que entre el 60 i el 70% del que s’aporta es va mineralitzant
de la manera següent: el 50% el primer any, el 35% el segon i el 15% el tercer.
Podem distingir entre els fems freds (vacu i porcí), que són lents i exigeixen de
tres a quatre mesos entre l’aplicació i la sembra, i els fems calents (equí, oví i
aus), que són ràpids i, per tant, són suficients un o dos mesos entre l’aplicació i la
sembra. Aquests temps es poden veure reduïts en terrenys arenosos o allargats
en llocs argilosos. Com ja hem vist, es calcula que l’efecte dels fems es reparteix
al llarg dels tres primers anys, tot i que en sòls arenosos i calcaris es pot reduir
a dos anys. Per tant, per mantenir els nivells d’humus en el sòl es poden aplicar

6. La gestió de les dejeccions ramaderes

fems cada tres anys, tot i que és recomanable realitzar anàlisis per poder veure
el nivell i l’estat de la matèria orgànica existent, d’aquesta manera podem obtenir el balanç de matèria orgànica dels nostres sòls. L’enterrament dels fems
(quan hagin madurat uns mesos) entre 10 i 15 cm facilitarà l’activitat microbiana
i s’evitaran pèrdues. Convé tenir en compte, però, que si enterram fems frescos
en profunditat podem tenir problemes, ja que poden produir toxines a causa de
la seva fermentació en ambient sense oxigen.
Quant als purins, aquests tenen una composició molt variable. Les pèrdues per
volatilització solen ser molt elevades a causa que fermenten molt ràpidament
i el nitrogen amoniacal pot fugir, sobretot en fosses descobertes. Els purins es
poden utilitzar tant abans de sembrar com en superfície. La seva major eficiència es donarà quan els cultius tenen més necessitats de creixement. Si s’utilitza
abans de la sembra també és aconsellable enterrar-lo. Entre el 30 i el 50 per cent
del nitrogen total dels purins es troba en forma amoniacal i per açò actuen més
ràpidament que els fems.
Tot i el que hem vist fins ara, com a norma general podem dir que com més
aportacions es facin i amb dosis més petites millorarem l’eficiència dels fems
quant a la millora de l’estat físic, químic i biològic del sòl.

La quantitat màxima de fertilitzant orgànic (fems, purins i altres) que permet
aplicar el Codi de bones pràctiques agràries de les Balears s’ha de comptabilitzar en funció del nitrogen que contenguin i sumar-lo a totes les possibles
aportacions de nitrogen orgànic que hi pugui haver sense superar els 170 kg de
nitrogen per hectàrea i any, inclòs el que aporten els animals mentre pasturen.
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En un context climàtic semiàrid com és el cas de Menorca, i tenint en compte
que les reserves d’aigua per a consum són limitades, el reg de cultius és un aspecte que s’ha de tractar amb especial atenció, ja que segons en quines condicions i intensitat pot representar problemes a mitjà i llarg termini pel fet de no
adaptar-se a les limitacions climàtiques i ambientals de l’illa.
Si no es gestiona correctament, l’aportació d’aigua de reg pot augmentar el risc
de rentat de nitrats per dissolució en les aigües de reg i filtració cap a les capes
del subsòl o bé per escorrentia dels camps de cultiu. Per altra banda, quan a
l’estiu es manté humitat en el sòl s’afavoreix la mineralització de l’humus, la qual
cosa s’haurà de tenir en consideració per no afavorir els processos de rentat.
Cal adaptar el reg a les necessitats del cultiu, en funció de les seves fases de
desenvolupament. A continuació se citen unes quantes recomanacions:
· Adaptar les dosis de cada reg al tipus de sòl (cal posar atenció en els sòls amb poca
capacitat de retenció).
· Controlar les condicions climàtiques que influeixen en les necessitats d’aportació
d’aigua (aturar el reg després d’haver plogut més de 10 mm).
· Mantenir el nivell d’irrigació i vigilar l’estat del sistema de regulació per evitar
les fuites sobre les parcel·les o les pèrdues pels sortidors d’aspersió, que poden
ocasionar un excés d’aigua localitzada.
· Conèixer les quantitats d’aigua aportades sobre les parcel·les.
· Utilitzar tensiòmetres per conèixer la humitat del sòl, cosa que ens pot guiar a
l’hora de posar en funcionament la irrigació i controlar-la.
· No perllongar la irrigació quan les necessitats del cultiu no ho fan necessari (en les
darreres fases del cultiu del blat d’indi, aquest té poques necessitats d’aigua).
· Quant a la irrigació per degoteig, cal mesurar les quantitats d’aigua aportades
controlant els comptadors, vigilar que no quedin taponats, que no hi hagi fuites
en els tubs, sobretot quan se soterren.
· En el cas d’instal·lacions de fertilització per irrigació caldrà regular molt bé les
aportacions d’adob a les plantes.
· Conèixer la concentració de nitrats a l’aigua que s’empra per al reg, ja que és una
aportació amb valor fertilitzant, que s’ha de restar al càlcul d’adobament que farem.
· Evitar el reg en les hores d’insolació forta, ja que es perd per evaporació una
important proporció d’aigua.
El Codi de bones pràctiques agrícoles de les Illes Balears aconsella escollir el
sistema de reg en funció de les característiques físiques, químiques i orogràfiques del sòl, les exigències del cultiu, la qualitat i quantitat d’aigua disponible
i els factors climàtics. Recomana, per tal d’evitar la pèrdua de nitrats, que els
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regs a manta només es realitzin en terrenys profunds amb tendència argilosa
amb cultius d’arrels profundes i amb necessitats de reg freqüent. En els sòls
arenosos es desaconsellen els torns de reg llargs per evitar pèrdues i la formació
de xaragalls que afavoreixen la pèrdua d’aigua cap a capes més profundes amb
l’arrossegament de minerals. Quant al reg per aspersió, el Codi diu que és necessari posar especial atenció a la distribució dels aspersors sobre la parcel·la, a
la intensitat del reg respecte a la permeabilitat de la terra, a la interferència del
vent sobre els aspersors i a la influència de la vegetació sobre el repartiment de
l’aigua sobre el terreny.

S’ha d’evitar el reg en hores de sol i convé planificar-lo acuradament per no incrementar
el risc de rentat de nitrats
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8.1. Exemple de càlcul de fertilització nitrogenada
Per tal de veure un poc l’aplicació real de tot el que hem vist fins ara, calcularem
la quantitat d’adob nitrogenat per a un cultiu determinat, tot i que, abans de ferho, cal que quedi ben clar que els resultats que obtinguem aquí no serviran mai
per aplicar-los en els nostres camps, ja que com veurem dependrà del cultiu, les
produccions, la matèria orgànica, els fems, el tipus de sòl... i moltes coses més.
Aquest només serà un exemple per veure en conjunt tot el que hem exposat
sobre la fertilització nitrogenada.

En aquest cas, volem sembrar una hectàrea de raigràs, en què esperam poder fer
tres talls. La producció estimada en funció dels anys anteriors serà:
		
1r. tall		
2n. tall		
3r. tall		

Kg matèria fresca
17.000			
27.000			
22.000			

% matèria seca		
10			
12			
15			

Total								

Kg matèria seca
1.700
3.240
3.300
8.240

Com hem vist en la taula de necessitats de nitrogen per als diferents cultius, el
raigràs és molt exigent amb aquest element; així, podem veure que necessita
22 kg de nitrogen per cada kg de matèria seca.
D’aquesta manera podem calcular la quantitat de nitrogen que li farà falta:

		

		
22 Kg N
8.240 kg MS x --------------------- = 181,28 kg N
		
1000 kg MS

Molt bé, ja sabem en funció del que volem obtenir quant nitrogen haurem de
menester. Però una part d’aquest el tenim ja en el sòl. Per açò caldrà realitzar una
anàlisi del sòl en el moment de sembrar, per tal que els resultats siguin reals.
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De l’anàlisi, el primer que hem de saber és la quantitat de nitrogen nítric que hi
ha, ja que, com sabem, aquest és aprofitable immediatament per a les plantes.
Per tant, l’anàlisi ens mostra que hi ha 13 mg de N nítric per cada kg de sòl.
Podem agafar com a valor mitjà que una hectàrea de sòl pesa 3.750.000 kg.
Aquest valor es troba en funció de la densitat del sòl, la superfície (10.000 m2) i
agafant una fondària de 25 cm.
Així, podem saber quant nitrogen nítric tenim en el sòl:

13 mg N nítric
3.750.000 kg sòl
1 kg
------------------- x ------------------------- x ------------------ = 48,75 kg nitrats/ha.
1 kg sòl
1 Ha
1.000.000 mg

De l’anàlisi també podem saber la quantitat de matèria orgànica que hi ha, i calcular quina part d’aquesta es mineralitzarà durant el cultiu. Com podem veure,
el sòl té un 3,25% de MO. La mineralització d’aquesta es troba entre un 0,5 i un
2% segons les diferents condicions que ja hem vist. En els nostres sòls podem
agafar el valor mitjà d’1%, i per tant:

3.750.000 kg sòl
3,25 kg MO
1 kg MO min.
--------------------- x ---------------------- x -------------------- = 1.218,75 Kg MO min/ha
1 Ha
100 kg sòl
100 kg MO
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Com ja hem comentat, la matèria orgànica està lligada al contingut de carboni, i
mitjançant experiències s’ha arribat a la conclusió següent:
Matèria orgànica = carboni x 1,72
Amb aquesta fórmula podem calcular la quantitat de carboni de la matèria orgànica que hi ha en aquest sòl:

		

1218,75 kg MO min
Carboni M.O. = -------------------------- = 708,57 kg Carboni
		
1’72

Per tant, podem dir que tenim 708,57 kg de carboni mineralitzat. A partir d’aquí,
podem trobar la quantitat de nitrogen, ja que va quedar clar que la matèria orgànica equilibrada tenia un relació C/N igual a 10, i per tant:

		
		
		

C
---- = 10
N

→

708,57 kg C
------------------ = 10
N

→

kg N = 70,85

Aquests 70,85 kg de nitrogen són el nitrogen que al llarg de l’any ens aportarà la
matèria orgànica estabilitzada que tenim en el sòl; aquí podem veure la importància de la matèria orgànica. El mateix càlcul per a un sòl amb un 1% de MO ens
donaria 21,80 kg de N.
Cal tenir en consideració per als càlculs que aquesta quantitat és anual i, per tant,
segons la durada del cultiu n’aprofitarà més o menys. Per als cultius de tardor,
com és aquest, el nitrogen aprofitable es calcula en un terç del total. Per tant, dels
70,85 kg el cultiu només en podrà utilitzar 23,61 kg. Aquí podem apreciar com en
les terres que queden sense cultius durant molt temps les pèrdues de nitrogen són
importants. En aquest sòl la matèria orgànica que hi ha es mineralitzarà tant si hi
ha cultiu com si no, i per tant aquest nitrogen que hem calculat serà aprofitat per
les plantes si n’hi ha i, si no, es perdrà. És per aquest motiu que és molt beneficiós
practicar rotacions de cultius i mantenir el guaret amb cobertura vegetal.
Continuant amb les aportacions de nitrogen, en aquest cas, aportarem 15.000 kg
de fems de vaca que enterrarem tot d’una després d’aplicar-los per tal d’evitar
pèrdues per volatilització. Seria molt interessant fer analítiques de tots els fems i
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purins que utilitzam per poder conèixer realment què és el que tenim. En el nostre
cas agafarem valors mitjans que podem trobar en la bibliografia (fems de vaca:
23% matèria seca, 2,34% nitrogen, coeficient de descomposició 1r any: 0,60).

23 kg MS
2,34 kg N
15.000 kg fems x ------------------ x ---------------------- = 80,73 kg N /any
100 kg fems
100 kg MS

A la quantitat de nitrogen que ens dóna hem d’aplicar un coeficient de descomposició, que ens indica quina part d’aquest nitrogen estarà disponible per a les
plantes durant el primer any, i per tant, en el nostre cas, en el primer any hi haurà
disponibles 48,43 kg N/any.
En aquest cas, pel fet que és un cultiu de tardor, el raigràs només en podrà aprofitat un terç del total, i d’aquesta manera tindrem: 16,14 kg N.
En cas de realitzar algun reg, hauríem de considerar també les aportacions de
nitrogen de l’aigua.
En la taula següent podem resumir els valors que hem anat trobant fins ara:
								
Necessitats Cultiu							
N nítric sòl								
N mineralitzat de la MO						
N mineralitzat del fems							
Balanç							
		

KG Nitrogen
181,28
48,74
23,6 1
16,14
92,79

Per tant, si restam a les necessitats del cultiu totes les aportacions calculades
obtindrem el que hi falta, és a dir, el que haurem d’aportar amb adobs minerals.
D’aquesta manera podem dir que en aquest cas concret hauríem d’aportar 92,79
kg de nitrogen per hectàrea.
Ja tenim la quantitat de nitrogen que hem d’aportar. Però tan important com açò
serà saber en quin moment aplicar-lo, quins fertilitzants utilitzar, etc.
En aquest exemple, com que en l’anàlisi hem vist que hi ha bastant nitrogen
nítric en el sòl, no caldrà aportar nitrogen de fons, ja que es perdria. En aquest
punt és important remarcar que si entre l’analítica i el moment de la sembra ja
han passat molts dies, o bé ha plogut, el nitrogen nítric que hi havia no el podrem tenir en compte ja que s’haurà perdut. Llavors, si fos necessari hauríem de
fer una aportació de fons amb algun adob d’efecte no immediat. En el cas que
ens ocupa, aportarem només en superfície, i si el temps ens ho permet i com que
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hem planejat fer tres talls, podríem aplicar-lo en el moment en què el cultiu té la
tercera fulla (guaixada), després del primer tall i després del segon.
L’adob que hem d’utilitzar estarà en funció de les seves característiques, del
temps que faci, del cost de les unitats fertilitzants, etc. En l’exemple, si ens decidim per aplicar nitrat amònic, en calcularem la quantitat, ja que aquest és un
adob amb un 27% de nitrogen i per tant:
		
100 kg nitrat amònic
92,79 kg N x -------------------------------- = 343, 6 kg adob
27 kg N
Aquests 343,6 kg els podríem repartir en un 25% la primera vegada i un 37% la
segona i tercera.
Decidir el moment i el producte a utilitzar, i en alguns casos saber modificar
l’estratègia a seguir (si l’any és dolent climatològicament parlant i no podem
arribar a fer tres talls s’haurà de recalcular les necessitats en funció de la nova
producció esperada), són decisions clau que només poden prendre els agricultors i de les quals dependrà obtenir uns bons resultats de gestió, econòmics,
mediambientals, etc.
Com ja hem dit al començament, els valors que hem obtingut aquí no serveixen
per aplicar-los directament, sinó que haurem de veure quina és la situació de
partida en cada cas i què volem obtenir. Aquest exemple només ens ha servit
per veure la importància de conèixer el que tenim a la terra, i en els fems i purins
que utilitzam, així com la necessitat de mantenir un bon nivell de matèria orgànica en els sòls i, en definitiva, entendre un poc més tot açò de la fertilització
nitrogenada.
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8.2. Alguns estudis sobre fertilització a Menorca
Hi ha diversos exemples a Menorca d’estudis i plans de fertilització que són
d’elevat interès ja que han posat de manifest les necessitats concretes de fertilització d’algunes zones i han aconseguit establir les bases per gestionar els
cultius d’una manera més eficient.
Per exemple, una experiència pilot interessant és la que es va dur a terme en el
Parc Natural de s’Albufera des Grau els anys 2004 i 2007. Ambdós anys es va
realitzar una campanya d’analítiques de sòl en diverses zones de cada explotació agrària de dins el Parc Natural. A partir dels resultats obtinguts i de l’anàlisi
de les necessitats del proper cultiu a realitzar en cada zona, es va proposar
quina havia de ser l’aplicació òptima de fertilitzants. És a dir, es va identificar de
manera raonada quin fertilitzant calia emprar en cada cas, en quin moment calia
aplicar-lo i en quina dosi. En alguns casos l’òptim era similar a allò que el pagès
havia previst fer, però en altres casos el resultat era prou diferent. D’altra banda,
en determinades tanques els continguts de nutrients eren prou elevats per suplir
les necessitats del proper cultiu sense haver de realitzar cap tipus d’aplicació de
fertilitzants.
De manera general es varen detectar continguts elevats de matèria orgànica
als sòls, probablement a causa de la producció de farratges combinada amb la
pastura. Així mateix es va observar que els continguts de matèria orgànica de
les tanques més properes al bouer eren sempre més elevats que els de les més
allunyades. Açò reflecteix la dificultat que comporta el maneig dels fems animals
quan no es disposa de maquinària adequada, ja que la dificultat de transportarlos i escampar-los condiciona que els fems vagin a parar sempre a les tanques
més properes al femer.
Pel que fa al fòsfor i al potassi, es trobaren continguts mitjans-alts de fòsfor però
nivells de potassi baixos. Com ja sabem, el fòsfor i el potassi són elements molt
estables en el sòl, i aquesta situació indicava que durant molts anys s’havia duit a
terme una fertilització fosfopotàssica desequilibrada. En aquest cas el que havia
passat és que durant molt de temps havia estat molt estès el costum d’emprar
un fertilitzat compost NPK 15-15-15 com a adobament de fons. En una zona on
els principals cultius tenen dues vegades (el cas dels cereals d’hivern) o fins a
tres vegades més (el cas de l’enclova) necessitats de potassi que de fòsfor, l’ús
del 15-15-15 va dur a una situació de desequilibri en els nutrients del sòl. Davant
aquesta situació es va recomanar deixar d’utilitzar aquesta formulació i substituir-la per l’alternativa més adient entre les existents en el mercat a Menorca
en aquell moment: el 9-18-27. Així mateix es va proposar realitzar adobaments
de correcció puntuals amb sulfat potàssic, per mirar d’equilibrar de nou els
nutrients en el sòl.
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Cal destacar, però, que a determinades tanques els nivells de potassi eren adequats i, en canvi, el problema era una deficiència en fòsfor. Açò ens indica que
cada cas ha de ser tractat de manera separada i que no existeixen les receptes
úniques.

Aquestes experiències són d’elevat interès per diverses raons: primer de tot
exemplifiquen la importància de realitzar anàlisis del sòl periòdicament i analitzar raonadament el maneig de la fertilització que es duu a terme. D’aquesta manera podrem confirmar si les pràctiques són les correctes o bé es podran evitar
situacions com, per exemple, la pèrdua de rendiment dels cultius a causa d’un
desequilibri en els nutrients del sòl, o l’aportació innecessària de fertilitzants
al sòl, amb el consegüent benefici econòmic que comportarà evitar aquestes
situacions.

Per altra banda, controlant les fertilitzacions incorrectes o innecessàries, evitam
aportar a l’ecosistema uns nitrats que, en no ser aprofitats pels cultius, es perden
i van a parar a les aigües, i causen així alguns dels problemes que ja hem descrit.
Açò és més rellevant encara en el cas que hem explicat del Parc Natural, si tenim
en compte que ens trobam dins la conca hidrogràfica de S’Albufera, una zona
humida d’incalculable valor biològic.

També és interessant mencionar l’experiència del Contracte agrari de la reserva
de biosfera (CARB), en el marc del qual es duen a terme estudis de fertilització a
través de la realització d’analítiques de sòl i l’elaboració de plans d’adobament.
Mitjançant l’estudi de les dades que es van obtenint sobre l’estat dels nutrients
del sòl es pot veure com algunes zones tenen reserves de fòsfor i potassi prou
elevades per mantenir uns nivells adequats per als cultius durant anys, mentre
que es tenen valors molt irregulars en referència al contingut de nitrogen, de
manera que hi ha sòls molt rics en nitrogen, fins i tot amb nivells excessius, mentre que en altres casos els nivells són molt baixos.

Amb tot açò podem veure la importància que té conèixer les característiques
i l’estat dels nostres sòls, i que de vegades el cost d’una analítica pot ser molt
reduït si el comparam amb l’estalvi que pot suposar en la compra i aplicació de
fertilitzants.
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L’assessorament per part dels tècnics ens donarà les pautes necessàries a l’hora de
planificar la gestió dels residus animals i la fertilització dels cultius.

Figura 10. Mitjançant diferents campanyes d’analítiques de sòl que s’han fet en el marc
del CARB s’ha comprovat que els nivells de matèria orgànica són generalment bons en les
finques estudiades. Font: C. Cantero, 2008. Seminari projecte GRINMED.
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En aquest apartat farem un breu repàs als principals conceptes sobre l’ús i la
gestió de l’aigua en què incideixen les diferents normatives d’àmbit europeu,
estatal i local.
Per començar, val a dir que a l’Estat espanyol la Llei d’aigües3 estableix que tant
les aigües superficials com les subterrànies són un bé públic i constitueixen un
recurs unitari subordinat a l’interès general. D’altra banda, en l’àmbit europeu es
va aprovar l’any 2000 una directiva molt ambiciosa sobre l’aigua, que incorpora una nova visió que supera el concepte de l’aigua com a recurs i incorpora el
concepte de l’estat ecològic de les masses d’aigua. Aquesta directiva europea,
coneguda com la Directiva marc de l’aigua (DMA)4, obliga a una planificació
conjunta de les aigües subterrànies, superficials i litorals, amb l’objectiu d’assolir
per a l’any 2015 el bon estat ecològic de totes les masses d’aigua dels països
membres. La unitat de planificació dels recursos hídrics és la demarcació hidrogràfica, i en el cas de les Balears la planificació és conjunta per a l’arxipèlag, i
es fa a través del Pla hidrològic de les Illes Balears. El nou Pla hidrològic, que
ha d’entrar en vigència a partir del 2009, ja incorpora les directrius marcades
per la Directiva marc de l’aigua. Un dels principis bàsics de la directiva és el de
la recuperació total dels costos derivats de la utilització d’aigua, inclosos els
mediambientals, i l’aplicació del principi de “qui contamina paga”.

Què és la Directiva Nitrats?
La Directiva Nitrats5 es va aprovar l’any 1991 per fer front a la problemàtica de la
contaminació de les aigües per nitrats d’origen agrari, i té l’objectiu de protegir la
salut humana, els recursos vius i els ecosistemes aquàtics, així com salvaguardar
altres usos legítims de les aigües. A través d’aquesta directiva s’estableix que tots
els països membres han d’identificar les aigües afectades o potencialment afectades per la contaminació per nitrats, designar zones vulnerables als nitrats, elaborar
codis de bones pràctiques agràries, establir plans d’actuacions per a les zones vulnerables i anar revisant la llista de zones vulnerables. En aquesta directiva es preveuen mesures relatives a l’emmagatzemament i l’aplicació a les terres de tots els
compostos nitrogenats i a certes pràctiques de maneig i gestió de les terres.
La Directiva considera com a aigües afectades les aigües dolces superficials, en particular les que s’emprin o s’hagin d’emprar per a extracció d’aigua potable, i totes
les aigües subterrànies que presentin o puguin arribar a presentar concentracions
de nitrats superiors a 50 mg/l.
3
4

Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües.
Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
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Què són les zones vulnerables?
Les zones vulnerables a la contaminació per nitrats, que cada estat membre ha
d’identificar i designar segons els preceptes de la Directiva Nitrats, són aquelles
superfícies territorials el drenatge de les quals doni lloc a una contaminació de les
aigües per nitrats. A les Balears l’any 2000 es va declarar una única zona com a vulnerable (el pla d’Inca-sa Pobla), que està relacionada amb una àrea de cultius intensius. Però la Comissió Europea va considerar que designació de zones vulnerables a
Balears era insuficient, i ha fet un requeriment a l’administració de Recursos Hídrics
de les Balears perquè es declarin altres zones com a vulnerables, i entre aquestes
zones figura l’aqüífer de Migjorn de Menorca, a causa de les altes concentracions de
nitrats detectades i de l’augment de la problemàtica en els darrers anys.

La Directiva marc de l’aigua de la Unió Europea aposta per una nova concepció de l’aigua i
per una gestió destinada a mantenir i millorar l’estat ecològic dels ecosistemes aquàtics.
5

Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de Desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació
produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura.
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Què és el Codi de bones pràctiques agràries?
A partir de la Directiva Nitrats, tots els estats tenen l’obligació d’elaborar i aprovar
codis de bones pràctiques agràries. A l’Estat espanyol s’aproven els codis de bones pràctiques per comunitats autònomes, i a les Balears s’aprovà el 3 de gener
del 2000. Aquests codis de bones pràctiques són d’aplicació voluntària, però esdevenen obligatoris en aquelles zones designades com a zones vulnerables. També esdevenen obligatoris a l’hora de demanar subvencions. A través d’aquests
codis, entre altres normes i recomanacions, es limita la quantitat de fems i altres
residus orgànics que es podran aportar anualment a un màxim de 170 kg de N/ha.
Igualment, per a les zones vulnerables s’aproven uns programes d’actuació, que
són obligatoris i inclouen mesures que regulen la prohibició d’aplicar determinats tipus d’adob en períodes específics, la capacitat dels contenidors i fosses
per a l’emmagatzematge de fems, restriccions en l’aplicació d’adobs (en pendents pronunciats, en sòls saturats d’aigua, inundats, gelats o coberts de neu, o
a prop de cursos d’aigua), així com altres mesures definides en el codi de bones
pràctiques.
L’ecocondicionalitat agrària
Amb la reforma de la política agrària comunitària (PAC) de 2003 , les disposicions derivades de l’aplicació de la Directiva Nitrats s’han tingut en compte
en el marc de les mesures reforçades d’ecocondicionalitat. La condicionalitat
comprèn tot un seguit de disposicions que han de complir els agricultors i ramaders per poder rebre íntegrament les ajudes directes de la PAC. L’incompliment
d’aquests requisits es traduirà en una reducció dels pagaments directes o fins i
tot en la seva exclusió.
La condicionalitat està constituïda per dos pilars:
1. Requisits legals de gestió
2. Bones condicions agràries i mediambientals.
Els requisits legals de gestió són un conjunt de normatives europees relacionades amb el medi ambient, la salut pública, la sanitat animal i vegetal i el benestar
animal, i és aquí on s’inclouen les mesures per protegir les aigües enfront de la
contaminació per nitrats, derivades de la Directiva Nitrats.
Aquestes mesures previstes en l’ecocondicionalitat recullen les directrius marcades en els codis de bones pràctiques, i en zones vulnerables s’ha de complir
obligatòriament el programa d’actuació corresponent a la zona vulnerable i de
recomanació per a la resta de les explotacions.
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10. A tall de conclusions
La problemàtica dels nitrats s’ha d’abordar des de la perspectiva de les seves
causes. Per una banda, s’ha d’intensificar el control de tots els focus puntuals
possibles de contaminació de nitrats, i açò obliga a revisar molts aspectes sobre
el tractament de les aigües domèstiques i industrials. D’altra banda, el pes específic d’algunes pràctiques agràries en la contaminació per nitrats, juntament
amb la densitat de bestiar concentrat en alguns punts concrets, fan necessari
un esforç per part del sector agrícola per evitar les pèrdues de nitrats cap a les
aigües i a la vegada rendibilitzar el maneig de la fertilització.
Al llarg d’aquest manual s’ha realitzat una descripció dels aspectes que més
influeixen en els fluxos de nitrogen a les terres i s’han proposat una sèrie
d’orientacions encaminades a una major eficiència en la gestió agrària i ramadera de les explotacions. A continuació en farem un resum a tall de conclusió.
Els principals riscs de lixiviació o rentat de nitrats relacionats amb les pràctiques
agràries estan associats a:
· l’excés de fertilització dels cultius
· deficiències en les instal·lacions de recollida i emmagatzematge de les dejeccions
animals: mala impermeabilització i/o poca capacitat d’emmagatzematge
· l’aplicació inadequada de les dejeccions animals a la terra o l’excés de concentració
de bestiar en àrees reduïdes
· el manteniment de terres nues durant l’hivern
· la irrigació
· baix índex de matèria orgànica al sòl (≤1)
· l’excés de treballs profunds al sòl
Per reduir els riscs de rentat o lixiviació de nitrats, és important seguir les directrius del Codi de bones pràctiques agràries, i especialment es recomana:
· Una bona preparació de la terra, que afavoreixi la capacitat de retenció d’aigua
i una bona penetració de les arrels.
· Calcular de manera raonada la fertilització dels cultius:
· conèixer la necessitat de nitrogen de cada cultiu
· conèixer les aportacions naturals de nitrogen del sòl
· tenir en compte el nitrogen aportat per la fertilització orgànica (fems, purins, palla,…)
· Realitzar analítiques periòdiques de sòl per conèixer la disponibilitat de nutrients
i poder estalviar aplicacions innecessàries d’adob.
· Fraccionar les aportacions de nitrogen perquè estigui disponible en els moments
en què les plantes en necessiten, i fer les aplicacions de la manera més uniforme
possible.
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· Practicar rotacions de cultius i de pastures.
· Mantenir o recuperar els cultius de lleguminoses (enclova, veces, trèvols, etc.)
per millorar la fertilitat de la terra.
· Procurar una suficient capacitat d’emmagatzematge de les dejeccions
animals (com a mínim per a quatre mesos) per poder-ne disposar quan els
cultius ho necessitin, i impermeabilitzar les instal·lacions de recollida.
· Aplicar de manera escalonada els fems i purins, i repartir-los de manera uniforme,
ja que l’elevat valor fertilitzant que tenen ens permetrà un estalvi en adobs de
síntesi.
· En cas de regar, controlar minuciosament les aportacions d’aigua evitant que
produeixin un drenatge sobre el cultiu i evitar el reg en hores de sol.
· Permetre el creixement de bandes de vegetació sense adobament en els marges
de cursos i masses d’aigua, de manera que absorbeixin els excedents de nitrats
i evitin la contaminació de les aigües.
· Evitar l’aplicació de fems o purins a prop de fonts, torrents o pous de captació
d’aigües per al consum.

Agraïments

Agraïments
Volem agrair les aportacions fetes a aquest manual per part dels tècnics de les
àrees d’Agricultura i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, especialment
per T. Allès, J. Bustamante, I. Estaún, J. Juaneda, i també les revisions i aportacions de J. Aisa, M. Truyol, R. Cots i S. Estradé. Agraïm a C. Cantero la cessió de
fotografies.
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Adob (o fertilitzant): Substància orgànica o mineral que conté un o diversos elements químics indispensables per al creixement i la vida dels vegetals i que s’afegeix al sòl per compensar-lo de les deficiències que pot tenir d’aquests elements. L’adob pot ser orgànic (fems, residus de cultius, compost)
o de síntesi.
Adob de síntesi (o químic): Qualsevol adob que es fabriqui mitjançant un procés industrial. També
s’anomena fertilitzant de síntesi (o químic).
Adob nitrogenat: Qualsevol adob que contengui un o diversos composts nitrogenats i que s’apliqui sobre el terreny per augmentar el creixement de la vegetació. També s’anomena fertilitzant nitrogenat.
Adob orgànic: Adob que prové de restes animals o vegetals, com els fems, els adobs verds, el compost,
etc., que subministra tots els nutrients necessaris a les plantes, millora l’estructura del sòl i en preveu
l’erosió. També s’anomena fertilitzant orgànic o natural.
Aqüífer: Formació geològica en què s’emmagatzema i circula aigua subterrània que alimenta els pous
i fonts, tot aprofitant la porositat i permeabilitat de la roca que l’acull. Els aqüífers són vulnerables, en
l’àrea de recàrrega, a la contaminació per lixiviats i solvents, i a la sobreexplotació, que dóna lloc a la
intrusió marina a la zona saturada.
Complex argil·lohúmic: Associació de les partícules d’argila i d’humus del sòl, que formen un conjunt en
dissolució col·loïdal, en forma difícil de separar fins i tot per mitjans químics.
Compost: Producte resultant del procés de compostatge que s’empra per adobar el sòl, aportant-hi
nutrients i millorant-ne l’estructura. És de particular interès per a les finques que produeixen residus
animals i restes vegetals, que es mesclen per al compostatge. És un fertilitzant d’efecte prolongat,
similar al dels fems.
Compost nitrogenat: Qualsevol substància que contengui nitrogen, excepte el nitrogen gasós.
Contaminació difusa: Contaminació causada per un o més focus emissors dispersos que, en no presentar canalització, no poden ser controlats ni s’ubiquen en un lloc concret del territori. La contaminació
difusa per nitrats és majoritàriament la que prové de l’ús de fertilitzants agrícoles. També s’anomena
contaminació dispersa.
Contaminació puntual: Contaminació a partir d’un focus localitzat. La contaminació puntual per nitrats
està associada a orígens domèstics, industrials i ramaders.
Desnitrificació: Transformació dels nitrats en nitrits i després en nitrogen gasós (N2) o en òxids de nitrogen, gasosos, que passen a l’atmosfera. Aquest fenomen és degut al fet que, en condicions de molta
humitat en el sòl, la falta d’oxigen obliga alguns microbis a emprar nitrat en tost d’oxigen per respirar.
Efluent: Flux de matèria que surt d’un procés. En una explotació agrícola, els efluents tenen orígens
molt diversos: les dejeccions, els purins, els sucs d’ensilatge, les aigües de rentat, etc.
Escorrentia: Flux de l’aigua sobre la superfície del sòl, de manera que no s’infiltra, sinó que flueix cap a
terrenys més baixos o cap als cursos superficials d’aigua. Es produeix com a conseqüència de pluges
o regs excessius i pot arrossegar quantitats variables de nitrats. Quan l’escorrentia es produeix poc
després d’un adobatge nitrogenat, les pèrdues de nitrogen són elevades.
Eutrofització: Augment de la concentració de nutrients d’un ecosistema aquàtic que afavoreix el creixement massiu d’algues i d’espècies vegetals superiors, i causa trastorns negatius en l’equilibri dels organismes i en la qualitat de l’aigua. Els fertilitzants i els residus orgànics (domèstics o industrials)
contribueixen a augmentar l’eutrofització i ocasionen problemes de color, gust i olor per a certs usos
de l’aigua, que, en casos d’eutrofització massiva, pot provocar la mort d’alguns peixos.
Evapotranspiració: Pèrdua d’aigua d’un terreny determinat que passa a l’atmosfera, ja sigui evaporada
del sòl o transpirada per les plantes que hi ha.
Extracció de nitrogen: Nitrogen que les plantes absorbeixen del sòl per desenvolupar el seu cicle.
L’extracció de nitrogen que fan els cultius constitueix una de les parts més importants del cicle del nitro-
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gen als sòls agrícoles. Del nitrogen extret, una part torna al sòl després de la collita en forma de residus
(arrels, tiges, fulles) i pot ser aprofitat per cultius posteriors; l’altra part s’extreu del camp amb la collita.
Les extraccions dels cultius donen una idea de les necessitats mínimes de nitrogen que té cada cultiu.
Fem: Adob format pel jaç dels animals domèstics barrejat amb els excrements i descompost per la
fermentació. Els fems són la principal font d’humus del sòl a les explotacions agrícoles. Tot i que la
composició dels fems varia segons el tipus d’excrements usats, la proporció de palla i el procés de barreja seguit, els fems es caracteritzen pel fet que tenen un contingut elevat de nitrogen, àcid fosfòric,
potassa, calci i altres nutrients en una proporció més petita.
Fertilitzant: Adob.
Fixació biològica: La fixació biològica de nitrogen consisteix en la incorporació del nitrogen gasós de
l’atmosfera a les plantes, gràcies a alguns microorganismes del sòl, principalment bacteris. Un dels
grups més importants de bacteris fixadors de nitrogen és el Rhizobium, que forma nòduls a les arrels
de les lleguminoses.
Guaixada: Conjunt de les tiges que neixen d’un sol gra, d’una sola llavor.
Humificació: Transformació de la matèria orgànica del sòl en complexos húmics col·loïdals mitjançant
processos físics, químics i biològics.
Humus: Fracció orgànica molt estable, de color bru fosc, resistent a la biodegradació i que forma associacions amb els components minerals. L’humus present en un sòl en millora l’estructura i la qualitat
per a la producció vegetal.
Inflorescència: Conjunt de flors agrupades.
Lixiviació (o rentat): Procés d’extracció en què un dissolvent, com per exemple l’aigua, separa i arrossega un o més components d’un material sòlid. La lixiviació o rentat de nitrats és l’arrossegament d’aquest
compost per l’aigua, que penetra més avall de les arrels i va cap als aqüífers. Aquest procés produeix la
contaminació de les aigües subterrànies.
Metahemoglobinèmia: Acumulació patològica a la sang de metahemoglobina, que produeix una coloració blava i afecta majoritàriament els infants. La metahemoglobinèmia pot ser causada per la ingestió
elevada de sulfamides, clorats i nitrits, aquests darrers provinents en molts casos de la reducció dels
nitrats presents com a contaminants a les aigües de consum públic. També s’anomena malaltia dels
infants blaus.
Mineralització: Descomposició de matèria orgànica i transformació dels seus constituents en compostos inorgànics, com ara el carboni en CO2, o en bicarbonat, el nitrogen i el fòsfor proteic en fosfat i
nitrogen amoniacal o nítric. A través d’aquest procés la matèria orgànica es transforma en minerals
disponibles per a les plantes.
Necrosi: Mort dels teixits d’una planta causada per un paràsit, una alteració fisiològica o per factors
climàtics.
Nitrat: Sal de l’àcid nítric (HNO3). El nitrogen en forma de nitrat és soluble i disponible per a les plantes i
per això s’utilitzen els nitrats en la fabricació de fertilitzants (especialment els nitrats de sodi, de potassi
i d’amoni), l’excés dels quals pot passar a contaminar les aigües i causar problemes de salut pública i
d’eutrofització de sistemes aquàtics.
Nitrificació: Procés de transformació de nitrogen amoniacal (NH4) en nitrits (NO2) i dels nitrits en nitrats (NO3), portat a terme per certs bacteris del sòl. A través d’aquest procés, un adobatge en forma
amònica es pot transformar en nitrat en pocs dies si la humitat i la temperatura del sòl són favorables.
Nitrosamina: Compost N-nitroso que es forma a partir de la reacció dels nitrits amb les amines. Molts
composts N-nitrosos s’han descrit com a carcinògens en animals.
Oligoelement: Bioelement que es troba en els éssers vius en quantitats molt petites, però que els és
indispensable per a les funcions vitals. També s’anomena element traça.
Pluja: La pluja conté quantitats variables de nitrogen en forma d’amoni, nitrat i òxids de nitrogen, i constitueix una font important de nitrogen en els sistemes naturals. En canvi, als sistemes agrícoles aquestes
aportacions són petites comparades amb les dels fertilitzants.
Programa d’actuació: Conjunt de mesures que cal aplicar a les zones vulnerables per poder pal·liar la
contaminació de les aigües per nitrats.
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Purins: Dejeccions líquides excretades pel bestiar, principalment per la ramaderia porquina i bovina. Els
purins, aplicats al sòl en quantitats adequades, actuen com a fertilitzant i són un adob de contingut
apreciable de nitrogen i pobre en àcid fosfòric. Però aplicats en excés, els purins s’acumulen al sòl, es
lixivien cap a les aigües subterrànies i constitueixen un contaminador potencial pel seu contingut en
nitrats. També s’anomenen fems líquids o sucs.
Relació C/N: Indica la proporció de carboni (C) a nitrogen (N) en el sòl. És un factor important a considerar en la mineralització de la matèria orgànica que aportam al sòl. Generalment quan s’aporta MO
amb una relació de 20-25 o menor es produeix una mineralització neta, i si els valors són superiors, el
resultat és una immobilització neta d’N (pel consum d’N dels microbis que degraden la matèria orgànica). La relació C/N de la capa llaurable dels sòls agrícoles sol estar entre 10- 12.
Rizobi: Bacteri pertanyent al gènere Rhizobium. Els rizobis habiten en ambients aerobis i tenen un
metabolisme no fermentador, són sapròfits i s’alimenten de les partícules del sòl o s’associen simbiòticament a les arrels de les plantes. És un dels grups més importants de bacteris fixadors de nitrogen
atmosfèric, i forma nòduls a les arrels de les lleguminoses.
Volatilització: Es denomina així l’emissió d’amoníac gasós des del sòl a l’atmosfera. Això ocorre quan
l’amoni (NH4+) del sòl es transforma en amoníac (NH3), que és un gas volàtil. Aquest procés provoca
pèrdues de nitrogen quan s’adoba amb adobs amoniacals en sòls alcalins. La urea també pot experimentar pèrdues per volatilització quan es transforma en amoni. Igualment passa amb els fems, que
poden tenir una part important del nitrogen en forma amònica.
Zona vulnerable: Superfície del territori l’escorrentia de la qual flueix cap a aigües afectades, o que es
podrien veure afectades, per la contaminació per nitrats.

