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3. EL NITROGEN EN EL SÒL 
 

El nitrogen és un nutrient fonamental per les plantes i els animals. Els cultius 

l’absorbeixen en grans quantitats, per la qual cosa juntament amb el fòsfor i el potassi se 

l’anomena macronutrient. És amb gran freqüència un factor limitant de la producció de 

les plantes; de fet, després de les disponibilitats d’aigua, la de nitrogen per part dels 

cultius és, a nivell mundial, el segon factor limitant de la producció. Per tant, un 

subministrament adequat de nitrogen als cultius és bàsic per a la sostenibilitat dels 

sistemes agrícoles. 

 

3.1. Implicacions per a la fertilització de les plantes i el medi ambient. 

 

Les plantes absorbeixen el nitrogen del sòl principalment en forma de nitrats i, en menor 

mesura, d’amoni. En un sòl cultivat pot haver-hi fins a 5.000 kg (2% de matèria orgànica) 

de nitrogen/ha, la majoria del qual es troba en forma orgànica, que s’anirà transformant 

en formes amoniacals i nítriques. La comprensió de la complexa dinàmica del nitrogen en 

el sòl és el pas previ per al desenvolupament d’unes bones pràctiques agràries en relació 

amb aquest nutrient. 

 

Les formes orgàniques del nitrogen del sòl provenen de la descomposició de les restes de 

residus de plantes i animals incorporats al sòl. En descompondre’s formen nous 

compostos orgànics i també amoni i nitrats. Aquestes transformacions biològiques estan 

controlades per les condicions d’humitat i temperatura del sòl. Es formaran més nitrats 

en un sòl amb la humitat i la temperatura idonis pel creixement de les plantes que en un 

sòl gelat o molt fred, sec o entollat. 

 

Per tant, el nitrogen disponible per les plantes està lligat al cicle de la matèria orgànica, 

condicionat pels paràmetres meteorològics i pel sòl. 

 

Una correcta gestió dels nutrients exigeix conèixer les entrades i sortides del sistema, 

sigui aquest una gran àrea o una explotació. En el cas d’una determinada parcel.la 

agrícola aquestes quantitats han de tendir a equilibrar-se, a excepció de quan es desitgi, a 

curt o llarg termini, enriquir en un determinat nutrient. Per al nitrogen la situació no és 

diferent, amb l’excepció que els nitrats al ser molt solubles no s’acumulen en el sòl i a 
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l’estar el seu cicle tan fortament lligat al de matèria orgànica del sòl quan enriquim el sòl 

d’aquesta s’afecten fortament les disponibilitats de nitrogen. 

 

 

 

3.2. El cicle del nitrogen. 

 
 

Figura 3.1. Cicle del nitrogen. (Font: Manual del Codi de Bones Pràctiques Agràries – nov 2000) 

 

 Entrades: 

 

Un ampli grup d’entrades (aportacions de nitrogen al sòl) poden coexistir en una mateixa 

situació. Les restes de collita que es deixen en la parcel.la no són considerades aquí com a 

entrades, tot i que en sentit estricte sí que podrien ser-ho (extraccions del sòl); en aquest 

cas, es considerarà com a sortida tan sols la part corresponent de la collita que surt de la 

parcel.la o explotació (exportacions). Les fonts considerades són: 

 

- Fixació biològica de nitrogen atmosfèric, especialment a través de les 

lleguminoses. 

- Aportacions per la pluja, en particular per les tempestes, o altres formes de 

deposició seca. Pot ser important en àrees industrials, properes a dipòsits de fem 

líquid,... En el cas de cultius de molt baixes extraccions pot aportar una part 

significativa de les mateixes. 

- Aigües de reg riques en nitrats o reg amb aigües residuals. 

- Fertilitzants orgànics. 

- Fertilitzants minerals. 
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 Transformacions en el sòl: 

 

Les diferents aportacions de nitrogen realitzades al sòl ho són també sota formes 

diferents (minerals, orgàniques de diferent composició). En general, les aportacions 

realitzades en formes amoniacals i nítriques són absorbides més ràpidament per les 

plantes, però en cas d’excés o en certes condicions (volatilització, rentat de nitrats, 

desnitrificació) són també les primeres de sortir del sistema. 

 

Les formes orgàniques aportades experimenten moltes vegades processos de 

transformació abans que quedin disponibles per a les plantes. Al final, una part acaba 

incorporant-se a l’humus o matèria orgànica estable del sòl que es descompon lentament. 

 

Les transformacions de la matèria orgànica del sòl, així com de les restes i residus 

incorporats estan controlats, com ja s’ha indicat, per les condicions d’humitat, 

temperatura, maneig (conreu del sòl, reg, drenatge, cultiu) i per propietats del mateix sòl 

(reacció, fertilitat,...). 

 

A llarg termini, hi ha una tendència reflectida en el contingut de matèria orgànica del sòl 

a l’equilibri per a cada sistema agrícola. Anualment una part del nitrogen orgànic passa a 

formes assimilables, que a la vegada, en part es reorganitza a formes orgàniques. Si el 

sistema està en equilibri ambdues quantitats són similars; si hi ha desequilibri són molt 

diferents. En tot cas, i malgrat la dificultat del seu càlcul, les quantitats que anualment es 

mineralitzen són importants a l’hora d’establir el pla de fertilització. 

 

La transformació en el sòl dels compostos orgànics a amoni rep el nom de mineralització; 

i el seu pas a nitrats s’anomena nitrificació. 

 

 

Norgànic   NH4+   NO2-   NO3- 

     Amonificació                  Nitritació                           Nitració 
 
 
                  MINERALITZACIÓ                              NITRIFICACIÓ 
 

 

Figura 3.2. Esquema de la transformació del nitrogen orgànic a nitrogen mineral. 
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La transformació de les formes amoniacals i nítriques a formes orgàniques es coneix com 

reorganització o immobilització. El balanç entre la mineralització i la reorganització serà 

la mineralització neta. 

 

 Sortides: 

 

Les sortides del sistema es produeixen per: 

 

- Exportacions: en forma de cultius o degut als animals que pasturen els conreus. 

 

- Desnitrificació: sortida cap a l’atmosfera de nitrogen procedent de la transformació 

del nitrat. Afavorida per entollament total o parcial del sòl (de manera natural o 

pel reg) i abundant disponibilitat de matèria orgànica fàcilment descomponible en 

el sòl; aquest procés és més actiu a pH neutre o àcid. 

 

- Volatilització de l’amoni: la volatilització de l’amoni implica la seva sortida a 

l’atmosfera. El procés és més intens en sòls calcaris de baixa capacitat d’intercanvi 

catiònic (l’amoni és una partícula carregada positivament i, per tant, retinguda pel 

sòl),  

amb baix contingut d’humitat i quan no s’incorporen al sòl els fertilitzants o 

s’apliquen a grans dosis per unitat de superfície. 

 

- Rentat de nitrats: el nitrat al tenir càrrega negativa no és retingut pels sòls i pot ser 

rentat pel flux de l’aigua en el sòl més enllà de la zona d’arrels, la qual cosa en 

força casos significarà la seva incorporació a les aigües freàtiques o subterrànies i 

finalment als aqüífers. Aquest és un dels seus efectes més greus sobre el medi 

ambient, ja que l’aigua pot deixar de ser potable. 

 

- Erosió: l’arrossegament per l’aigua d’escolament de les partícules de la part 

superior del sòl pot representar la pèrdua de substàncies riques en nitrogen que 

s’incorporen a les aigües; aquest fet és més greu quan l’erosió es produeix després 

d’una aplicació de fertilitzants que no s’han incorporat al sòl. 

 

Una correcta fertilització nitrogenada és fonamental per obtenir unes bones produccions 

dels cultius, tant en qualitat com en quantitat i és també la millor solució mediambiental 

per maximitzar l’eficiència en l’ús de recursos com són els nutrients i l’aigua. Per tant, 
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serà necessari ajustar les aplicacions de fertilitzants en el temps, en la quantitat i en 

l’espai. 

 

 

 

 

 


