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Per un aprofitament òptim dels nutrients de les dejeccions ramaderes, aquestes s’han
d’aplicar com més a prop de la sembra del cultiu es pugui o en cobertora. A més, en zones
vulnerables, no està permès aplicar aquests productes abans de 2-2,5 mesos (segons el tipus
de dejeccions) de la sembra del cultiu.

Per un aprofitament màxim dels nutrients es recomana aportar les dejeccions ramaderes poc temps (2-15 dies)
abans de la sembra i/o, en el cas de dejeccions líquides, en cobertora, prop del període de màximes extraccions
dels cultius (vegeu més informació, entre altres, en aquest article del Butlletí núm. 12 de gener de 2017 i en
aquest altre article del Butlletí núm. 8 de setembre de 2016 ). Aplicar dejeccions ramaderes, principalment purins,
sobre el rostoll i/o palla del cereal després de la sega no és una pràctica recomanable si es vol aprofitar de forma
òptima els nutrients que contenen les dejeccions.
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La normativa estableix que, en Zones vulnerables a la contaminació per nitrats (vegeu en aquest mapa quines són)
l’aplicació al sòl de dejeccions es pot realitzar, quan no hi ha cultiu al terreny, dins dels:

 dos mesos anteriors a la sembra del cultiu, per les dejeccions líquides
 dos mesos i mig anteriors a la sembra del cultiu, per les dejeccions sòlides.

Podeu trobar més informació sobre aquest tema en l’apartat 04 de la Fitxa Tècnica núm. 2 de juliol de 2013 de la
Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes.

Per tant, sí que es poden aplicar dejeccions en aquests moments si:
• Es sembrarà en breu un cultiu d’estiu (sorgo, blat de moro,...). Vegeu aquest article (Butlletí núm. 4; maig-16)
• El proper cultiu s’ha de sembrar a finals d’agost o inicis de setembre (p.ex.: raigràs, colza). Encara que

normativament, en aquests casos, ja se’n podrien aplicar, es recomana planificar les aportacions de
dejeccions en moments més propers a la sembra del cultiu.

Recordeu que cal distribuir les dejeccions uniformement en la parcel·la i a la dosi correcta. Per aquesta raó es
recomana la utilització d’equips de mànegues o similars per les aplicacions de purins i altres dejeccions líquides.
Vegeu aquest vídeo, aquest article (Butlletí núm. 23; gener-2018) i aquest altre article (Butlletí núm. 27; maig-18).
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