
Guia per a la

REDUCCIÓ DEL CONTINGUT DE 

FÒSFOR I POTASSI EN ELS SÒLS 

AGRÍCOLES

en cultius extensius



Grup Operatiu “AGRICULTURA DE PRECISIÓ PER LA MILLORA DE LA PRODUCCIÓ I QUALITAT DEL CEREAL 

D'HIVERN I LA SEVA SOSTENIBILITAT”. Projecte finançat a través de l’operació 16.01.01 (Cooperació per a la 

innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
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La relació entre el nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K) que contenen les dejeccions ramaderes no està equilibrada 

amb les extraccions que els cultius realitzen d’aquests nutrients. La dosificació de les dejeccions basada en el seu 

contingut en N pot provocar que s’acabi aportant més fòsfor, principalment, i potassi del que el cultiu necessita. 

≠

Per què hi ha nivells elevats de P i K en el sòl?

L’aplicació reiterada 
de dejeccions 
ramaderes (o 
derivats) amb 

criteri N sol ser la 
causa de trobar 

nivells alts de P i K 
en el sòl agrícola.

Aportació de nutrients

N P K N P K

Extracció de nutrients del cultiu
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En molts casos hi ha la necessitat de considerar el contingut de P en el 
sòl a l’hora de planificar la fertilització

> 80 mg P/kg sòl sec

> 150 mg P/kg sòl sec

Planificar la fertilització en base a 
anàlisis de sòls, supervisat per un 
assessor en fertilització, durant els 
quatre anys següents.

Segon mostreig del sòl al cap de tres
anys. La concentració de P no haurà
de ser major que la mesurada en el
primer mostreig.

> 400 mg K/kg sòl sec

Llindar màxim per textures grosses

✓ Concentracions de P-Olsen en el sòl (Article 29):

✓ Concentracions de K assimilable en els sòls que reben
fraccions líquides de sistemas de tractament NDN (Annex 9):

> 100 mg K/kg sòl sec

> 600 mg K/kg sòl sec

Llindar màxim per textures mitjanes

Llindar màxim per textures fines
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Quan s’assoleixen els llindars màxims, cal implementar pràctiques de 
maneig que evitin superar aquests nivells



REDUIR LES 
APORTACIONS DE 

NUTRIENTS

AUGMENTAR LES 
EXPORTACIONS DE 

NUTRIENTS 

Per reduir el contingut en P i K assimilable i assolir un 
nivell adequat en el sòl, s’ha d’actuar en alguna 
d’aquestes direccions, o en les dues:
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NO APLICAR FÒSFOR 
i/o POTASSI 

al sòl durant algunes 
campanyes o aplicar-ne 

molt poc

NO APLICAR O
REDUIR LA DOSI 

de dejeccions ramaderes

• Si cal, aplicar N amb 
adobs minerals que 
NO continguin P ni K

• Dosificar amb criteri 
P i/o K, i no amb 

criteri N

1

2
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APLICAR DEJECCIONS 
TRACTADES 

on s’ha EXTRET part
del  FÒSFOR i/o POTASSI

Les fraccions líquides solen 
tenir una relació N/P major 

que els purins originals
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Pràctiques per reduir les 
aportacions

Incidència 
en reduir P

Incidència 
en reduir K

*** ***

*** *

*** -

** -
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Pràctiques per incrementar les 
exportacions

Incidència 
en reduir P

Incidència 
en reduir K

** **

*** *

** ***

* ***

*** ***

** **
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Elaborades per IRTA Mas Badia en el marc de l’operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.





Amb la col·laboració de:


