
 
 
 

Millora de sòls amb tècniques 
d’agricultura ecològica 

www.cultivos-tradicionales.com 



OBJECTIUS 
L'objectiu d'aquest projecte és oferir una solució viable per frenar la degradació 
de les terres que són causats per l'aplicació de pràctiques agrícoles erosives i 
l'abandonament de les mateixes en àrees semiàrides amb sòls pobres i 
vulnerables. 
 
Per a això s’han fet servir tècniques agrícoles conegudes de rotació de cultius 
entre lleguminoses, oleaginoses i cereals i tècniques innovadores d'anàlisi de 
sòls i cultius. 
 
Resultats esperats: 
 
• Millorar de la fertilitat del sòl (NPK, capacitat de retenció d'aigua, etc.) 
• Millorar del el rendiment dels cultius 
• Re-introducció d'almenys 5 cultius tradicionals 
• Millorar la qualitat de vida a les àrees rurals  



ON S’HA PORTAT A TERME 

Navarra 

Aragón Castilla y León 

Castilla-La Mancha 



Accions del projecte: Coneixement del sòl 
1. Mitjançant l'ús d'un espectròmetre de raigs gamma i d'un radar de penetració terrestre (GPR), s'ha realitzat un mapeig 

ràpid in situ dels paràmetres del sòl (Agribox). 
2. S'han realitzat les anàlisis edafològiques de les mostres de sòl per a cada àrea 
3. El RhoC es va utilitzar per mesurar. la densitat aparent del sòl i amb l'ús d'un penetròmetre s'ha mesurat la resistència 

del sòl a la penetració de les arrels 
4. D'acord amb les característiques del sòl, s'ha dissenyat un pla de rotació de cultius per a cada àrea 

cereal 

oleaginosa 

lleguminosa 

1. RhoC 
Mapeig de les parcel·les 

2. Anàlisis edafològics 3.Penetròmetre 

Rotació de cultius: 
Disseny d’un plan de rotació 
de cultiu per a cada àrea. 



Formació per als agricultors 

Cursos de formació 
1.- Introducció a l’agricultura ecològica 
2.- Control de males herbes 
3.- Estudi de sòls 
4.- Gestió ecològica de cultius extensius de secà 
5.- Microorganismes del sòl i biofertilitzants 

Els cursos de formació organitzats per VIDA SANA, han ajudat els agricultors a resoldre els 
dubtes sobre el maneig agronòmic davant del procés de conversió de l'agricultura convencional 
a l'ecològica. 



Gestió dels cultius i la collita 
Durant cada campanya s'han registrat les dades de les collites en cada regió. 

Navarra Guadalajara 

Guadalajara 

Zamora 

Aragón Zamora 
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3. ¿Cree que la agricultura ecológica se hará 
más rentable? (%) 

Se hará mucho más
rentable
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No, no se hará más
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2. ¿Tiene problemas en la comercialización 
de los productos ecológicos? (%) 

Tengo problemas
graves

Tengo problemas leves

No tengo problemas

Fig. 5: Comparación entre respuestas a la pregunta 2 entre 2012 y 2015  
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1. ¿Cree que la agricultura ecológica rentabiliza 
las tierras? (%) 

De acuerdo

Medianamente de
acuerdo

En desacuerdo

Fig. 4: Comparación entre respuestas a la pregunta 1 entre 2012 y 2015  
 

Fig. 6: Comparación entre respuestas a la pregunta 3 entre 2012 y 2015  
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9. ¿Cómo calificaría su situación económica 
actual?  (%) 

Buena / Muy buena

Regular / Normal

Mala / Muy mala

Fig. 7: Comparación entre respuestas a la pregunta 9 entre 2012 y 2015  
  



Què és la fertilitat? 

Fertilitat natural De què s’alimenta 
una planta ? 

Assimilable i 
disponible 

Carències naturals 
i carències 
induïdes 

Qui té la clau de la 
fertilitat d’un sòl? 



El primer pas per 
decidir la fertilització  



Què és el sòl? 

 



Complex argilo-húmic 



Tipus de matèria orgànica 



Què necessitem per a que un sòl expressi 
el màxim del seu potencial? 

Fertilitat = 
Estructura + 

activitat 
microorganismes 

Argila 
Matèria 

orgànica = 
HE + MOF 

Porositat= 
circulació aire i 

aigua 

Temperatura 
> 10ºC al sòl 



Què és fertilitzar? 

Aports de  
matèria orgànica Treball del sòl 

Reg 

Cobertura del sòl 

Rotacions 

Associacions 



Principals sistemes de fertilizació 

• Adobs orgànics: compost, fems ... 
• Adobs verds 
• Adobs minerals naturals: roques triturades, 

algues calcàries, petxines, cendres ... 
• Adobs líquids: algues, te de compost, 

humines… 
• Biofertilització: aplicació i estimulació 

microorganismes del sòl 



Adobs orgànics 



Adobs verds 



Adobs minerals 



Adobs líquids 



Biofertilizants 



MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ!!! 
 

WWW.CULTIVOS-TRADICIONALES.COM 
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