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CONÈIXER EL CONTINGUT EN NUTRIENTS

CONDUCTÍMETRE

OBJECTIU i BASE DE FUNCIONAMENT

L’objectiu d’utilitzar un conductímetre és determinar la riquesa del purí.

 És essencial conèixer la concentració de nutrients de cada purí, ja que pot variar segons l’espècie
animal (porcí o boví), el sistema productiu (reproducció, engreix, etc.) i el maneig de la granja,
entre d’altres.

 Existeix una relació entre el valor de CE dels purins i el contingut dels principals elements
fertilitzants dels mateixos. En el web de l’Oficina de fertilització es disposa d’aquesta relació per a
diferents tipus de purí porcí i purí boví, establerta a partir de l’estudi de més de 300 mostres de
purins.

 Cal mesurar la CE dels purins dels que es vol
estimar la riquesa en nutrients.
 Amb el valor de CE obtingut s’entra en la
taula que correspongui al tipus de purí
mesurat (porcí, boví,...).
 La taula permet estimar la concentració de
nitrogen (N) total i amoniacal i de potassi (K)
del purí.

COM S’UTILITZEN LES TAULES?

El contingut en fòsfor (P) no es pot obtenir
directament a partir de la mesura de la CE i
s’han d’utilitzar els valors mitjans establerts per
cada tipus de purí (inclosos en les taules
disponibles al web de l’Oficina de Fertilització) o
determinar-ne el contingut a través d’anàlisis
de laboratori.

Exemple
Amb una CE de 20 mS/cm, la concentració de
nutrients d’aquest purí de porcí d’engreix
s’estimaria en:

 Es realitza la lectura de la CE (1) per cada
cisterna de purí.
 Els aparells ja tenen introduïdes (de fàbrica o
s’ha de fer en instal·lar-los) les fórmules que
relacionen la CE amb el contingut en nutrients
dels purins.
 El monitor de control (2) de la cabina del
tractor mostra el valor estimat de contingut de
nutrients del purí (N, P i K).
 Amb aquesta informació, l’aplicador pot
decidir la dosi de purí a aplicar en cada cas
(parcel·la i cisterna), sabent prèviament quina
dosi de nutrients es vol aportar.

COM FUNCIONEN AQUESTS APARELLS?

CONDUCTÍMETRES EN CISTERNES

 Els conductímetres es poden instal·lar
directament a la cisterna.

 Els resultats es poden observar de forma
instantània dins la cabina del tractor

El conductímetre mesura la conductivitat elèctrica (CE) d’un líquid. S’ha constatat que aquest
paràmetre permet estimar amb una fiabilitat elevada el contingut en nutrients dels purins.
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Concentració segons valor conductímetre: (kg/m3)

CE 
(mS/cm)

Ntotal P2O5 K2O CE 
(mS/cm)

Ntotal P2O5 K2O CE 
(mS/cm)

Ntotal P2O5 K2O

10 3,4 3,2 1,7 24 5,2 3,2 3,7 38 7,9 3,2 5,8

12 3,7 3,2 2,0 26 5,6 3,2 4,0 40 8,3 3,2 6,0

14 3,9 3,2 2,3 28 6,0 3,2 4,3 42 8,7 3,2 6,3

… … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … …

20 4,7 3,2 3,2 34 7,1 3,2 5,2 44 9,0 3,2 6,6

22 4,9 3,2 3,4 36 7,5 3,2 5,5 46 9,4 3,2 6,9

Ntotal: 4,7 kg N/m3

P2O5: 3,2 kg P2O5/m3

K2O: 3,2 kg K2O/m3

http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/taules-i-dades
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1,7 1,2 0,9 ... 0,4

1,5 2,6 1,9 1,3 ... 0,6

2 3,5 2,5 1,7 ... 0,8

... ... ... ... ... ...

5 8,7 6,2 4,4 ... 2,1

5,5 9,6 6,8 4,8 ... 2,3

6 10,4 7,5 5,2 ... 2,5

... ... ... ... ... ...

8 13,9 9,9 7 ... 3,3

Exemple
A la taula següent es mostren dos exemples de càlcul de la velocitat
d’avançament d’un determinat equip de treball en funció de:
 La riquesa (R) del purí (en aquest cas, pel nitrogen; kg N/m3)
 La dosi (D) de nutrient (en aquest cas, el nitrogen; kg N/ha) que es

vol aplicar.

APLICAR LA DOSI DE DEJECCIÓ DESITJADA 

COM REGULAR L’EQUIP DE TREBALL

Es tracta de decidir la velocitat d’avançament
de l’equip d’aplicació que permeti aportar la
dosi planificada.

En alguns equips hi ha la possibilitat d’instal·lar reguladors de cabal
automatitzats i vinculats al conductímetre i al control de velocitat del tractor.

REGULADORS DE CABAL
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Velocitat 
d’avançament 
necessària per 
aplicar la dosi de N 
desitjada:

Supòsit 1: 6,8 km/h
Supòsit 2: 4,8 km/h

Supòsit 1: Aplicació en 

cobertora de 70 kg N/ha
Supòsit 2: Aplicació de 

fons de 100 kg N/ha

N: 5,7 kg/m3

P2O5: 4,0 kg/m3

K2O: 4,5 kg/m3

L’objectiu és que, un cop fixada una dosi de nutrient a aplicar i mesurada la
riquesa de la dejecció, s’ajusti automàticament el cabal de sortida de les
dejeccions a la velocitat que assoleixi l’equip de treball en cada moment.

Així, es pot afinar l’aplicació i ajustar-la a les irregularitats (pendent,
obstacles,...) de la parcel·la. El funcionament és òptim quan els diferents
paràmetres (velocitat, obertura de sortida,...) no són extrems.

Riquesa (R)

Dosi (D)

Monitor de control

Aquesta velocitat s’ha de determinar 
per cada equip de treball

(tractor + cisterna + equip d’aplicació).

La velocitat (V; km/h) adequada per aplicar una determinada dosi de nutrient (D; kg/ha) amb una
dejecció líquida d’una riquesa coneguda (R; kg N/m3) depèn de:

REGULACIÓ DE L’EQUIP

Un cop es coneix la riquesa en nutrients (R; kg/m3) de les dejeccions i la dosi de nutrients (D; kg/ha) 
que es vol aplicar a la parcel·la, es pot calcular la dosi de dejeccions (D/R; m3/ha) que cal aplicar.

 L’amplada de treball (At; m)
 El cabal de sortida (Q; m3/min), que es troba lligat

a les revolucions de funcionament de l’equip.
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