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LA SEMBRA DIRECTA 
 

La tècnica de la sembra directa està poc arrelada en el nostre país, però tot fa 

indicar que en els últims anys i més encara degut als resultats que ha obtingut en altres 

països, aquesta s’anirà implantant poc a poc. Al llarg de la història, l’activitat humana 

ha anat contribuint en la contaminació del nostre planeta amb emissions de CO2, la qual 

cosa ha anat fent augmentar la temperatura mitjana de la terra. Això no vol dir que 

només creem CO2 en produir una combustió, sinó que altres aspectes relacionats amb 

els camps de conreu també el produeixen. Per entendre aquest procés convé començar 

repassant una llei de física que diu que “tots els cossos emeten radiacions la longitud 

d’ona de les quals és inversament proporcional a la temperatura del cos”. Així, un cos 

que tingui alta temperatura emetrà radiació d'ona curta; per tant, un cos amb menys 

temperatura emetrà radiació d'ona llarga. Seguint amb el raonament, la radiació solar és 

d'ona curta, i aconsegueix travessar l'atmosfera, ja que els gasos presents són 

transparents a aquest tipus de radiació. Quan arriben al sòl els rajos són absorbits, 

produint el seu escalfament. Després, en funció a la seva temperatura, el sòl emet 

radiació d'ona llarga cap a l'atmosfera. Però, a diferència del que passava amb els rajos 

solars, alguns gasos presents ( com el diòxid de carboni ) són opacs a aquest tipus de 

rajos, reflectint-se i tornant al sòl. Atès que la concentració d'aquest tipus de gasos ve 

augmentant, l'efecte final és que al no permetre la sortida de la irradiació emesa pel sòl 

faci un efecte de mirall, tot rescalfant l'atmosfera. Per tant, resulta crucial que existeixin 

activitats que siguin capaços de captar CO2 de l'aire i segrestar-lo en el sòl, per a tractar 

de dur la concentració de CO2 en l'atmosfera als seus nivells normals, revertint el 

procés. En aquest sentit, el repoblament i la Sembra Directa ( SD ) són exemples de 

pràctiques segrestadores de carboni. El rol de l'agricultura i el cas de la SD. Las plantes 

naturalment realitzen en presència de la llum solar, un procés denominat fotosíntesi 

mitjançant el qual generen els diferents teixits que les formen. Per això prenen aigua i 

nutrients del sòl, i diòxid de carboni de l'atmosfera. Quan moren, les restes vegetals       

( rics en carboni ) queden sobre la superfície del sòl i són descomposts per diferents 

organismes en forma successiva. En aquest procés biològic de transformació, part d'ells 

passen a formar la matèria orgànica del sòl. En conseqüència, la matèria orgànica es 

converteix en una reserva de carboni, ja que aquest element estava present com part 

constitutiva de les plantes. Aquest procés natural, que  te lloc en un prat, en un bosc o en 
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el jardí d'una casa pot ser modificat per l'activitat humana. Històricament, l’agricultura 

és sinònim de llaurades. És més, actualment el 95% del total de la superfície mundial 

sota producció agrícola es realitza en llaurades convencionals. Així analitzada 

l'agricultura pot ser vista com una activitat netament emissora de CO2, ja que al llaurar 

de forma recurrent el sòl l'agricultura tradicional promou d'una banda, una oxigenació 

violenta i, per l’altre, deixa exposada diverses fraccions de matèria orgànica a l'acció de 

la biomassa microbiana. I si bé és cert que gran part d'aquest carboni torna a través dels 

rostolls, el balanç final de C en el sòl és negatiu. Això provoca una disminució de la 

matèria orgànica, la qual es perd en forma de CO2 a l'atmosfera, amb resultats negatius 

per a la productivitat del sòl i per a l'ambient en el seu sentit més ampli. 

 

No obstant això, en els últims 20 anys la Sembra Directa ha aparegut en escena, 

plantejant sistemes productius agropequàris no sustentats en la necessitat de llaurar. 

Feta servir amb criteri, amb rotació de conreus i reposició de nutrients, la SD 

contribueix a augmentar els percentatges de matèria orgànica del sòl, afavorint el 

segrest de carboni i mitigant, en conseqüència, l'efecte hivernacle. Els residus dels 

conreus al no ser pertorbats són descomposts lentament pels organismes del sòl, fent 

que s'acumuli matèria orgànica. D'altra banda, l'absència de llaurades no sols fa que 

aquesta matèria orgànica no caigui dràsticament, sinó que propicia el seu augment. 

Resultats presentats per Moraes Sa ( 2001 ) a Brasil i Casas ( 2001 i 2003 ) a Argentina 

( Fig. 1 i 2 ). 
 

  

Fig. 1. Quantitat de matèria orgànica ( mesurat amb N- org ) en un lot sotmès a  

sembra directa i llaurada convencional durant 10 anys. ( Moraes Sa., 2001 ). 
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Fig. 2. Contingut de Matèria Orgànica en lots sotmesos 

a diferents Coltius ( Casas, 2001 ). 

          A més d'existir un guany net de matèria orgànica en els sòls manejats en SD, la

mateixa es produeix en els primers centímetres de sòl. És a dir, que existeix una

estratificació d'aquest “plus” de matèria orgànica en els 10 primers cm de sòl, diluint-se

l'efecte a major profunditat. Si analitzem una mica més en profunditat aquests resultats,

es destaca que la contribució dels rostolls va ser major en les fraccions més làbils de la

matèria orgànica; és a dir, aquelles que enfront d'un factor extern que afavoreixi una

oxigenació violenta del sòl es perdi ràpidament (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Contingut total i de la fracció làbil de MO amidada com polisacàrids per a 

dues profunditats de sòl sotmès a tres maneig diferents: camp natural, 

sembra directa i llaurada convencional ( Moraes Sa., 2001 ). 
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 Segons uns estudis realitzats a l'Estat de Kansas ( EUA ), s’estima que el 20% o més de

les reduccions en les emissions de carboni poden aconseguir-se a través del segrest de

carboni en sòls agrícoles. A més, existeixen pràctiques que deuen acompanyar a la SD

com l'increment en la intensitat de rotació, amb reducció dels períodes de guaret, l'ús de

conreus que deixin importants volums de residus ( blat de moro, sorgo, blat ), l'ocupació

de conreus de cobertura, o la selecció de varietats que emmagatzemin més carboni.  

Biomassa microbiana en SD i la seva relació amb el segrest de carboni. 

El tipus de llaurada ha demostrat tenir un gran efecte sobre la distribució dels residus i

nutrients en el sòl. La implementació de la sembra directa tendeix a millorar les

propietats biològiques, químiques i bioquímiques dels sòls, i canvia la composició,

distribució i activitats de les comunitats microbianes.  

Referent a això, es va realitzar un estudi amb l'objectiu d'estudiar durant dos anys els

nivells i tendències microbiològiques d'un sòl amb 6 i 9 anys sota SD i conreat amb blat

de moro i soja. Durant el període d'estudi, es va observar una tendència creixent, tal que

va existir un augment de fins el 219 % en el C microbià als 21 mesos d'iniciat l'estudi.

Simultàniament, els conreus de blat de moro i soja van promoure increments del 28 % i

12 % en els continguts de matèria orgànica ( Fig. 4 ). Això va reflectir la resposta de la

biomassa microbiana a l'acumulació de substrat carbonat que es produeix, a través dels

anys, en els sòls superficials tractats amb SD i manejats adequadament.  

Resultats similars van ser observats en un altre estudi quan després de tres anys d'aplicar

SD es va comprovar un augment del 33 % en el C microbià present en el perfil

superficial   ( 0-2,5 cm ) d'un sòl franc argilenc conreat amb blat de moro, en Maryland

( Estats Units ).  
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Fig. 4. Canvis en el tenor de carboni de la biomassa microbiana durant dos anys en el perfil ( 0-10 cm ) 

d'un sòl Argiudol típic amb 9 anys ( lot 2 ) i 6 anys ( lot 3 ) sota SD, conreat amb blat de moro i soja, en 

Arequito ( Santa Fe ). 

 ( a ) Significació entre el terme mitjà del sòl no fertilitzat ( NF ) i el terme mitjà del sòl

fertilitzat ( F ) ( 1 ) del lot 2  

( b ) la barra d'error és LSD ( a / 2= 0,025 ) per a les comparances de termes mitjans

dels sòls dels lots 2 ( F ) i 3 en el temps ( n= 6 ); 

( c ) Significació entre el terme mitjà del sòl del lot 2 ( F )( 2 ) i el terme mitjà del sòl

del lot 3. 

            En conclusió, els conreus de blat de moro i soja realitzats durant dos anys en un

sòl Argiudol típic que tenia sis i nou anys de conreu de blat i soja sota SD, van mostrar

un efecte positiu sobre la microbiologia del sòl superficial. La rotació de conreus

esmentada va subministrar adequades quantitats i qualitats de residus i altres materials

orgànics perquè, a més de promoure augments en els continguts de matèria orgànica, va

estimular significativament els nivells de C de la biomassa microbiana. A més, es va

observar que el sòl del lot amb més anys de SD alliberava menors nivells de CO2 . Això

suggereix una protecció contra l'atac microbià de la matèria orgànica i afavoreix el

segrest de C en el sòl.  

Segrest de Carboni amb Sembra Directa a Argentina. 

Argentina és un dels països que forma part de la Convenció de Canvi Climàtic, i al

desembre de 1997 ha subscrit al Protocol de Kyoto, pel qual els països es comprometen
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a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, respecte a un any base 1990. En

relació a aquest compromís Argentina va deure elaborar un inventari de les emissions de

carboni a l'any 1990 i una projecció de les emissions a l'any 2010, atenent distintes

hipòtesis de desenvolupament econòmic. Les conclusions de l'informe destaquen

l'important aportació del sistema de Sembra Directa en la captació de C en el sòl. Els

resultats d'aquest treball pot ser orientatiu, ja que esta centrat en una regió en especial.

Tot i així es podria considerar que l’absorció de C seria de l'ordre de 200 milions de

tones mètriques de Carboni en un període de 20 anys. Així, es va determinar que

l'increment de Carboni Orgànic del Sòl ( COS ) és al voltant de 5 Tn/ha al cap de 10

anys de SD ( en el nostre cas, hauríem de considerar l’extensió de terreny agrari a

conrear ). 

En la Figura 5 es mostra esquemàticament la progressió de l'increment del COS edàfic

en relació als anys de SD amb la rotació blat – soja – blat de moro. S'observa que l’estoc

de carboni té polsos diferencials d'acumulació amb una taxa menor durant el període

inicial      ( 2  - 3 anys ) seguit d'un període d'increment major que va fins els 6 – 7 anys

i després un període de declinació de la taxa d'acumulació, fins estabilitzar-se entre els

10 i 12 anys de sembra directa.  

 
 

 
 

Figura 5. Increment del COS edàfic en relació als anys de SD amb la rotació 

 blat – soja - blat de moro. Fases 1 i 3: Menor taxa d'acumulació de COS. 

 Fase 2: Major taxa d'acumulació de Fase 4: Estabilització del COS. Casas, 2003. 
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Una porció important de l'increment de carboni aconseguit, la constitueix la fracció

gruixuda de la matèria orgànica lligada a una major activitat biològica i fertilitat del

sòl, especialment en la profunditat 0 a 5 centímetres. L'increment major de la

fracció gruixuda de matèria orgànica es produeix en els Argiudoles típics amb

menor contingut relatiu de materials fins (argila + llim). En els Argiudoles vèrtics

predominen les fraccions fines més estables de matèria orgànica en relació amb la

major proporció d'argila i llim i possiblement pels tipus d'argiles existents.  

Bons del carboni 

Hi ha alguns indicis que indiquen que seria que en un futur proper els productors

que segresten carboni via SD rebin una retribució pel servei. Referent a això, és

factible que s'estableixi un sistema de comercialització de crèdits de carboni.

Algunes companyies d'energia han començat a comprar i negociar bons de carboni

en alguns casos. Com exemple, empreses elèctriques d'Amèrica del Nord i Europa

que estan pagant a productors de Canadà, i Estats Units ( Pacífic Nord-oest i Texas

) entre 3 i 4 U$S/acre ( entre 7.5 i 10 U$S/ha ) per segrestar carboni. 

Però fins i tot, si no hi haguessin pagaments pel segrest de l'augment de matèria

orgànica que s'aconsegueix és un negoci en si mateix, a causa del positiu que el

seu increment posseeix sobre diverses propietats edàfiques que influeixen en la

productivitat d'un sòl.  

Comentaris Finals 

En els últims anys, el descens del contingut de matèria orgànica del sòl de la regió

pampeana va tenir el seu relat en la qualitat i salut dels sòls, incrementant-se els

processos d'erosió, degradació de l'estructura i disminució de la fertilitat.  

En l'actualitat, es van arribar a uns 15 milions d'hectàrees amb el sistema de SD a

l’Argentina ( cosa que en el nostre país no arribem ni a una desena part, tenint en

compte la proporció de terreny a sembrar ). Aquest sistema va permetre iniciar una

etapa de millorament de la qualitat dels sòls incrementant l’estoc de COS ( la qual

cosa va augmentar la fertilitat i va millorar l'economia de l'aigua ) i disminuint

dràsticament la taxa d'erosió. La SD incrementa la quantitat de carboni del sòl i

produeix canvis en la qualitat de la matèria orgànica amb tendència a augmentar

les fraccions gruixudes, especialment en els sòls amb menor contingut relatiu de

materials fins. La rotació emprada i el maneig de la fertilitat del lot revesteix

importància fonamental en funció de la quantitat i qualitat de rostoll aportat al sòl. 
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Agricultura sostenible i matèria orgànica del sòl. 

Sembra directa, rotacions i fertilitat 

La subsistència dels sistema agricola-remader, implica preservar i millorar la capacitat 

reductiva del sistema des d’un punt de vista agrònom, econòmic i ambiental i la qualitat 

dels recursos renovables i no renovables implicats en el sistema productiu ( terra, aigua, 

aire, biodiversitat, ... ). El terra ha de constituir un medi adequat pel creixement de les 

plantes, regular el flux de l’aigua que hi ha en l’ambient i servir de “buffer” ambiental 

en la formació, atenuació i degradació dels compostos ambientals perillosos. 

La qualitat del terra es defineix mitjançant les seves propietats químiques, físiques i 

biològiques. Entre aquestes propietats, la matèria orgànica ( MO ) es considera la més 

importants per indicar la qualitat del terra. La MO és la fracció orgànica del sòl excloent 

els residus animals i vegetals sense descomposar. Així, aquesta està formada per residus 

animals i vegetals en descomposició ( 10 – 20 % ), la biomassa  microbiana ( 1-5 % ) i 

els humus ( 50 – 85 % ). La importància de la MO radica en la relació de les diverses 

propietats del sòl: 

 

Físiques: Densitat, capacitat de retenció de l’aigua, adherir i estabilitzar els 

adherits ( figura 1 ), color i temperatura. 

 

Químiques: Reserva de nutrients com nitrogen ( N ), fòsfor ( P ), sofre ( S ) i 

altres, ph, capacitat d’intercanvi catiònica, ... 

 

Biològiques: Biomassa microbiana, activitat microbiana ( respiració ), fraccions 

làbils de nutrients, … 

 

El contingut de MO del sòl es determina fels factors formadors  del terra ( temps, clima, 

vegetació, material, topografia, maneig ). Aquest últim, el maneig del sòl afecta al 

contingut de MO segons el nombre d'anys d'agricultura, els conreus, les llaurades, les 

rotacions, el maneig del conreu, la fertilització, i els períodes de guaret. L'ús de sistemes 

de sembra directa ( SD ), la rotació de conreus i el manteniment  i/o la generació 

d'adequats nivells de fertilitat dels sòls permet estabilitzar els continguts de MO ajustats 
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a les condicions edafo-climàtiques del lloc a través de la incorporació de residus en 

quantitat i qualitat ( Fig. 2 ). 
 

 

Fig. 1. Relació entre el carboni ( C ) orgànic humificat i l'índex d'inestabilitat per les diferents 

 rotacions amb doble conreu blat/soja ( T/S ) i blat de moro ( M ), amb dos sistemes  

de llaurada ( Cisell i Sembra directa, Argentina, 2001 ).  

 

 

 
Fig. 2. Relació entre les pràctiques de maneig de sembra directa, rotacions i fertilitat,  

la matèria orgànica i la sustentabilitat en els sistemes agrícola-ramaders 
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La sembra directa i la matèria orgànica del sòl 

Al no remoure el sòl i el manteniment dels residus de collita en la superfície sota la SD

dona lloc a un major contingut de MO en les capes superficials del sòl respecte a les

situacions semblants amb la llaurada convencional ( LC ). Aquest efecte s'explica per la

menor oxidació dels residus aportats, la menor erosió i, eventualment, per una major

producció de residus sota SD deguda a la major producció de matèria seca que sota LC.

La Fig. 3 mostra l'evolució del carboni ( C ) orgànic del sòl en rotacions amb diferent

proporció de pastures i conreus agrícoles sota SD i LC. Si bé els continguts de C

disminueixen amb SD, les caigudes són molt majors sota LC, ja que els sòls tenen una

teixidura més gruixuda i menors continguts originals de MO ( Fig. 4 ).  

En sòls oxisoles del sud de Brasil (2001) van reportar increments en el contingut de C

orgànic del sòl de 806 kg/ha/any a 0-20 cm sota sembra directa. Els augments en C 

orgànic del sòl es van relacionar estretament amb la quantitat de residus aportats ( R 2 =

0.74 ). Aquest increment s’atribueix a la major protecció del C orgànic del sòl a través

de la formació d'agregats estables de la grandària de sorres i llims sota sistemes de

sembra directa, especialment a 0-10 cm de profunditat. Això indica que l'estabilització

del C orgànic es deu a la interacció amb minerals de càrrega variable ( caolinites i òxids

de ferro). Els efectes positius de la SD sobre la fracció orgànica del sòl s'observen

també quan s'avaluen continguts de N orgànic i fraccions làbils de C orgànic del sòl.  

 

 
Fig. 3. Evolució del carboni ( C ) orgànic del sòl en diferents rotacions amb pastures ( P ) i conreus  

agrícoles ( A ) sota sembra directa ( esquerra ) i llaurada convencional ( dreta ), Argentina, 2002. 
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Fig. 4. Carboni ( C ) orgànic del sòl sota llaurada convencional, sembra directa i pastura perenne en l'oest

( 0-30 cm de profunditat ) i el sud-est ( 0-20 cm de profunditat ) de la regió pampeana, Argentina, 2002. 

 

 

 
Fig. 5. Carboni ( C ) orgànic del sòl en la fracció particular de 212-2000 um sota llaurada convencional 

 i sembra directa en un sòl de perllongada història agrícola ( degradat ) ( esquerra ) i un  

sòl amb història de pastures ( no degradat ) ( dreta ). Argentina, 2003.  

 

Les rotacions i la matèria orgànica del sòl 

Les rotacions de conreus presenten nombrosos avantatges comparats amb els sistemes 

de monocultiu. Algunes d'aquests avantatges es relacionen amb i) la possibilitat 

d'acumular majors quantitats de residus de diferent qualitat que representen 

significatives aportacions de C per al sòl, ii) la major intensitat d'ús del sòl i iii) la major

eficiència d'ús de l'aigua. En tres llocs de l'oest de Colorado, en una regió amb 

precipitacions anuals de 438 mm, la intensificació de l'ús del sòl amb dos conreus en

tres anys o tres conreus en quatre anys sobre el maneig històric de blat-guaret (un 

conreu cada dos anys) va permetre incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl 

en un 6%, la producció anual de grans en un 74% i l'eficiència d'ús de l'aigua en un 75%
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( Taula 1 ). Aquests avantatges es van reflectir en ingressos econòmics anuals nets

superiors el 25 – 40 % per a les rotacions amb dos o tres conreus cada tres i quatre anys, 

respectivament, respecte a la pràctica tradicional de blat-guaret.  

En un assaig de llarga durada ( 35 anys ) establert en Ontario ( Canadà ), la rotació de 

conreus i la fertilització van millorar els rendiments de blat de moro i el contingut de 

MO en 1108% i 39%, respectivament ( Taula 2). En general, la inclusió de gramínies en 

la rotació millora el balanç de C del sòl, tant per la quantitat com per la qualitat dels

residus i per permetre una major cobertura del sòl. La Taula 3 mostra el balanç de C del 

sòl per a dues rotacions agrícoles en el sud-est de Còrdova ( Argentina ). En la rotació 

amb major freqüència de gramínies ( blat i blat de moro ) que soja, el balanç de C és 

positiu, sent negatiu per a la rotació amb major freqüència de soja. Els impactes 

negatius en el contingut de MO quan existeix una major freqüència de soja en les 

rotacions respecte a conreus com el blat de moro o el sorgo, ja han estat destacats en 

diverses regions del món.  

Una alternativa per a millorar el balanç de C en els sòls és la utilització de conreus de 

cobertura. Aquesta pràctica està molt difosa en nombroses zones de Brasil, on la civada

negra participa en la rotació entre dos conreus de gra d'estiu ( per exemple soja i blat de 

moro ). En climes temperats, la inclusió de conreus de cobertura de gramínies com sègol

o civada, o de lleguminoses com vicia o trèvols encarnat també constitueix una 

alternativa per a fixar una major quantitat de C atmosfèric.  

Taula 1. Carboni ( C ) orgànic, rendiment anual i eficiència d'ús de l'aigua distingida per 

a tres rotacions sota sembra directa. Termes mitjans per a tres localitats de l'est de 

Colorado ( EUA ). 

 

 

 
1) Determinat després de 12 anys d'implantades les rotacions. 

2) Termes mitjans de rendiments de 12 anys incloent els anys sota guaret. 



Màquina per cremar les males herbes dels cultius  Annex 3: SEMBRA DIRECTA 
Número de registre: 1169 
 

 13

3) Calculat a partir del rendiment anual i les precipitacions anuals terme mitjà de 30 anys per a cada lloc. 

Taula 2. Rendiments de blat de moro ( termes mitjans 1989-1993 ) i nivells de matèria 

orgànica ( 1993 ) en dues rotacions amb dos nivells de fertilització ( en un assaig iniciat 

al 1959 a Ontario, Canadà ). 

 

 

 

Taula 3. Rendiments del gra, C humificat, pèrdua de C i balanç de C per a dues 

rotacions agrícoles en el sud-est de Còrdova ( Argentina ). 

 

 

 

 
 

 

La fertilitat i la matèria orgànica del sòl  

 

La MO és la reserva de nombrosos nutrients essencials pel creixement de les plantes. La 

MO conté aproximadament un 58% de carboni ( C ) i presenta una relació C/N/P/S 

distingida en 140:10:1.3:1.3. A partir d'aquesta informació, s'estima que cada 1% de

matèria orgànica en 20 cm de sòl amb densitat de 1.1 ton/m3, conté 22.000 kg/ha de 

matèria orgànica, 12.000 – 13.000 kg/ha de C, 1.000 -1.200 kg/ha de N, 90 -120 kg/ha 

de P, i 90 -120 kg/ha de S. Un cop donats els continguts en nutrients de la MO, aquesta 
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veiem que actua de font i de destinació dels nutrients en el sistema. És així que en

situacions de balanç de nutrients negatius, quan l'exportació de nutrients en productes de

collita ( grans i farratges ) és superior a l'aportat via abonaments orgànics i fertilitzants, 

els nivells de MO disminueixen aportant els nutrients necessaris per als coltius. Aquesta 

situació s'observa freqüentment quan es comença a conrear un àrea nova amb

disminucions importants de MO en els primers anys que alliberen quantitats importants

de nutrients.  

L'aplicació de nutrients via fertilització i/o abonaments orgànics permet mantenir i/o 

millorar els nivells de MO. La Fig. 6 mostra els efectes de la fertilització nitrogenada

sobre la concentració de C orgànic del sòl per a quatre seqüències agrícoles en el sud-est 

de Buenos Aires ( Argentina ), i la Taula 4 les aportacions de C en els residus i 

l'estimació del C humificat per a quatre tractaments de fertilització en el sud-est de 

Còrdova ( Argentina ). En ambdues situacions, la millor nutrició dels conreus va

permetre incrementar els rendiments dels conreus i acumular una major quantitat de 

residus amb una major aportació de C al sòl.  

 

 

 

Fig. 6. Evolució del carboni ( C ) orgànic del sòl en diferents rotacions amb blat ( T ), girasol ( G ), soja  

( S ) i blat de moro ( M ) sense o amb l'aplicació de nitrogen ( Buenos Aires, Argentina 2002 ).  
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Taula 4. Aportació de carboni ( C ) i C humificat en un cicle de la rotació blat de moro-

blat/soja per a quatre tractaments de fertilització en dos llocs del sud-est de Còrdova

( Argentina ). Els tractaments NP i NPS van incloure dosis de nutrients segons

diagnòstic i el tractament NPS dosis de nutrients segons reposició dels nutrients extrets 

del gra.  

 

 

Dades obtingudes a partir de l'índex de collita i la concentració de C en els residus. 

Consideracions finals 

La producció d'aliments, farratges i fibres sempre afecta els ecosistemes. L’objectiu del 

maneig adequat dels sòls és limitar i balancejar els processos de degradació amb

processos de producció. L'agricultura sustentable es basa en la preservació de la qualitat

dels recursos naturals: aigua, aire, biodiversitat, sòl, etc.  

La MO és el més important dels indicadors de la qualitat dels sòls. El maneig de

rotacions, sembra directa i fertilitat, adequat i específic per a cada lloc, permetrà

mantenir i/o arribar a continguts de MO elevats per a la producció de cultius.  

La sembra directa és la solució als problemes d'erosió que hi ha majoritàriament a 

Europa. Cal difondre la seva utilització i no dependre tant de les ajudes de la UE, ja que 

l'Agricultura de Conservació contribueix a un desenvolupament sostenible, a més a més

dels beneficis econòmics pels agricultors ( qui la prova repeteix ). Cal modernitzar una 

activitat que és molt tradicional, però la gestió de les explotacions agràries ha de ser més
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eficaç, professional i adoptar innovacions tecnològiques si vol ser sostenible. 
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Sembradora MP3.20 Linea Europea 

 

 
Equipo MP 3.20  

de EXPORTACIÓN 
Modelo Europeo 

 
Sembradora MP 3.20 adaptada a distintas situaciones: En lotes 
con rastrojos abundantes. 
En directa sobre rastrojo de maiz. En situaciones de humedad 
abundante en suelos y ambiente, ej: siembras nocturnas con 
rastrojos húmedos. 
Siembra de trigo sobre rastrojo de 12.000 kg. de maíz.  
 
 
Ancho de labor: 3,20 mts./ 21 filas a 15 cm fijo sin alerones 
                        4 mts./ 23 filas a 15 cm plegable con alerones 

                        4 mts./ 23 filas a 20 cm plegable con alerones 
                        4,60 mts./ 31 filas a 15 cm plegable con alerones 
                        6 mts./ 39 filas a 15 cm plegable con alerones 
 
Aplicaciones: 

-Siembra de trigo a 15 cm, avena, cebada a 15 cm. Con fertilización regulable. 

-Fertilización con sólidos incorporados al suelo en la línea de siembra.  

Características: 

-Plegable a 3 mts. 

-Depósito de granos o fertilizantes de 3,20 mts. (1.400 
Kg de trigo y 1.400 Kg de fosfato). 

-Distribución con rodillo acanalado; transporte de 
semillas y fertilizantes por corriente de aire caliente 
(radiador en la toma de aire de la turbina), evitando 
atoraduras. 

-Potencia requerida para 39 surcos de 180 a 200 HP 
(aprox.) 

-4 cubiertas de alta flotación, 11L 15 

-Caja de cambios de 36 velocidades. 

Click sobre la imagen para 
aumentar 
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Norma de seguridad, escalera para posibilitar el 
acceso al depósito 
Distancia entre canales de siembra. 

 
Opcionales:  
Cargador de semillas y fertilizantes incorporado por 
intermedio del balancín permitiendo el fácil manejo. 
Cajón alfálfelo.  

Mandos de turbina por 
intermedio de equipo 
hidráulico, compuesto por 
multiplicador aplicados a 
toma de fuerza del tractor 
con bomba, motor, radiador 
de aceite, depósito de 30 
litros, con medidor de nivel 
de aceite y temperatura. 

Para otras instancias de 
siembra se cambian las 
bandejas que poseen los 
tabiques dosificadores. 

 

Cuerpo de siembra: 

-Paralelogramo deformable para control vertical de 
profundidad. 

-Cuchilla de corte turbo incorporada al tren de siembra 
con presión independiente de 17". 

-Doble disco sembrador de 15". 

-Rueda apretadora de grano de 5" o lengüeta plástica apreta semillas. 

-Rueda selladora y niveladora (doble función) de 12" x 2". 

-Balancín que manda presión en forma proporcional y constante al cuerpo de 
siembra. 

-Regulador de profundidad. 
+ Información  

Rueda niveladora y tapadora: 

-Copia la profundidad apoyada sobre la cama de siembra que va dejando 
la cuchilla turbo y el doble disco (no copia sobre rastrojo).  

-Placa con traba para variación del ángulo.  

 
Dinámica 

 
Trabajando en siembra directa 

 



Agricultura sostenible 
 
 
 

 
Agricultura sustentable en el Litoral 
[7-oct-03] - La siembra directa y la rotación de cultivos deben combinarse con una 
sistematización del tránsito de la maquinaria agrícola para reducir la compactación y el 
riesgo de erosión. 
 
Los componentes más valiosos del suelo, como la materia orgánica, no se distribuyen 
uniformemente en el perfil, sino que tienden a acumularse en superficie, donde las 
labranzas y las acciones de manejo del suelo tienen una mayor influencia. 
 
“La parte superior del suelo, considerada la más rica en nutrientes, con un papel 
preponderante en la captación y almacenamiento de agua, es la que se encuentra más 
vulnerable y sometida a procesos de erosión”, sostuvo el consultor Martín Díaz Zorita, al 
hablar en el congreso de los CREA de Litoral Norte y Sur (realizado en Iguazú, Misiones). 
 
Para el control de la erosión suelen desarrollarse acciones de ingeniería (“terraceos”) o de 
manejo de cultivos (cobertura de rastrojos bajo siembra directa). En el Cuadro 1 se destaca 
la contribución de la instalación de terrazas y de la siembra directa en suelos de Entre Ríos 
para el control de la erosión hídrica y de pérdida de suelos.  
 
Cuadro 1. Pérdidas de suelos según sistemas de manejo de suelo y cultivos en Entre Ríos  
 
Sistema de labranza y de cultivo 
 
 

Pérdida de suelo 
 
(t/ha/año) 
 
 

Labranza convencional a favor de la 
pendiente 
 
 

16,6 
 
 

Labranza convencional en contorno y terrazas
 
 

1,2 
 
 

Siembra directa 
 
 

3,4 
 
 

Siembra directa y terrazas 
 
 

0,5 
 
 

Adaptado de Scotta y Garciarena (1996), Bernaudo (2003) 
 
Compactación y erosión 
 
Díaz Zorita recordó que cuando el suelo se compacta pierde productividad y capacidad de 
captar agua y se limita el desarrollo de las raíces. Frente a ese fenómeno, el productor 
puede tratar de aumentar su contenido de materia orgánica, lo que contribuye, además, al 
desarrollo de sistemas más estables. 
 
La reducción en la porosidad del suelo y la compactación afectan la productividad de los 
sistemas agrícolas modernos. “No obstante, no todos los suelos responden por igual al 
impacto del tránsito con maquinaria pesada o al pisoteo animal. En general, los potreros con 



texturas más finas o con limitados contenidos de materia orgánica son más susceptibles a la 
compactación que los suelos con texturas más gruesas o con una adecuada provisión de 
componentes orgánicos”, apuntó Díaz Zorita. 
 
El control del tránsito de la maquinaria procurando la delimitación precisa de áreas de alta 
compactación (por donde pasan los equipos) y áreas de baja compactación (donde se 
siembran los cultivos), junto con la instrumentación de prácticas de siembra directa, 
permitió mejorar la cantidad de agua infiltrada en los suelos con alta tendencia a 
compactarse como los Vertisoles (ver Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Labranzas y manejo del tránsito de maquinarias sobre un Vertisol 
 
Labranza 
 
 

Tránsito 
 
 

Infiltración  
 
(Porcentaje de la 
lluvia) 
 
 

Lombrices/m2
 
 

Rendimiento 
 
(t/ha/año) 
 
 

Convencion
al 
 
 

Común 
 
 

72 
 
 

10 
 
 

3,5 
 
 

 
 
 

Controlado 
 
 

82 
 
 

35 
 
 

3,8 
 
 

 
 
 

Común 
 
 

76 
 
 

45 
 
 

3,6 
 
 

 
 
 

Controlado 
 
 

86 
 
 

110 
 
 

4,0 
 
 

Fuente: Tullberg y col. 2003, Australia 
 
“Un productor puede pensar que está cubierto con el solo hecho de cultivar en siembra 
directa y con un adecuado sistemas de rotación agrícola. Pero en lotes de Entre Ríos con 
esas prácticas, e incluso terrazas, observamos problemas de erosión, mientras que en otras 
situaciones se registraron plantas con raíces en forma de ´L´. Ambos inconvenientes se 
generan por efecto de la compactación ocasionada por el tránsito de maquinaria agrícola”, 
advirtió Díaz Zorita. 
 
El riesgo de compactación es muy serio en los suelos del Litoral, donde pequeños cambios 
en la densidad aparente del suelo generan grandes reducciones en la infiltración de agua. 
Entonces, si no se realiza un manejo adecuado para evitar la compactación, pueden darse 
casos de sequías virtuales en las cuales el agua, en lugar de infiltrarse, escurre para iniciar 
un proceso erosivo. 
 
“En los suelos del Litoral no basta con hacer siembra directa y rotaciones. También debe 
sistematizarse el tránsito de la maquinaria agrícola para evitar compactaciones que generen 
problemas de infiltración y finalmente terminen perjudicante los rendimientos agrícolas”, 
enfatizó el técnico. 
 
Materia orgánica 
 
La materia orgánica de los suelos muestra relaciones positivas con diversos procesos 
edáficos de importancia agronómica, entre los cuales se incluyen la formación y 
estabilización de la estructura, la resistencia al tráfico de maquinaria y al pisoteo, y la 
reserva y provisión de nutrientes.  



 
Estudios realizados en la región semiárida-subhúmeda pampeana (Díaz Zorita y col., 1999) 
muestran que este parámetro explica gran parte de las variaciones de producción de los 
cultivos. 
 
“La mayor parte de los suelos del Litoral tienen niveles de materia orgánica superiores al 
3%; por lo tanto, la información proveniente de la zona semiárida - subhúmeda pampeana 
parecería no ser relevante. Pero en los suelos del Litoral el esfuerzo por acumular materia 
orgánica reduce el índice de inestabilidad de los suelos. En la medida que este índice 
aumenta, el agua que toma contacto con el suelo escurre y genera erosión; mientras que 
cuando disminuye, el suelo está más preparado para defenderse de factores de erosión”, 
agregó Díaz Zorita. 
 
En los suelos Vertisoles de Entre Ríos, el índice de inestabilidad se encuentra inversamente 
relacionado con la conservación de materia orgánica y los valores deseables se ubicarían en 
7-8%. El dato es que no todos los suelos del Litoral cuentan con valores tan elevados de 
materia orgánica; por lo tanto, el desafío de acumularla cobra importancia, para que los 
suelos tengan capacidad de “recuperación” ante las lluvias. 
 
En otras palabras: al finalizar una lluvia, cuanto más días se tardan en entrar al campo, eso 
implica que el agua demoró mayor cantidad de tiempo en ingresar al suelo y por lo tanto 
tuvo peores condiciones de infiltración; además, mucha de esa agua que no logró entrar al 
suelo escurrió y contribuyó a promover la erosión del suelo. 
 
“Por lo tanto, tenemos que pensar la materia orgánica como la estructura en función de la 
cual se organiza el suelo para recibir agua. Y esto tiene dos componentes: la actividad 
biológica a partir de la cual se nutre la materia orgánica y el tiempo, un factor que no se 
compra, sino que se ´genera´ por medio de la práctica de la siembra directa”, explicó Díaz 
Zorita. 
 
“En la medida que aumentamos los niveles de producción de carbono (por más rendimiento, 
más raíces y más rastrojos), generamos condiciones favorables y, una vez superado cierto 
nivel de indiferencia –que es distinto en cada sistema de producción–, comienza a 
producirse la acumulación de materia orgánica”, indicó el técnico. Por el contrario, la 
pérdida de productividad (bajos rindes) disminuye el ingreso de materia orgánica al 
sistema. Por otra parte, los procesos de pérdida de rastrojos por pastoreo o por erosión 
generan, además de problemas de compactación, reducción de los aportes de materia 
orgánica al suelo.  
 
Fósforo 
 
Un relevamiento realizado por el INTA Paraná determinó que alrededor del 70% de los 
suelos de Entre Ríos son deficitarios en fósforo, al tener menos de 15 ppm.  
 
Los ambientes bien provistos de fósforo se ubican en el norte del departamento de 
Diamante; norte de Victoria; centro-sur de Nogoyá; norte de Gualeguay; sur y franja 
costera de Paraná; centro de Gualeguaychú; noreste y franja costera de La Paz, y algunas 
subzonas del departamento de Uruguay. 
 
El fósforo es uno de los principales nutrientes que afectan la productividad agrícola. “Lo 
único que podemos producir con 15 ppm de fósforo y sin fertilizar es soja; por ese motivo 
los márgenes económicos de ese cultivo son tan interesantes en la actualidad, pero 
debemos tener en cuenta que el desplazamiento hacia la agricultura tendrá un límite si no 
se manejan los planteos productivos con rotaciones y adecuadas fertilizaciones”, advirtió 
Díaz Zorita.  
 
En síntesis, para lograr planteos sustentables en el Litoral sería recomendable considerar, 
en primer lugar, el riesgo de compactación, que es muy serio para los suelos Vertisoles de 



la región. Para esto, antes de hablar de balances de nutrientes, es conveniente poner el 
acento en el balance del tránsito de la maquinaria agrícola. 
 
“Los convoco a que nos saquemos el casco de mineros y dejemos de cavar el suelo con 
picos, para ponernos la gorra de agrónomos y de productores, porque el gran desafío es 
entender que somos agricultores”, propuso finalmente Díaz Zorita. 
 


