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La pràctica de la fertilització en cereal d’estiu
Fira de St Miquel, Lleida, divendres 26 de setembre de 2014

Recomanacions de fertilització
basades en el balanç de nutrients:

Carles Mallol Nabot
Associació de productors de
conreus extensius de Girona

La fertilització nitrogenada en cultius extensius
Les dosis d’adob nitrogenats s’han d’ajustar en funció:
- Parcel·la i els seus antecendents, tipus de sòl, …
- Campanya: pluviomentria, època de cultiu,…
- Cultiu: Tipus, estadi...
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Ajustar la dosi i el moment d’aplicació són claus per obtenir
la producció i la qualitats desitjats
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En què consisteix el balanç de nitrogen?
-Metodologia de recomanació de la dosi d’adobat basada en l’anàlisi de les
entrades i sortides de N en una parcel·la
-Avalua la disponibilitat del nitrogen durant un període concret del cultiu
-S’adapta a tot tipus de cultius
-Es pot utilitzar per aplicacions de fons i/o cobertora
-Metodologia ràpida, senzilla, barata i eficaç

8-10 fulles

Fraccionant la cobertora s’aconsegueixen millors produccions i millor qualitat
Producció (kg gra /ha)

GALEON

y = -0,0385x2 + 11,078x + 4866,9
R² = 0,5655
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En què consisteix el balanç de nitrogen?
Balanç de N pel cultiu precedent
Adobatge de fons

Entrades de N- Sortides de N

N romanent abans
de la sembra

Balanç de N pel cultiu actual

N disponible
durant el cultiu

Entrades de N- Sortides de N

N romanent abans
de la sembra
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Eina d’ajuda a la decisió
Mètode del balanç de N
Adaptat a tots els cultius
extensius de secà i regadiu
Utilitzable a tot Catalunya

Maneig de la parcel·la: Sòl i Clima

Mitjana
històrica
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Maneig de la parcel·la: Any anterior

Maneig de la parcel·la: Any anterior
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Maneig de la parcel·la:
Adobs Orgànics i % Riquesa de Nitrogen
Boví de llet-Fems
Boví de llet-Purins
Boví d’engreix-Fems
Boví d’engreix-Purins
Porcí-Engreix
Porcí-Maternitat
Porcí-Mares
Gallinassa-Ponedores
Gallinassa-Mares
Gallinassa-Engreix
-

Valors mitjos

-

Opció de canviar
si es disposa
d’analítiques

Oví
Compost
Fangs Edar
Porcí-Fracció líquida purins
Porcí-Fracció sòlida purins
Boví-Fracció líquida purins
Boví-Fracció sòlida purins
Digestat Biogàs purí porcí
Digestat Biogàs purí boví
Altres
Riquesa

T1

T2

T3

T4
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Boví d’engreix-Fems
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Porcí-Engreix
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Boví de llet -Purins

…

T16

Dades fins dos anys abans del cultiu precedent

Maneig de la parcel·la:
Adobs Minerals i % Riquesa de Nitrogen
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Maneig de la parcel·la: Maneig del Cultiu Actual
Moment: Pre sembra

Valor
estimat

Mitjana
històrica

Calculadora: Balanç Pre sembra
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Recomanació: Informe pre sembra

Dades de la parcel·la

Resum precedents parcel·la

Recomanació

Aclariments recomanació
Dades del tècnic i codi
recomanació

Maneig de la parcel·la: Maneig del Cultiu Actual
Moment: Cobertora
Dades Heredades

Dades actualitzades

85

Dada real !!!!
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Maneig de la parcel·la: Balanç cobertora
Balanç entre sembra i cobertora

Recomanació: Informe Cobertora
Dades de la parcel·la

Resum precedents parcel·la

Recomanació

Aclariments recomanació
Dades del tècnic i codi
recomanació
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Utilització del software FertiNext en el
marc del projecte LIFE Futur Agrari
(Acció B3)

FUTUR AGRARI és un projecte que posa en pràctica les tecnologies existents de gestió i
tractament de dejeccions ramaderes en zones de Catalunya que tenen una elevada
concentració ramadera i designades com a zones vulnerables.
És un projecte amb finalitat demostrativa i va dirigit principalment a les explotacions
agràries, les empreses de serveis, la mateixa administració i el sector en general.
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Tasques dutes a terme

Recopilació d’informació de maneig
Recomanació fertilització fons (mitjançant Fertinext)
Recomanació fertilització cobertora (mitjançant Fertinext)
Fraccionament

Altres casos en que s’està utilitzant

Pla per a la millora de la fertilització agrària a les comarques
gironines

Pla per a la millora de la fertilització agrària al Vallès

Pla per a la millora de la fertilització agrària a Osona
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Conclusions
El balanç de nutrients i per tant l’eina
ens permeten una fertilització:

EFICIENT
RESPONSABLE AMB EL MEDI AMBIENT
MENOR COST ECONÒMIC PER A
L’AGRICULTOR
MANTENINT PRODUCCIONS
MILLORANT QUALITAT
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