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01. Mètode d’aplicació de fertilitzants 
nitrogenats 
El sistema d’aplicació de purí ha de distribuir-lo 
homogèniament en la superfície, de manera que 
totes les plantes tinguin a la seva disposició una 
quantitat similar de nutrients, però tenint en compte 
que el purí no ha de mullar tota la superfície, per tal 
de minimitzar la volatilització d’amoníac i les males 
olors. El sistema ha de reduir sensiblement les 
pèrdues de nitrogen per volatilitzacio d’amoníac, en 
comparació amb les aplicacions amb ventall. 
 
A aquests efectes, es considera que, en condicions 
normals de funcionament, els tubs penjants 
assoleixen aquests objectius. Per contra, els tubs 
penjants no ho assoleixen si disposen al final de 
cadascun dels tubs d’una peça difusora (petit plat), ja 
que això afavoreix la volatilització d’amoníac. 
 

02. Purins i fraccions líquides de 
dejeccions ramaderes 
L’aplicació de purins o fraccions líquides (FL) de 
dejeccions no es pot efectuar en les condicions 
següents: 
 

� Directament des de la cisterna de transport sense 
dispositius de repartiment o espargiment. 

 

� Utilitzant els sistemes de reg. Malgrat això, es 
poden aplicar les FL del tractament de dejeccions 
mitjançant sistemes de reg localitzat o per 
aspersió (sempre que no es tracti d’aspersió amb 
canó). 

 

� L’aplicació de purins i altres dejeccions líquides 
amb el sistema convencional de vano o ventall 
s’anirà prohibint progressivament de manera que  
el 21 de febrer de 2021 ja no es podrà utilitzar 
aquest sistema. 

 

 
 
 

RESUM 
 

En conreus herbacis, prats i pastures, l’aplicació de qualsevol mena de fertilitzant nitrogenat s’ha de realitzar de 

manera que la seva distribució sigui el màxim d’uniforme en cada zona homogènia del conreu, prat o la pastura. En 

cultius llenyosos, la uniformitat en l’aplicació ha de tindre en compte la pauta de distribució dels arbres. 
 

Així doncs, està prohibida l’aplicació de purins amb vano o ventall tot i que s’ha establert un calendari d’adaptació 

per facilitar que les explotacions puguin adquirir sistemes d’aplicació alternatius al ventall. Tanmateix, el 

departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia pot establir excepcions a aquesta prohibició en casos 

en què el ventall no es pugui substituir per condicions orogràfiques, climàtiques, de tipus de cultiu o altres motius 

justificats. 
 

En aquesta fitxa hi ha especificat el calendari d’adaptació segons si les aplicacions es fan amb cisternes remolcades 

per tractor o amb cisternes en camions, i els requeriments tècnics que han de tenir aquests sistemes d’aplicació que 

estan recollits en el Decret 153/2019. 
 

Aquesta publicació és merament informativa. La normativa aplicable és el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de 

la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables.  

F I T X A   21                        Agost 2019 
 

MAQUINÀRIA i EQUIPS 

Equips d’aplicació de dejeccions ramaderes líquides 
Sistemes que permetin aplicacions uniformes i amb dosis ajustades 

Figura 1. Sistema d’aplicació amb tubs penjants 
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03. Calendari d’adaptació per adquirir sistemes alternatius al ventall 
Caldrà disposar d’aquest tipus de sistemes d’aplicació quan s’apliqui... 
 

Cisternes remolcades per TRACTOR  Cisternes amb CAMIÓ 

En quin termini Supòsit  En quin termini Supòsit 

25 de juliol de 2019 

Quan l’aplicació es dugui a terme 
per personal aliè a l’explotació 
ramadera de procedència de les 
dejeccions o a l’explotació 
agrícola on s’apliquen les 
dejeccions 

 

25 juliol de 2019 

Quan l’aplicació es dugui a 
terme per personal aliè a 
l’explotació ramadera de 
procedència de les dejeccions o 
a l’explotació agrícola on 
s’apliquen les dejeccions 

1 de novembre de 2019 
Quan l’aplicació es realitzi amb 
cisternes de més de 15 m3 

 

1 de novembre de 2019 La resta de casos 

21 de febrer de 2021 La resta de casos  

 
 

04. Requisits tècnics dels equips d’aplicació de purins  

En cultius herbacis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els sistemes d’injecció de purins, atès que la velocitat i l’amplada de treball són limitades, s’ha de disposar d’un sistema 
que garanteixi poder aplicar 15 m3/ha en condicions normals de treball. Això significa tenir instal·lat un regulador de cabal 
o disposar d’un certificat del fabricant que ho acrediti. 
 

La injecció pot ser en solc obert o tancat; en qualsevol dels dos casos, la separació entre solcs ha d’evitar que quedin franges 
de cultiu amb accés nul als purins aplicats. La separació entre solcs no ha de superar els 40 cm, excepte en aplicacions de 
cobertora en herbacis (ex. panís) fetes de manera que cada filera de plantes tingui adjacent almenys una banda de purí. 

 

En cultius llenyosos 

 

 
 
 
 
   

 
 
 

S’admeten els mètodes d’aplicació contemplats en 
els cultius herbacis.  També es permeten les 
aplicacions en què el número de bandes de purí 
aplicades sigui almenys el doble del nombre de 
fileres d’arbres. 
 

Número de bandes de purí ≥ Número fileres d’arbres x 2 

En els sistemes de mànegues, la separació entre tubs ha 
de ser prou gran per tal que no hi hagi solapament de 
purí en l’aplicació. En una bona aplicació s’ha de poder 
distingir la banda que té purí de la banda que no en té, 
perquè està demostrat que d’aquesta manera les 
pèrdues de nitrogen són molt menors. 

La màxima separació admissible entre tubs adjacents és de 
40 cm. Es podrà superar en aplicacions de cobertora en 
herbacis (ex. panís) fetes de manera que cada filera de 
plantes tingui adjacent almenys una banda de purí (ex. en 
panís). 


