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LA FERTILITAT DEL SÒL.

Què és el sòl i com funciona? Què podem fer perquè el nostre sòl sigui productiu i sa?

Núria Cuch i Arguimbau, Enginyera agrònoma.

“El sòl és la prima pell viva de la terra,

on allò mineral es converteix en vida

i la vida es converteix en mineral.” (1)

El sòl

El sòl està situat entre la litosfera (roca) i l’atmosfera (aire). Dóna a les plantes la possibilitat  
d’ancorar-se, és una reserva d’aigua i una reserva de nutrients. Tanmateix, el més important és 
que el sòl és una entitat  viva, un ecosistema que conté una gran varietat  d’espècies animals i 
vegetals que compleixen una multitud de funcions. 

Evolució d'un sòl

Tots els sòls tenen un procés evolutiu similar al d’una persona però en una escala de temps molt  
diferent. Un sòl neix, creix, es desenvolupa, arriba a la seva maduresa, envelleix i mor. La mort és 
el desert; la incapacitat de produir vida. L’envelliment és qualsevol forma d’erosió del sòl, ja sigui 
la que estem acostumats a veure quan plou i l’aigua s’endú la terra o simplement la pèrdua de 
l’estructura interna del sòl. El nivell de maduresa no és el mateix per a tots els sòls. Per a cada sòl 
hi ha un punt de maduresa propi, molt condicionat pels seus factors genètics, de formació. És el 
moment en què un sòl arriba a la seva màxima capacitat de produir vida. Per arribar-hi cal un 
procés d’engruiximent i de desenvolupament de la seva estructura interna. 

Composició d'un sòl

Els components d’un sòl són: la seva fracció mineral  (graves, arenes, llims i  argiles),  la seva 
fracció orgànica (éssers vius i matèria orgànica en descomposició) i, com a darrer component, 
molt important i sovint oblidat, la porositat (els espais buits que permeten el pas de l’aigua i l’aire 
i, en definitiva, que permeten la vida).

Factors genètics d'un sòl 

Els factors genètics d’un sòl són aquells materials o aquelles situacions que fan que un sòl sigui 
com és. N’hi ha uns que l’home no els pot canviar fàcilment: la roca mare, el clima, el relleu i 
com circula l’aigua dins el sòl. N’hi ha d’altres en què l’home hi intervé fortament i que tenen 
molta  incidència en els  sòls agrícoles:  la matèria  orgànica,  el  treball  del sòl,  el  maneig de la 
biodiversitat i els tractaments fitosanitaris. 

La roca mare

La roca mare és el conjunt de roques i minerals a partir dels quals es forma un sòl. Pot ser tova o 
dura. Pot ser compacta o esmicolada. Es pot haver originat sota mateix del sòl o pot haver estat 
arrossegada des d’altres llocs.

El pH d’una roca depèn de la proporció entre el silici i el calci (i altres cations (2)  com el potassi, 
magnesi,  sodi...)  que tingui en la seva composició.  Com més silici  serà més àcida i com més 
cations serà més bàsica. 

1 Aquesta cita no és meva. La van posar una vegada en una xerrada sobre sòls a la qual vaig assistir i la vaig  
trobar molt bonica i encertada. No sé qui n’és l’autor.

2 Cations: elements químics amb càrrega elèctrica positiva: calci, potassi, magnesi, sodi, ferro, manganès...
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Si la roca no té calci o altres cations en la seva composició el sòl que s’hi desenvolupa serà àcid  
(pH baix). Si la roca té cations en la seva composició el pH del sòl dependrà de si hi ha hagut 
algun  motiu  perquè  aquests  cations  s’hagin  perdut  en  profunditat  (normalment  per  excés  de 
pluviometria).

Segons el pH del sòl la disponibilitat dels diferents nutrients de les plantes canvia. Hi ha nutrients,  
com el ferro, que estan en una forma química assimilable per a les plantes a pH baixos i com més 
puja el pH menys ferro hi ha disponible per a ser absorbit per les plantes. Aquesta és la causa 
principal de la clorosi fèrrica en determinats cultius, com el presseguer i la vinya.

Si una roca clara (en una fractura fresca) reacciona a un àcid fort en fred (per exemple salfumant) 
és que té carbonat càlcic CaCO3. Llavors segur que és una roca bàsica. Si no hi reacciona, com 
més clara sigui, més silici, més dura i més àcida és. 

Una roca fosca té un alt contingut en cations (Ca, Mg, Fe...), per tant, serà bàsica o alcalina. 

Si una roca mare no té un element essencial per a la nutrició de les plantes, en principi, el sòl 
tampoc no el tindrà.

Si una roca mare és rica en algun element pot ser que:

N’hi hagi al sòl i estigui disponible per a les plantes

N’hi hagi al sòl però no estigui disponible per a les plantes.

No n’hi hagi al sòl perquè hagi marxat per algun motiu.

La textura

La textura d’un sòl és la proporció de partícules minerals de diferents tamanys inferiors a 2 mm. 

Les partícules superiors a 2 mm són les graves i no s’inclouen en les anàlisis de textura. Les 
graves intervenen en la capacitat de drenatge d’un sòl. Si n’hi  ha moltes s’ha de considerar la  
proporció de sòl que ocupen a l’hora de fer valoracions  sobre la  capacitat  de retenir  aigua o 
nutrients del sòl, quan aquesta valoració es fa a partir de la textura. Si les graves són molt grosses 
(pedres, còdols, rocs) poden ser un inconvenient per a molts cultius.  

Les partícules que intervenen en la textura són les arenes (diàmetre entre 2 i 0,02 mm), els llims 
(diàmetre entre 0,02 i 0,002 mm) i les argiles (diàmetre inferior a 0,002 mm). Tant les arenes, com 
els llims i una petita  part  de les argiles són fruit  de l’esmicolament  de graves cada cop a un 
tamany més petit. 

Les argiles

Les argiles, però, són especials. A més de ser les partícules més fines, la major part d’argiles d’un 
sòl  són  minerals  diferents  que  els  que  formen  les  graves,  arenes  i  llims.  No  són  fruit  de 
l’esmicolament dels llims. Són minerals que s’han format en un sòl, a partir d’altres minerals, al 
llarg de la història del propi sòl, o en d’altres sòls les partícules minerals dels quals han estat 
transportades en un indret nou on s’ha desenvolupat un nou sòl.  

Aquest  mineral  d’argila  té  unes  característiques  físiques  i  químiques  molt  interessants.  Està 
format per tetraedres de silici  i  oxigen i octaedres d’alumini  i oxigen. En aquests tetraedres i 
octaedres el silici i l’alumini ocupen una posició central i els oxígens estan als extrems, de manera 
que els poden compartir amb altres tetraedres i octaedres, tot formant làmines. S’ordenen unint 
una làmina de tetraedres de silici  amb una làmina d’octaedres d’alumini,  com en el cas de la 
caolinita. En altres casos s’ordenen unint una làmina de tetraedres entre dues làmines d’octaedres, 
com les illites, esmectites, montmorillonites, vermiculites i argiles expansives. Aquestes dobles o 
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triples  làmines  s’atrauen,  per  càrregues  elèctriques,  amb  altres  dobles  o  triples  làmines, 
respectivament. 

El resultat és que el mineral d’argila té una estructura laminar plena de càrregues elèctriques que 
tenen  tendència  a  estabilitzar-se,  com fan  els  imants,  unint-se  amb  altres  càrregues  de  signe 
contrari. La major part de càrregues elèctriques de les argiles són de signe negatiu i s’estabilitzen 
unint-se a càrregues positives,  com per exemple els cations Calci  (2+), Magnesi (2+), Potassi 
(1+), Sodi (1+), Ferro, (2+ o 3+) i altres, i el protó Hidrogen (1+). 

En un sòl bàsic totes les càrregues negatives estan estabilitzades per cations, no per protons. En un 
sòl àcid hi ha cations i protons estabilitzant les càrregues. En un sòl molt àcid solament hi ha 
protons estabilitzant les càrregues. 

L’aigua és un compost químic format per dos àtoms d’hidrogen (+) i un d’oxigen (2-). La manera 
com  aquests  àtoms  estan  ordenats  espacialment  fa  que  la  molècula  d’aigua  tingui  polaritat 
elèctrica, és a dir, que una banda de la molècula tingui càrrega positiva i l’altra banda càrrega 
negativa. Això fa que les molècules d’aigua també se sentin atretes per les càrregues negatives de 
l’argila; s’hi acosten per la seva banda positiva i queden estables. 

Aquest fenomen d’estabilització de càrregues negatives, afegint cations, protons i aigua, es coneix 
amb el nom d’adsorció (no absorció). Els cations, protons i l’aigua estan adsorvits sobre l’argila. 
És una mena de lligam relativament feble que permet que les arrels intercanviïn cations a canvi de 
protons amb les argiles.

Els  cations  són elements  nutritius  per  a  les  plantes  (calci,  magnesi,  potassi,  manganès,  ferro, 
cobalt, sodi...). 

Així doncs, les argiles fan de rebost d’aigua i de nutrients per a les plantes. Hi ha argiles que tenen 
moltes  càrregues negatives i  d’altres  que en tenen menys.  La seva capacitat  d’emmagatzemar 
nutrients i aigua serà molt diferent en cada cas. Aquesta capacitat d’emmagatzematge es coneix 
amb el nom de Capacitat d’Intercanvi (o Bescanvi) Catiònic CIC.  

Les arenes i els llims no tenen aquesta capacitat d’emmagatzemar nutrients per a ser utilitzats a 
curt termini si bé sí que poden tenir elements nutritius en la seva composició i llavors els aniran 
alliberant al sòl a mesura que es vagin degradant. 

L’estructura

L’estructura d’un sòl és l’organització interna dels diversos components del sòl. Segons com sigui 
aquesta organització hi haurà més o menys espais buits dins el sòl i, com s’ha dit abans, més o 
menys  capacitat  d’allotjar  vida.  Un  símil  que  ajuda  a  diferenciar  el  concepte  de  textura  del 
d’estructura és el d’un edifici: la textura seria la proporció de totxanes, sorra i ciment que cal per 
construir l’edifici. Amb la mateixa textura podem tenir un edifici acabat, consistent i habitable o 
un edifici enderrocat. Seria una bona o una mala estructura a partir d’una mateixa textura. 

Què és el que permet que es construeixi una bona estructura? Qui són els constructors? Per a 
respondre a això cal parlar primer de la matèria orgànica.

La matèria orgànica

La matèria orgànica és el conjunt de compostos formats per àtoms de carboni enllaçats entre ells 
als quals s’uneixen també altres elements. 

A la natura hi ha pocs compostos formats per àtoms de carboni enllaçats que no siguin matèria 
orgànica: diamant i grafit (exclusivament àtoms de carboni enllaçats), diòxid de carboni CO2, 
monòxid  de  carboni  CO,  els  carbonats  i  bicarbonats  =CO3  –HCO3,.  També  hi  ha  matèries 
orgàniques que han sofert un procés de fossilització, com el petroli i el carbó mineral. 

Amb el suport  de



La fotosíntesi i la combustió

La matèria orgànica és com una bateria d’energia. L’energia que necessiten els éssers vius  prové 
del sol (astre!). Però l’única manera que tenim la gran majoria d’organismes vius per utilitzar 
aquesta energia per a les nostres necessitats és a través de la fotosíntesi.

Les plantes, algues i bacteris que tenen capacitat de fer fotosíntesi són els encarregats de posar 
l’energia del sol dins les molècules de matèria orgànica. Els animals i molts microorganismes no 
tenen aquesta capacitat i, per això, necessitem menjar matèria orgànica.

Quan cremem matèria orgànica (per exemple en una foguera) es dóna exactament el procés invers 
a la fotosíntesi. A la fotosíntesi es pren diòxid de carboni CO2 + aigua H2O + sals minerals + 
energia del sol (llum) i s’obté matèria orgànica [CHO i altres elements] i oxigen O2. Quan es 
crema matèria orgànica es pren la matèria orgànica [CHO i altres elements] i oxigen O2 i obtenim 
diòxid de carboni CO2 (vapor) + aigua H2O (vapor) + sals minerals (cendres) + energia (llum i 
calor). 

Quan els organismes no fotosintètics mengen matèria orgànica ho fan per utilitzar-ne els seus 
components per al seu propi creixement i també per a utilitzar-ne la seva energia. Els organismes 
aeròbics – que necessiten un entorn amb oxigen per viure – fan el mateix procés que hem explicat  
per a la combustió a dins de les seves cèl·lules, a petita escala; se’n diu respiració.

La mineralització de la matèria orgànica del sòl

Els  organismes  aeròbics  del  sòl  (artròpodes,  cucs,  microorganismes  –  fongs,  bacteris, 
actinomicets, amebes...) també respiren. A una escala microscòpica mengen matèria orgànica i la 
descomponen  per  a  obtenir-ne  els  seus  components  i  la  seva  energia.  D’això  se’n  diu 
mineralització de  la  matèria  orgànica  (és  a  dir,  convertir  la  matèria  orgànica  en  els  seus 
components minerals). La matèria orgànica que mengen aquests organismes és la que hi ha al sòl.

Els diferents tipus d’organismes del sòl

Hem vist més amunt que la matèria orgànica del sòl  està formada per organismes vius (arrels, 
macro, meso i microorganismes del sòl) i, també, matèria orgànica no viva. Així doncs, al sòl es 
donen moltes i interrelacionades cadenes tròfiques, com una xarxa.  

Hi ha organismes que mengen altres organismes vius.  Quan mengen les arrels  de les plantes 
cultivades esdevenen un problema per als pagesos: són les plagues del sòl i els fitopatògens. Quan 
mengen altres organismes del sòl poden menjar les plagues i els fitopatògens; són depredadors, 
paràsits o patògens.

Hi ha organismes que mengen matèria orgànica no viva: són els organismes sapròfits. Aquests 
organismes ocupen un espai dins el sòl i tenen mecanismes per a defensar aquest espai com, per 
exemple, els antibiòtics. D’aquesta manera eviten que altres organismes es desenvolupin en excés. 

Hi ha organismes que, segons la situació, són sapròfits, patògens, depredadors  o paràsits. N’hi ha 
que  no poden triar:  són només  una cosa i  es  desenvolupen solament  si  hi  ha el  seu aliment 
disponible.

Quan  en  un  sòl  cultivat  hi  ha  prou  matèria  orgànica  (no  viva)  les  poblacions  de  sapròfits 
augmenten, ocupen un espai i mantenen a ratlla les plagues i els fitopatògens. Potser n’hi haurà 
alguns però no es podran desenvolupar lliurement fins a destruir tot el cultiu. En un sòl cultivat el 
que segur que hi ha són cultius; si no hi ha prou matèria orgànica només hi ha menjar per a les 
plagues i fitopatògens i són aquests qui es desenvoluparan, i amb ganes, al sòl.
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Processos aeròbics i processos anaeròbics

Els processos del sòl que interessen a la producció agrícola són sempre aeròbics: les arrels de les 
plantes són aeròbiques i els organismes del sòl que actuen en el cicle de la matèria orgànica amb 
uns  resultats  interessants  són  aeròbics.  Les  situacions  anaeròbiques  impedeixen  un  bon 
funcionament del cicle i, a més, produeixen compostos fitotòxics. Per això és indispensable un 
bon airejament del sòl i una bona estructura. 

L’humus

Les restes dels organismes vius (exsudats, excrecions, cadàvers, restes vegetals...) comencen un 
procés esglaonat de mineralització més o menys ràpid. 

Hi ha alguns tipus de matèries orgàniques que es mineralitzen molt ràpid i les sals minerals que se 
n’obté estan disponibles per a ser absorbides per les arrels o poden ser rentades en profunditat si 
hi ha un període de pluges suficientment important. 

Altres  tipus  de  matèries  orgàniques  tenen  un procés  de  mineralització  més  lent  o  molt  lent. 
Aquestes matèries orgàniques representen un reservori de matèria orgànica al sòl. 

Hi ha moltes maneres d’enlentir la mineralització: 

• hi ha estructures orgàniques difícils de degradar: lignina, resines, tanins...

• els microorganismes que mengen matèria orgànica construeixen les seves parets cel·lulars 
a base de polisacàrids que també costen de degradar

• altres...

En el procés de metal·lització d’aquestes estructures més difícils de degradar apareixen tota un 
sèrie de substàncies orgàniques complexes que, de forma global, s’anomenen HUMUS.

L’humus és un conjunt de matèries orgàniques molt diverses que tenen unes característiques molt 
interessants:

• Són reservoris de matèria orgànica al sòl per a ser mineralitzada progressivament, segons 
les condicions ambientals, i que proporcionen nutrients per a les plantes, també de forma 
progressiva.

• Tenen  una  forma  irregular  i  arrodonida  (a  diferència  de  les  formes  anguloses  dels 
minerals)

• Tenen una elevada quantitat  de càrregues elèctriques negatives (més alta que la de les 
millors argiles)

A  aquestes  formes  arrodonides  plenes  de  càrregues  negatives  els  passa  com  a  les  argiles: 
absorbeixen a la seva superfície cations, protons i aigua.

El calci, el ferro i el sodi en l’estructura del sòl. El complex argilo-húmic

L’àtom de calci és un catió que té 2 càrregues positives i una capacitat especial d’utilitzar-les per a 
unir partícules del sòl que tinguin càrregues negatives. 

Quan uneix una argila amb una altra està reforçant l’estructura del sòl en una forma concreta: una 
estructura laminar donada per la forma laminar de les argiles. Això no deixa espais buits entremig 
ja que les làmines s’apilen ordenadament.

Quan uneix una argila amb una partícula d’humus l’estructura es torna globulosa i permet molts 
espais buits entremig. D’aquesta unió se’n diu complex argilo-húmic. Aquesta és la base d’una 
bona estructura  del  sòl.  Hi  ha d’haver  una bona quantitat  d’humus  al  sòl per  tenir  una bona 
estructura. També cal que hi hagi calci per a estabilitzar-la.

Amb el suport  de



El ferro és un catió amb dos o tres càrregues positives que té capacitat de reforçar els lligams del 
calci.

El sodi és un àtom amb una sola càrrega positiva, com el potassi. Però a diferència del potassi, el 
sodi té una traça especial per a substituir el calci en la seva feina d’unir partícules i, com solament  
té una càrrega, no pot unir; el que fa és separar, disgregar i trencar l’estructura interna del sòl. 
Provoca pèrdua de porositat, incrementant la compactació, i produeix una reducció de l’oxigen 
disponible. És el primer pas de l’erosió d’un sòl. Cal anar molt alerta amb el sodi. Si en un sòl hi  
ha excés de potassi també es pot donar aquesta situació a causa del potassi.

Els microorganismes: constructors de l’estructura del sòl

La  creació  de  l’estructura  del  sòl  no  es  fa  espontàniament.  Hi  ha  molts  organismes  que 
construeixen aquesta estructura. En primer lloc cal que hi hagi arrels ja que entorn d’elles és on hi 
ha més activitat microbiana al sòl. I cal la participació de molts macro, meso i microorganismes 
perquè el cicle de la matèria orgànica es desenvolupi correctament. 

Cal  tenir  molt  present  que  són els  microorganismes  els  qui  creen  l’estructura  del  sòl,  no les 
màquines, eines o arreus. Les màquines obren el sòl, l’espongeixen en superfície, disgreguen els 
terrossos però mai no creen estructura.

Un  sòl  no  funciona  al  seu  màxim  rendiment  si  el  cicle  de  la  matèria  orgànica  no  es  dóna 
perfectament. Cal preservar les condicions de vida dels organismes del sòl perquè això sigui així. 
Cal vigilar quins productes químics arriben al sòl, perquè la majoria tenen efectes tòxics per uns o 
altres. La veritable feina del pagès és proporcionar aquestes condicions al sòl perquè siguin els 
seus organismes que regulin les relacions. El mestratge del pagès és saber conduir el treball dels 
organismes de sòl per a la producció agrícola. 

Sòls argilosos

Els sòls molt rics en argila tenen una textura molt fina. Són pesats i amb tendència a entollar-se. 
Però amb un contingut adequat d’humus i calci es crea complex argilo-húmic i s’espongeix. 

Sòls llimosos

Els llims són partícules molt fines però no tenen càrregues elèctriques negatives. No es poden 
crear  lligams.  Si  l’estructura  del  sòl  és  prou  estable  les  partícules  de  llim  i  d’arena  queden 
incorporades  entremig.  Si  no  és  prou  estable  les  partícules  fines  taponen  els  espais  i  tenen 
tendència a compactar el sòl. 

Un sòl  llimós és  dels  més difícils  de treballar;  és  molt  fàcil  d’afectar  la  seva estructura.  Per 
estabilitzar l’estructura d’un sòl llimós cal que hi hagi prou humus com perquè es creïn lligams 
humus-humus de manera que el sòl quedi esponjós, amb les partícules de llim repartides. 

A més, els llims no tenen capacitat d'absorbir nutrients. El reservori de nutrients i aigua per a les 
plantes recau en l’humus.

Sòls arenosos

Els sòls arenosos tenen molt bon drenatge, però no tenen capacitat de retenir nutrients i aigua. 
Com en el cas anterior per a millorar aquesta situació cal que el sòl sigui ric en humus.

Sòls francs

Els sòls francs tenen una proporció adequada d’arenes, llims i argiles, de manera que és més fàcil  
construir una bona estructura del sòl. Però també cal que hi hagi humus, per espongir l’estructura i 
per alimentar la vida microbiana del sòl.
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El clima

El clima és un altre factor important en la formació del sòl.

La pluviometria

Si la pluviometria és alta (>800 mm anuals) es donen processos de rentat de les sals i els cations 
del sòl. Entre els cations que es renten hi ha el calci i el ferro i l’estructura esdevé feble; més feble 
com més alta és la pluviometria. Per això, en llocs amb elevades pluviometries es fan encalats 
amb diferents materials que aporten calci, com el carbonat càlcic CaCO3, per millorar l’estructura 
del sòl.

Quan la pluviometria  és molt baixa l’aigua del sòl s’evapora i el calci del sòl i el CO2 de la 
respiració dels organismes del sòl (micro i meso organismes i arrels de les plantes) precipita en 
forma de CaCO3 dins les cavitats del sòl, convertint progressivament el sòl en roca carbonatada. 
Les arrels tenen una petita capacitat d’acidificar les condicions en el seu entorn més proper.

L’efecte  de  la  pluviometria  actua  sobre  les  característiques  d’un sòl  a  molt  llarg  termini.  Es 
necessiten molts i molts anys o una pluviometria molt alta per rentar un sòl o per convertir-lo en 
una capa de CaCO3.

La humitat del sòl també afecta la vida microbiana. Els microorganismes necessiten una humitat 
mínima  per  a  créixer,  com les  plantes.  En  els  períodes  de  sequera  l’activitat  s’atura  i  amb 
l’activitat s’atura el cicle de la matèria orgànica.

L’entollament del sòl, com la compactació, ofega la vida aeròbica. Hem de recordar sempre que 
les arrels de les plantes respiren per les arrels, no per les fulles. Si no hi ha oxigen dins el sòl les  
arrels s’ofeguen i, amb elles, la planta sencera.

La temperatura

Les temperatures afecten també la vida del sòl. A temperatures del sòl inferiors a 8ºC s’atura 
l’activitat. Hi ha zones on pot haver activitat tot l’any pel que fa a temperatures i hi ha zones on 
l’activitat dura dos-tres mesos.

Amb el reg i els hivernacles modifiquem aquestes condicions. El cicle de la matèria orgànica 
s’activa i la mineralització s’accentua. Cal vetllar especialment per la reposició de l’humus del 
sòl.

Maneig de la matèria orgànica

Hi ha matèries orgàniques que són precursores d’humus al sòl i hi ha matèries orgàniques que es 
mineralitzen molt ràpidament i no generen mai un increment d’humus. La diferència ve donada 
pel tipus de compostos orgànics que la formen.

La  lignina és  una  molècula  orgànica  d’estructura  força  complexa.  Hi  ha  molècules  més 
complexes que la lignina i hi ha molècules més senzilles, com la cel·lulosa, el midó, els sucres...

Els vegetals produeixen lignina – de llenya – quan necessiten sostenir estructures pesades. Les 
plantes herbàcies fabriquen lignina quan pugen a flor per poder aguantar els fruits. Les plantes 
arbustives i arbòries fabriquen lignina per sostenir la seva estructura. 

La presència de lignina en la matèria orgànica és el que determina la seva tendència a fer humus. 
Quan una matèria no té lignina és molt fàcilment mineralitzable, si les condicions són adequades. 
La relació C/N és una altre factor que condiciona la facilitat amb què pot ser mineralitzada una 
matèria orgànica. La lignina fa que la relació C/N dels materials que la contenen sigui més alta, 
més com més lignina hi hagi. Els materials sense lignina tenen una relació C/N baixes. 

C/N baixes: fems sense jaç, despulles d’animals, herba sense flor o amb poca tija de flor...
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C/N altes: herbes amb flor, palla, fusta, pinyols...

La funció dels materials amb relació C/N alta és generar humus. La funció dels materials amb 
relació C/N baixa és activar la vida microbiana del sòl. Es podria comparar amb la diferència que 
suposa el sucre i la pasta per a un esportista. Quan els microorganismes estan aturats o lents, un 
aport de matèria orgànica amb C/N baixa els activa, creix la seva població i poden començar a 
treballar  sobre  fraccions  orgàniques  amb  C/N més  altes  i  s’activa  tot  el  cicle  de  la  matèria 
orgànica.

Fertilitzar sempre amb materials amb C/N baixes pot provocar un empobriment en humus per 
excessiva activació de la vida microbiana i manca de reposició amb humus o amb materials amb 
relació C/N alta i això pot suposar una pèrdua d’estructura a llarg termini.

Fertilitzar sempre amb materials amb una C/N altes pot provocar una aturada del cicle per falta de 
materials fàcilment mineralitzables disponibles al sòl.

Però no hi ha una norma fixa perquè això depèn molt de les condicions ambientals de cada sòl 
(temperatura  i  humitat),  de la  seva  textura  i  estructura,  del  ritme  del  seu cicle  de la  matèria 
orgànica.

L’estat  d’un sòl  canvia  al  llarg  del  temps.  Un increment  de la  matèria  orgànica  provoca una 
millora de l’estructura i una millor eficiència del cicle. Les necessitats de fertilització orgànica del 
mateix sòl canvien al llarg del temps.

Els cultius, les rotacions i el treball del sòl també afecten. 

Treball del sòl i mineralització

Quan es treballa un sòl s’hi aporta oxigen i temperatura. La mineralització de la matèria orgànica 
del sòl s’activa. Si al sòl hi ha prou matèria orgànica, una treballada activa la mineralització i 
dinamitza el cicle.

Cal observar la demanda de cada sòl en funció del desenvolupament vegetatiu. 

Els sòls que proten decenis essent fertilitzats  solament  amb química,  sense matèria orgànica i 
sense restitució de les restes de collita baixen el seu nivell de matèria orgànica i el cicle està 
inactiu. 

Aports elevats de matèria orgànica

La matèria orgànica en descomposició té una conductivitat elèctrica elevada. Té a veure amb les 
sals que allibera quan es mineralitza. No es pot aportar molta matèria orgànica de cop en un sòl 
perquè podria provocar problemes temporals per un augment sobtat de la conductivitat elèctrica i, 
per tant, set a les plantes. Seria com una intoxicació. 

Sempre  que  s’incorpora  al  sòl  qualsevol  material  ric  en  carboni,  amb  una  relació  C/N 
sensiblement superior a 10 (3)  es produeix un segrest del N soluble, principalment nitrats, per part 
dels microorganismes del sòl, ja que aquests microorganismes necessiten ràpidament nitrogen per 
fer  créixer  les  seves  poblacions  i  poder  començar  a  descomposar,  mineralitzar  i  humificar  la 
matèria orgànica aportada. Aquest fet es coneix amb el nom de Fam de Nitrogen. S’anomena així 
perquè si en aquest moment plantem el plançó no troba nitrogen disponible fins que no s’equilibra 
la situació.  El temps que triga a equilibrar-se depèn de la relació C/N de la matèria  orgànica 
aportada i de la quantitat que s’ha aportat.  Si la matèria orgànica té una relació C/N alta i se 
n’aporta molta provoca una fam important de N al sòl. Seria com un empatx. 

3 Una relació C/N propera a 10 és la que té un sòl amb la matèria orgànica estabilitzada.
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A més d’això, un aport massa elevat de matèria orgànica pot provocar un excés de nutrients per al 
cultiu.

Matèria orgànica fresca i matèria orgànica madura (4)

En un sistema natural la matèria orgànica pateix tot un procés de maduració o de mineralització 
abans d’arribar a la profunditat de les arrels. Les matèries orgàniques fresques es dipositen a la 
superfície del sòl i allí són trossejades per artròpodes i comencen a ser digerides per fongs i per 
bacteris. Les matèries orgàniques són mineralitzades o són transformades en altres formes més 
madures. Els cucs de terra i les poblacions microbianes van transformant i transportant la matèria 
orgànica madura (humus) i la van dipositant al llarg del perfil del sòl, a les zones on hi ha activitat 
de  les  arrels  i  els  microbis.  Les  sals  minerals  procedents  de  la  mineralització  de  la  matèria 
orgànica i les fraccions d’humus solubles en aigua són rentats al llarg dels perfil del sòl. Si l’aigua 
no és suficient per rentar les sals en profunditat queden absorbides a les càrregues de les argiles i 
de l’humus. 

La matèria orgànica fresca no s’ha d’enterrar mai en profunditat perquè quedaria en condicions 
d’anaerobiosi i el procés que seguiria no seria el de mineralització (la mineralització és un procés 
oxidatiu)  o  el  d’humificació  (també  requereix  oxigen  per  a  formar-se).  Patiria  un  procés  de 
pudrició i  apareixerien productes fitotòxics.  La matèria  orgànica,  quan arriba a l’altura de les 
arrels ja ha de ser en forma d’humus o de minerals. 

El nitrogen

El 78 % de la composició de l’atmosfera és nitrogen N2, en forma gasosa. La vida necessita 
incorporar nitrogen a les seves estructures orgàniques per a fabricar les proteïnes. La natura té el 
sistema de fer-ho. Hi ha determinats bacteris que són capaços d’agafar el nitrogen atmosfèric i 
fixar-lo a estructures orgàniques: són els Rizobium, Azotobacter, Clostridium i altres. Alguns són 
aeròbics i altres anaeròbics. Alguns viuen lliures al sòl i altres viuen associats amb determinades 
plantes amb les quals estableixen una relació d’intercanvi; nitrogen contra sucres. Són relacions 
simbiòtiques  que  s’estableixen  entre  diferents  espècies  de  Rizobium  i  diferents  espècies  de 
lleguminoses. 

El Rizobium s’instal·la a les arrels de les lleguminoses en petits nòduls. Allí agafa el nitrogen de 
l’atmosfera del sòl i l’introdueix dins la planta. Per això les lleguminoses són plantes riques en 
proteïnes i els animals necessiten menjar-ne, per incorporar aquesta proteïna al seu cos. 

Quan les restes de les lleguminoses arriben al sòl i es mineralitzen enriqueixen el sòl en amoni, 
nitrits i nitrats. Aquests procés de transformació el fan diferents bacteris. Els nitrats són absorbits 
per altres plantes que no poden fixar nitrogen de l’atmosfera. 

Per això és tan important incloure les lleguminoses a les rotacions, perquè enriqueixen el sòl en 
nitrogen. 

Si el sòl és massa ric en nitrats per un excés de fertilització química o orgànica les lleguminoses 
no estableixen relacions simbiòtiques amb el Rizobium perquè no ho necessiten i funcionen com 
qualsevol altra planta. Això només passa amb lleguminoses sembrades. 

En el cas de la vegetació espontània, quan un sòl és massa ric en nitrats, entre les plantes que 
creixen no hi ha lleguminoses. Hi ha espècies nitròfiles (que estimen el nitrogen), com les malves, 
els blets o les ortigues. 

4 Cal diferenciar clàrament matèria orgànica fresca de matèria orgànica humida. Fresca vol dir que es poden  
reconèixer  les  estructures  vegetals  o  animals  d’on  provenen  i  madura  vol  dir  que  ja  ha  sofert  alguna  
transformació que ens fa molt difícil d’establir-ne l’origen, com en el cas de l’humus. Humida vol dir que conté  
aigua. Així doncs pot haver matèria orgànica fresca, tant seca com humida, i matèria orgànica madura, tant  
seca com humida. 
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Els  adobs  nitrogenats  de  síntesi  fixen  nitrogen  de  l’atmosfera  per  un  procés  industrial  que 
necessita molta energia per a fer-ho. Aportar nitrogen al sòl amb adobs de síntesi surt molt car,  
sobretot  tenint  en compte que amb les  lleguminoses  la fixació és energèticament  gratuïta.  La 
qüestió és com rendibilitzar un cultiu de lleguminosa dins la rotació, o com introduir-les en els 
adobats verds.

Un sòl sa i un sòl malalt

El que queda clar és que tant el cicle de la matèria orgànica com el cicle del nitrogen depèn de la  
salut  dels  microorganismes  del  sòl.  Els  fungicides,  insecticides  i  herbicides  afecten  la  vida 
d’aquests organismes. 

Cicle de la matèria orgànica
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 Cicle del nitrogen
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