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RESUM
Entre els anys 2011 i 2016 es va establir al Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs un experiment a llarg termini
amb l’objectiu d’avançar en el coneixement del disseny de sistemes de producció de cultius herbacis extensius
ecològics sostenibles mitjançant la introducció de tècniques com la llaurada mínima (sense inversió de les capes del
sòl) i la fertilització amb fems compostats combinada amb l’ús dels adobs verds, amb l’objectiu de fer compatibles
els paràmetres de productivitat dels cultius amb el manteniment i la millora de la qualitat del sòl.
Aquesta experiència pilot consta d’una rotació de 5 anys amb cereals (espelta i blat) i lleguminoses (cigró i llentia) que
continuarà amb 3-4 anys més de cultiu perenne d’alfals. Durant els cinc anys de rotació s’ha avaluat l’efecte de la
llaurada mínima (amb l’arada de cisells, sense inversió de capes) versus l’arada de pales (amb inversió de capes del
sòl), l’efecte de la fertilització amb fems compostats i de la presència o absència d’adobs verds abans dels cultius de
primavera sobre la biodiversitat del sòl (cucs de terra i biomassa microbiana) i la qualitat del sòl en termes de matèria
orgànica (carboni i nitrogen). També s’ha analitzat l’abundància d’herbes i els rendiments dels diferents cultius, així
com els balanços econòmics obtinguts en els diferents tractaments estudiats.

01. Introducció

02 Metodologia

El disseny de models de gestió ecològica dels conreus
herbacis extensius mostra avantatges pel que fa a la
qualitat i fertilitat del sòl (Romanyà et al., 2012) i a la
conservació de la seva biodiversitat (Sans et al., 2011).
La incorporació de pràctiques de l’agricultura de
conservació com ara la llaurada mínima i els adobs verds
comporten diversos beneficis mediambientals com són
la reducció de l’erosió, el segrest de carboni i la mitigació
de les emissions de gasos amb efecte hivernacle (Berner
et al., 2008). Un inconvenient de l’ús de la llaurada
mínima pot ser l’augment de l’abundància de les herbes
dels conreus (les anomenades males herbes o flora
arvense), especialment de les espècies perennes i les
gramínies anuals, que poden afectar negativament el
rendiment dels cultius (Armengot et al., 2016). La
implementació de la llaurada mínima a Catalunya
requereix disposar d’experiències locals a causa de la
importància del clima en els processos agronòmics i
biològics. En els països amb clima mediterrani, que es
caracteritza per temperatures suaus a l’hivern i escassa
pluviositat, a diferència dels centreeuropeus amb clima
més fred i humit, es produeix un escalfament més ràpid
del sòl i una major mineralització de la matèria orgànica,
i també un millor control de les herbes perennes amb la
llaurada superficial. A més, el fet que a Catalunya el
nombre de finques mixtes ecològiques no sigui tan
elevat com a altres països afecta de manera important a
la disponibilitat de fertilitzants orgànics d’origen animal,
que és més alta a la resta d’Europa, i que són una bona
font de matèria orgànica per a mantenir la fertilitat del
sòl.

02.01. Disseny de l’experiment a llarg termini:
llaurada, fertilització i adobs verds
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L’equip de recerca Ecologia dels Sistemes Agrícoles de la
Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci
de l’Espai Rural de Gallecs, va establir el 2011 un
experiment a llarg termini amb l’objectiu de dissenyar un
sistema de producció de cultius herbacis extensius
ecològics mitjançant la introducció de la llaurada mínima
amb l’arada de cisells i l’ús estratègic de la fertilització
basada en la incorporació de fems i adobs verds que
compatibilitzi la millora de la fertilitat i la qualitat del sòl i
els paràmetres de productivitat dels cultius. L’experiència
es va establir en una finca comercial on s’havia cultivat
ordi convencional fins l’any 2006 i diferents cultius
herbacis extensius ecològics fins el 2010. El disseny de la
rotació va ser l’alternança durant cinc anys de cereals i
lleguminoses anuals de consum humà (Figura 1). El
disseny del sistema es va basar en l’interès del productors
de l’Espai Rural d’Interès Natural de Gallecs que van iniciar
l’any 2005 la transició agroecològica. En aquesta fitxa es
presenten els resultats del seguiment dels primers cinc
anys de la rotació.
Dins de la rotació s’han avaluat tres factors: el tipus de
llaurada (Fotografies 1 i 2), llaurada mínima (amb l’arada
de cisells o chisel) i llaurada convencional (amb l’arada de
pales), la presència o absència de fertilització amb fems
compostats de boví (Taula 1) i la presència o absència de
cultius de cobertura que s’incorporen al sòl com a adobs
verds.
Els cultius de cobertura es van sembrar a la tardor i es van
establir durant l’hivern abans dels cultius de primavera de
lleguminoses (cigrons o llenties) i van consistir en una
barreja de civada (Avena sativa L.), mostassa blanca
(Sinapis alba L.), veça (Vicia sativa L.) i erb (Vicia ervilia (L.)
Willd.) (Figura 1).
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Aquests factors combinats donen lloc a 8 tractaments
diferents, els quals s’han estudiat amb 4 rèpliques
cadascú i fan un total de 32 parcel·les de 12 m × 13 m.
Aquestes parcel·les es van distribuir de manera que es
pogués facilitar les tasques de la maquinària (Figura 2 i
Fotografia 3).

microbiana a la capa més superficial del sòl (0-10 cm) i a
la capa entre els 10 i el 20 cm de profunditat s’han
estudiat respectivament mitjançant el mètode
d'oxidació humida amb dicromat potàssic de WalkleyBlack, el mètode de la combustió seca amb l’analitzador
CHNS i l’extracció després de la fumigació amb
cloroform. Un dels paràmetres emprats en l’avaluació
de la qualitat del sòl és l’abundància (densitat i
biomassa) i la diversitat de cucs de terra. El mes de
febrer de 2015 es van analitzar mostres de sòl de les 32
parcel·les per avaluar l’abundància de les diferents
espècies de cucs de terra. Per cada parcel·la es van
excavar 3 mostres de sòl de 33 cm × 33 cm i 25 cm de
profunditat (volum: 0,028 m3) d’on es van extreure de
forma manual tots els cucs per la seva identificació
posterior al laboratori.
El càlcul del balanç econòmic de cadascun dels cultius i
tipus de gestió s'ha basat en la proposta metodològica
de Guzmán et al. (2008) i Alonso i Guzmán (2010). Es van
recollir dades sobre totes les aportacions de treball
emprades en totes les operacions per a cada
tractament. Per a l'ingrés brut es va tenir en compte el
rendiment del gra del cultiu. Els balanços econòmics
s’han estimat en € ha-1 any-1.

Fotografies 1 i 2. Arada de cisells (a dalt) i arada de pales (a
baix) per a les labors del sòl a les parcel·les experimentals
(Autor: Alejandro Pérez).

02.02. Recol·lecció de mostres i anàlisi
Des de l’any 2011 s’ha avaluat el rendiment en el
moment de la collita de cadascun dels cultius.
L’abundància de les herbes s’ha estimat a partir de la
biomassa aèria total en el moment de la collita.
Els canvis en la qualitat i la fertilitat del sòl s’han estudiat
en el moment de l’establiment del cultiu d’espelta el
2012 i el 2016. Els canvis en el contingut total de carboni
orgànic, el contingut total de nitrogen i la biomassa
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Figura 2. Disseny de l’experiment. Disposició espacial de les 32
parcel·les que resulten de la combinació dels tres factors
objecte d’estudi i les quatre repeticions: llaurada (arada de
pales vs. arada de cisells o chisel); fertilització (amb fems o
sense fems) i cultiu de cobertura que s’incorpora com adob
verd (amb adobs verd i sense) (8 tractaments × 4 repeticions).
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Fotografia 3. Vista aèria del camp experimental on s’aprecien
les 32 parcel·les d’assaig (Autor: Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya, IGCC).

Data

Dosi
(Nt kg ha-1)

12/12/2011

134,6

28/03/2013

40,04

12/11/2013

138,28

19/03/2015

62,36

11/11/2015

144,05

Taula 1. Detall de les dates d’aplicació de fems compostats de
boví i dosi aplicada.

03. Resultats
03.01. Qualitat del sòl
03.01.01. Abundància de cucs de terra
Es va recol·lectar 1137 espècimens de cucs de terra
entre juvenils i adults (Fotografia 4). La mitjana
d’individus per mostra va ser de 35 individus (el 40%
juvenils i la resta adults). Les espècies més abundants
van ser Aporrectodea rosea (mitjana ± ES; 53 ± 12 indiv.
m-2), A. georgii (30 ± 6 indiv. m-2) i A. trapezoides (24 ± 8
indiv. m-2), mentre que altres espècies van tenir una
presència molt ocasional. La biomassa més gran va
correspondre a A. trapezoides (14,80 ± 1,94 g m-2), i les
biomasses de A. rosea i A. georgii van ser
respectivament de 7,56 ± 15,57 g m-2 i 5,59 ± 1,93 g m-2.
Aporrectodea rosea i A. georgii son espècies
endogèiques que s’alimenten del sòl i formen amplis
sistemes de caus horitzontals, mentre que A.
trapezoides és anècica (viuen en caus verticals) i
s’alimenta de restes de plantes i del sòl.
La fertilització del sòl és el factor que més va afavorir la
presència i l’abundància dels cucs de terra, de manera
que el número de cucs per unitat de superfície va ser el
doble a les parcel·les fertilitzades (Figura 3). La
incorporació del cultiu de cobertura com adob verd no
va afectar significativament la densitat de cucs, malgrat
que els valors més alts de biomassa de cucs es van trobar
a les parcel·les gestionades amb l’arada de cisells i amb
adobs verds. Malgrat s’ha demostrat estadísticament
que l’abundància de cucs de terra no es veu afectada pel
tipus de llaurada en general, a les parcel·les llaurades
amb arada de pales la densitat de les formes juvenils va
ser significativament superior.

FITXATÈCNICA

Fotografia 4. Cucs de terra com a indicadors de la biodiversitat
i la qualitat del sòl a les parcel·les experimentals (Autor:
Alejandro Pérez).

03.01.02. Biomassa microbiana
L’abundància de microorganismes al sòl es considera un
dels indicadors de la salut i de la qualitat dels sòls
agrícoles. La biomassa microbiana s’obté per estimació
de la fracció de carboni (Cmic) i nitrogen (Nmic)
corresponents als microorganismes respecte del carboni
i nitrogen totals del sòl. Les anàlisis del sòl de les
diferents parcel·les l’any 2015 posen de manifest que la
fertilització orgànica fa augmentar la biomassa
microbiana del sòl de manera significativa. També es va
observar que la profunditat del sòl és un altre factor que
influeix en els continguts de biomassa microbiana, de
manera que l’abundància de microorganismes del sòl és
menor a les capes més profundes del sòl (Figura 4). No
obstant, el tipus de llaurada del sòl també afecta el patró
de variació de la biomassa microbiana en el perfil del sòl.
Així, l’activitat microbiana en superfície (0-10cm) va ser
més similar a la de més profunditat (10-20cm) a les
parcel·les llaurades amb arada de pales, mentre que la
biomassa microbiana a les capes superficials (0-10 cm)
va ser més gran que la de les capes més profundes a les
parcel·les llaurades amb arada de cisells a causa de la no
inversió de les capes del sòl. Es mostren com a exemple
els resultats del carboni microbià (Cmic) (Figura 4). En
resum, els valors més elevats d’abundància microbiana
es van observar a la capa més superficial (0-10cm) del
sòl en les parcel·les llaurades amb arada de cisells i
fertilitzades amb fems. Els adobs verds no van ocasionar
cap efecte sobre la biomassa microbiana.
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les parcel·les amb arada de cisells (taxes de canvi
positives, Figura 5). L’anàlisi comparativa del patró de
variació del contingut de carboni i de nitrogen a les
parcel·les amb arada de cisells i de pales reflecteix que
la primera n’estratifica els continguts.
L‘aplicació de fertilitzants en general fa que els estocs de
nitrogen al sòl augmentin significativament tant en
superfície (de 0 a 10 cm) com a més profunditat (de 10
a 20 cm), mentre que en les parcel·les no fertilitzades
s’observa un augment molt pobre del nitrogen al llarg de
la rotació. Els estocs de carboni en canvi mostren uns
patrons diferents als del nitrogen, de manera que
semblen minvar en el decurs dels 5 anys de
l’experimentació, però a les parcel·les amb fertilització
les pèrdues són significativament menors, fins i tot
s’observa un augment del carboni de 0 a 10 cm quan es
llaura amb l’arada de cisells (Figura 5). Es pot concloure
que, en conjunt, les pèrdues en els estocs de carboni i
de nitrogen van ser menors a les parcel·les on es va
aplicar la fertilització amb fems compostats i les millors
pràctiques de conservació de la qualitat del sòl.

03.02. Abundància de la flora arvense

Figura 3. Densitat mitjana ± ES (individus/m2) i abundància
(biomassa en grams/m2) de cucs de terra després de 4 anys de
rotació (2015) en les parcel·les llaurades amb l’arada de pales
i amb l’arada de cisells; i amb fems o sense fems.

Figura 4. Biomassa microbiana mitjana ± ES (micrograms de
carboni microbià/gram de sòl) després de 4 anys de rotació
(2016) en parcel·les llaurades amb arada de pales i cisell i amb
fems o sense fems en les capes de sòl de 0 a 10 cm i de 10 a 20
cm de profunditat.

A l’entorn de Gallecs i les àrees properes el control de
les herbes als conreus de cereals ecològics es duu a
terme generalment amb la grada de pues flexibles entre
gener i febrer, quan les condicions climàtiques ho
permeten. Així, els anys en que es va sembrar cereal,
l’herba es va controlar amb la grada de pues en cas de
necessitat. En canvi, en el cultiu de cigró el control es va
fer passant el cultivador entre les línies de cultiu, ja que
el cigró es va sembrar en línies separades per una
distància de 75 cm, per facilitar el desherbat.
El cultiu de les llenties, però, es va sembrar a línies més
juntes (12 cm), com es fa en el cas del cereal, per
intentar evitar la competència de les herbes. Malgrat
això, l’any que es va sembrar aquest cultiu hi va haver
una forta sequera que va provocar una forta
competència de les herbes d’estiu, concretament dels
blets (Chenopodium album). Altres espècies més
freqüentes i abundants als cultius de cigró i de llentia
van ser la ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), la
panissola (Setaria viridis), i el fajol bord (Polygonum
convolvulus) mentre que als cultius d’espelta i blat van
destacar també el fajol bord (P. convolvulus) i els blets
(C. album), la corretjola (Convolvulus arvensis) i el
passacamins (Polygonum aviculare).

03.01.03. Carboni i nitrogen del sòl
De manera general, el contingut de carboni orgànic va
disminuir al llarg dels quatre anys, mentre que el
contingut de nitrogen va augmentar a totes les
parcel·les. Aquests canvis es van donar de manera
significativa a les parcel·les amb fertilització. El tipus de
llaurada afecta als continguts de carboni i nitrogen del
sòl. A la capa més superficial del sòl (els primers 10
centímetres de profunditat) de les parcel·les amb arada
de pales es detecten més pèrdues de carboni i menys
guanys en el contingut de nitrogen. L’augment del
contingut de carboni i de nitrogen és molt significatiu a
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Figura 6. Abundància mitjana ± ES d’herbes, avaluada
mitjançant la biomassa aèria, durant els cultius de espelta en
el primer (2012) i cinquè any de la rotació (2016) en les
parcel·les llaurades amb arada de pales i amb arada de cisells;
i amb fems o sense fems.

Figura 5. Canvis en els estocs de carboni i nitrogen total del sòl
entre el primer (2011) i el cinquè any (2016) de la rotació en els
diferents tractaments (sense tenir en compte l’adob verd) a
dues profunditats: de 0 a 10 cm i de 10 a 20 cm.

Després de cinc anys de rotació a la parcel·la no es va
observar un augment significatiu ni de l’abundància ni
de la riquesa de les herbes. Al contrari, el cultiu d’espelta
del cinquè any (2016) és el que va exercir un millor
control de les herbes, les quals van presentar una
abundància molt baixa comparat amb l’abundància el
primer any de rotació (Figura 6 i Fotografia 5).
La fertilització dels cultius de cereals va afavorir la
reducció de les herbes a causa de l’augment de la
capacitat competitiva del cultiu, mentre que a les
lleguminoses no es va veure cap efecte. La menor
capacitat competitiva de la llentia i l’important dèficit
hídric que va afectar negativament el creixement del
cultiu, i la sembra del cigró en línies separades per 75 cm
expliquen l’absència d’efecte del fertilitzant.
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L’establiment del cultiu de cobertura abans del cultiu de
lleguminosa va afavorir el control de les herbes, però
aquest efecte positiu es va esvair durant el període de
cultiu de la lleguminosa. A les parcel·les llaurades amb
l’arada de cisells es va detectar un augment significatiu
de l’abundància d’herbes només el tercer any de cultiu.
No obstant, aquest augment no va afectar els
rendiments dels cereals i va fer que es mantinguessin
valors semblants als obtinguts a les parcel·les llaurades
amb l’arada de pales. En general, s’observa que malgrat
hi hagi un augment de l’abundància de les herbes en
algunes parcel·les, com son les llaurades amb l’arada de
cisells o les que no han rebut aportacions externes de
fems, els rendiments es mantenen estables al llarg de la
rotació (Figura 7).
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Fotografia 5. Mostreig d’herbes a les parcel·les de cereal. (Autor:
Alejandro Pérez.)

Figura 7. Relació entre l’abundància d’herbes i el rendiment del
cultiu d’espelta l’any 2012 (vermell) i 2016 (verd). S’indica per
a cadascun dels anys la funció lineal i el grau de significació.

03.03. Rendiments dels cultius
Dins dels cinc anys de rotació, els rendiments dels cultius
de cereals van ser superiors als de les lleguminoses. El
rendiment més alt va correspondre al blat var. Montcada
el 2014 (3200 ± 280,08 kg/ha) seguit dels cultius d’espelta,
amb 2328 ± 100,51 i 2144 ± 59,19 kg/ha els anys 2011 i
2016 respectivament. El rendiment del cultiu de cigrons el
2013 va ser de 384 ± 65,38 kg/ha, i el cultiu de llenties no
es va collir a causa de la forta sequera durant el
creixement del cultiu, la primavera-estiu de l’any 2015.
Després de practicar la llaurada mínima amb l’arada de
cisells durant els 5 anys de rotació, els rendiments dels
cultius no van ser significativament diferents respecte els
rendiments després de fer servir l’arada de pales. Així,
ambdues tècniques (arada de cisells i arada de pales)
produeixen rendiments similars tant en cereals com en
lleguminoses (Figura 8). En canvi, la fertilització amb fems
compostats sí que va fer variar els rendiments però de
manera diferent segons el tipus de cultiu. La fertilització
en els conreus d’espelta (Fotografia 6) i blat va comportar
l’augment significatiu dels rendiments, en canvi aquest
efecte no es va observar en els cultius de cigró i llenties. El
fet de que no augmentessin els rendiments a les
lleguminoses semblaria estar relacionat amb l’elevat
augment de la vegetació arvense, a causa probablement
d’un control poc eficaç.
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Figura 8. Rendiments mitjans ± ES de collita d’espelta (2012 i
2016), cigró (2013) i blat var. Montcada (2014) en les parcel·les
llaurades amb arada de pales i amb arada de cisells; amb fems
(+F) o sense fems (-F).
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04. Conclusions
Els seguiment agronòmic dels primers cincs anys de
l’experiment a llarg termini sobre l’efecte de la llaurada,
la fertilització i els adobs verds en una rotació de cultius
herbacis extensius ecològics de secà a Gallecs ha permès
posar en evidència que la fertilització és un dels factors
que té més importància en els paràmetres agronòmics
(rendiments i balanços econòmics) i ambientals (qualitat
del sòl, biodiversitat i abundància de fauna edàfica i
herbes).

Fotografia 6. Cultiu d’espelta en el moment de la collita (Foto:
Alejandro Pérez.

03.04. Balanç econòmic
Els resultats de l’anàlisi econòmica mostren que no hi ha
diferències significatives entre els balanços econòmics
obtinguts amb l’ús de l’arada de pales i amb l’arada de
cisells (Taula 5). Tot i que amb l’ús de l’arada de cisells
l’agricultor s’estalvia mitja hora de feina respecte l’ús de
l’arada de pales, els balanços econòmics resulten ser
similars ja que aquest estalvi es veu compensat per un
lleuger major rendiment del cultiu. Als cereals on s’han
aplicat fems, hi ha un balanç lleugerament superior a
causa dels rendiments més elevats respecte a les
parcel·les que no han rebut fems. Però aquest patró no es
va observar l’any 2016, on els guanys amb l’espelta van
ser superiors a les parcel·les sense fems al haver obtingut
uns rendiments una mica més baixos que en els altres
anys. El mateix cas va succeir amb el cultiu de cigrons, ja
que en obtenir uns rendiments més elevats a les parcel·les
sense fems, hi va haver un estalvi en l’aplicació de fems
que va fer augmentar el balanç.
Taula 5. Balanç econòmic dels cultius en termes de marges
bruts mitjans ± ES (euros/ha) en 5 anys de rotació a les
parcel·les llaurades amb arada de pales o chisel, i amb fems o
sense fems.
Arada de pales

Arada de cisells

Cultiu

Amb
Sense
Amb
Sense
fems
fems
fems
fems
Espelta 2.243,0 + 2.118,6 + 2.303,5 + 2.059,2 +
(2012)
88,0
67,7
155,8
182,7
Cigró 304,1 +
(2013) 224,3

775,3 +
176,9

271,3 +
257,5

835,8 +
154,9

Blat 782,1 + 676,2 + 804,6 + 635,6 +
(2014)
84,6
86,3
64,3
98,6
Llentia
(2015)
Espelta 1.782,7 + 2.173,4 + 1.851,1 + 2.031,8 +
(2016) 276,6
150,1
170,8
178,1

Efecte
Fem Llaur.
n. s.

n. s.

n. s.

n. s.

**

n.s.

-

-

n. s.

n. s.

De manera general, l’abundància d’herbes i els
rendiments dels cultius no varien de manera significativa
entre les parcel·les llaurades amb l’arada de pales i amb
l’arada de cisells. No obstant, l’abundància d’herbes va
ser menor a les parcel·les amb l’arada de pales durant el
cultiu de blat l’any 2014. La utilització de l’arada de
cisells pot suposar un lleuger increment del benefici
econòmic i un estalvi en hores de feina.
La biomassa microbiana, un dels paràmetres de qualitat
del sòl, augmenta significativament amb l’ús de la
llaurada mínima amb l’arada de cisells, sobretot quan va
acompanyada de la incorporació de fems, mentre que
l’abundància de cucs de terra no es veu afectada. Pel
que fa a la matèria orgànica del sòl, l’arada de cisells
provoca un augment en el contingut de nitrogen, i fa que
les pèrdues dels estocs de carboni no siguin tan elevades
com amb l’arada de pales.
La fertilització amb fems compostats comporta un
augment en els rendiments dels cultius de cereals però
en canvi els rendiments dels cultius de lleguminoses no
es veuen afectats. A les parcel·les de cereals amb fems
s’ha observat una reducció de les herbes que no han
pogut competir amb el cultiu, mentre que a les parcel·les
de lleguminoses, les herbes han esdevingut més
competidores i han aprofitat més els fems que el cultiu.
L’establiment d’un cultiu de cobertura durant la tardorhivern que s’incorpora al sòl com adob verd abans del
cultiu de la lleguminosa de primavera afavoreix el
control de la flora arvense durant la fase del propi adob
verd, particularment quan no hi ha fertilització amb
fems; aquest resultat contrasta amb l’efecte negatiu de
l’adob verd sobre el rendiment del cultiu de cigrons i
l’efecte positiu sobre les poblacions d’arvenses durant el
cultiu de llenties.

n. s. indica un efecte no significatiu i ** indica un efecte significatiu
amb p<0,01. Llaur.=Llaurada (pales o cisells)
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EXPERIÈNCIA A LLARG TERMINI SOBRE LA LLAURADA MÍNIMA, LA FERTILITZACIÓ I ELS ADOBS VERDS EN CULTIUS
HERBACIS EXTENSIUS ECOLÒGICS DE SECÀ MEDITERRANIS

05. Recomanacions pràctiques
1. La fertilització té un efecte positiu sobre els
rendiments i la qualitat del sòl. Per això, la quantitat i la
qualitat del fertilitzant és una aspecte clau en la millora
de la gestió dels cultius herbacis extensius ecològics. És
molt important que l’aportació de fems o compost sigui
de la pròpia finca o àrees properes perquè el balanç
econòmic no sigui negatiu. Tanmateix, la pèrdua de
matèria orgànica del sòl tant a les parcel·les gestionades
amb l’arada de pales com amb l’arada de cisells, posa de
manifest la necessitat de fertilitzar de manera suficient i
amb fems compostats de manera adequada.
2. La pràctica de la llaurada mínima amb l’arada de
cisells ha de ser superficial (s’aconsella fer a una
profunditat de fins a 20 cm) per tal de no arribar a les
capes més profundes amb el perill de pèrdua de fertilitat
del sòl.
3. La implantació dels cultius de cobertura i la seva
incorporació al sòl com adobs verds en els cultius
herbacis extensius de secà durant uns mesos previs als
cultius principals a l’àrea mediterrània i concretament a
Catalunya està encara en procés d’experimentació. Per
exemple, l’ús de determinats adobs verds a l’estiu no
serà possible per manca d’aigua en algunes àrees de la
geografia catalana. En canvi, es poden sembrar adobs
verds a la tardor perquè mantinguin el sòl cobert durant
la tardor-hivern, per ser enterrats abans de sembrar els
cultius de primavera.
4. Els adobs verds precedents als cultius de lleguminoses
s’haurien de fer amb espècies de famílies diferents com
ara crucíferes i gramínies (ja sigui en cultiu únic o mixt
amb altres espècies) perquè s’ha observat que un cultiu
previ de lleguminoses no resulta favorable. La nostra
experiència indica que els adobs verds, com a mínim la
barreja assajada, precedents als cultius de lleguminoses
no van comportar un benefici. Si més no, encara falta
molta investigació en aquest aspecte.
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