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Resum 

Aquest treball es basa en la necessitat de fer recerca per reutilitzar un residu i convertir-lo 

en un recurs. La situació actual promou la cerca de solucions perquè els residus es puguin 

aprofitar i evitar, així, el seu abocament o incineració. 

El treball és un estudi de l’efecte de dos subproductes com a fertilitzants: l’estruvita i un 

compost nitrificat. L’estruvita és un subproducte generat en estacions depuradores 

d’aigües residuals (EDAR); a partir del  procés de tractament s’obté una sal fosfatada 

precipitada rica en fòsfor, amoni i magnesi. El compost nitrificat és un producte ric en 

matèria orgànica i nitrogen en forma de nitrats, elaborat a l’IRTA (Cáceres et al., 2015; 

2016).  

Es va realitzar un assaig amb els dos subproductes per provar si l’estruvita i el compost 

nitrificat poden ser utilitzats com una font de nutrició per a les plantes ornamentals 

cultivades en contenidor. Com a fertilitzant de referència es va fer servir un adob 

comercial (Osmocote®). La prova es va realitzar a l’IRTA, dintre del grup de recerca  GIRO 

(Gestió Integral de Residus Orgànics).  L’assaig es va fer a l’aire lliure en un cultiu en test 

d’una planta ornamental, el marfull (“Viburnum tinus” L.) .  

La durada de l’assaig va anar de principis d’abril fins a setembre de 2019. Durant aquest 

temps es va fer un control setmanal de volum  de reg,  lixiviats i paràmetres químics dels 

mateixos (conductivitat elèctrica (CE), pH, nitrats, fòsfor i amoni). També es van controlar 

paràmetres agronòmics: l’alçada, els nivells de clorofil·la, el pes específic i la biomassa de 

les plantes.  

Segons els resultats obtinguts, després de l’anàlisi estadística de dades, es va concloure 

que l’estruvita i el compost nitrificat poden arribar a ser una font de nutrició per plantes 

en contenidor. D’aquesta manera, es podria contribuir a aprofitar els subproductes i 

evitar el consum de matèries primeres estratègiques com són els fertilitzants.  
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Resumen 

Este trabajo se basa en la necesidad de hacer una investigación para reutilizar un residuo 

y convertirlo en un recurso. La situación actual promueve la búsqueda de soluciones, para 

que los residuos puedan aprovecharse y evitar, así, su vertido o incineración. 

 

El trabajo es un estudio del efecto de dos subproductos como fertilizantes: la estruvita y 

un compuesto nitrificante. La estruvita es un subproducto generado en estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR); a partir del proceso de tratamiento se obtiene 

una sal fosfatada precipitada rica en fósforo, amonio y magnesio. El compuesto 

nitrificante es un producto rico en materia orgánica y nitrógeno en forma de nitratos, 

elaborado en el IRTA (Cáceres et al., 2015, 2016). 

 

Se realizó un ensayo con los dos subproductos para probar si la estruvita y el compuesto 

nitrificante pueden ser utilizados como una fuente de nutrición para las plantas 

ornamentales cultivadas en contenedor. Como fertilizante de referencia se usó un abono 

comercial (Osmocote®). La prueba se realizó en el IRTA, dentro del grupo de investigación 

GIRO (Gestión Integral de Residuos Orgánicos). El ensayo se realizó al aire libre en un 

cultivo en maceta de una planta ornamental, el durillo ( "Viburnum tinus" L.). 

 

La duración del ensayo fue de principios de abril hasta septiembre de 2019. Durante este 

tiempo se hizo un control semanal de volumen de riego, lixiviados y parámetros químicos 

de los mismos (conductividad eléctrica (CE), pH, nitratos, fósforo y amonio). También se 

controlaron parámetros agronómicos: la altura, los niveles de clorofila, el peso específico 

y la biomasa de las plantas. 

 

Según los resultados obtenidos, tras el análisis estadístico de datos, se concluyó que la 

estruvita y el compuesto nitrificante pueden llegar a ser una fuente de nutrición para 

plantas en contenedor. De este modo, se podría contribuir a aprovechar los subproductos 

y evitar el consumo de materias primas estratégicas como son los fertilizantes.  
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Abstract 

 

This work is based on the need to do research to reuse a waste and turn it into a 

resource. The current situation promotes the search for solutions, so that waste can be 

used and thus avoid dumping or incineration. 

 

The work is a study of the effect of two by-products as fertilizers: struvite and a nitrified 

compound. Estruvita is a by-product generated in wastewater treatment plants (WWTPs); 

a precipitated phosphate salt rich in phosphorus, ammonium and magnesium is obtained 

from the treatment process. The nitrified compound is a product rich in organic matter 

and nitrogen in the form of nitrates, made at IRTA (Cáceres et al., 2015; 2016). 

 

A test was performed with both by-products to test whether struvite and nitrified 

compost can be used as a source of nutrition for container-grown ornamental plants. A 

commercial fertilizer (Osmocote®) was used as the reference fertilizer. The test was 

performed at IRTA, within the GIRO (Integral Management of Organic Waste) research 

group. The test was performed outdoors in a potted crop of an ornamental plant, ivory 

("Viburnum tinus" L.). 

 

The duration of the test was from early April to September 2019. During this time a 

weekly control of irrigation volume, leachates and their chemical parameters (electrical 

conductivity (EC), pH, nitrates, phosphorus and ammonia). Agronomic parameters were 

also monitored: height, chlorophyll levels, specific gravity and plant biomass. 

 

Based on the results obtained, after statistical analysis of data, it was concluded that 

struvite and nitrified compost can become a source of nutrition for plants in containers. 

In this way, it could help to take advantage of by-products and avoid the consumption of 

strategic raw materials such as fertilizers. 
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        1. INTRODUCCIÓ 

La situació mediambiental actual, respecte a la gestió de residus i alhora, respecte a la 

cerca d’un nou model de fertilització agrícola, porta a la comunitat científica, com a altres 

sectors implicats, a investigar formes d’aprofitar els recursos de la natura i alhora  poder-

los retornar a aquesta, amb una mínima repercussió negativa al medi. Tot això fa que es 

busquin fórmules per a poder fer realitat  el concepte de “Residus Zero”, per tal que  hi 

hagi un equilibri entre progrés i medi ambient, minimitzant al màxim l’impacte antròpic a 

la natura.  

Per aquesta situació, vaig mostrar interès en el projecte que l'Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) em va oferir: Provar la utilització d’estruvita i un 

compost nitrificat en un cultiu de planta ornamental en contenidor, com a alternativa 

fertilitzant. El compost és d’origen vaquí i s’ha elaborat en les mateixes instal·lacions del 

IRTA (Cáceres et al., 2015, 2016). 

L’estruvita és un producte provinent del procés de tractament de purins o de les aigües 

residuals en depuradores, entre d’altres.  Des del punt de vista químic, és un fosfat de 

magnesi i amoni. El producte té una riquesa de 5-28-0, 10 MgO ; per tant, té 

relativament, una feble proporció de nitrogen però una elevada proporció de fòsfor i 

magnesi. Els nivells de salinitat  i la concentració de metalls pesants són baixos. Aquestes 

característiques, la fan ideal per ser utilitzada com a fertilitzant. No obstant això, és 

d’interès conèixer la possible presència de contaminats emergents (antibiòtics i d’altres 

medicaments i compostos), donat l’origen de l’estruvita. 

El grup Joint Research Centre (JRC) de la Comissió Europea està treballant en establir uns 

criteris de qualitat per a l’ús de l’estruvita com a fertilitzant, per poder ser inclosa en la 

Regulació de productes fertilitzants (EU) 2019/1009, i així convertir-se una alternativa a 

la roca fosfòrica, la qual ha estat identificada com a matèria crítica per l’UE ( Unió 

Europea), per ser un recurs no renovable. També es preveu que, en un futur, 
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l’extracció del fòsfor podria estar limitada, podria ser de menor qualitat i provocar una 

pujada en els preus dels fertilitzants. 

L’estruvita no es produeix directament, necessita elaborar-se a partir d’una cristal·lització. 

Aquest procés és innovador i actual (Magrí et al., 2020). La precipitació de l’estruvita és 

favorable amb un pH entre 6,5 a 10. L’estruvita està formada (MgNH4PO4·6H2O) de 

fosfat, amoni i magnesi en una relació molar 1:1:1, amb sis molècules d’aigua de 6 

molècules d’aigua, i un pes molecular és 245,41 g/mol. (160 ppm a 25 ºC i pH 7) (Bhuiyan, 

M.I.H., Mavinic, D.S., Beckie, R.D. 2007). 

Això obligaria a modernitzar les plantes depuradores per a extreure l’estruvita.  

L’estruvita també s’obté d’altres efluents residuals com ara els purins.  

L’objectiu de les depuradores és retornar l’aigua residual d’origen domèstic al medi en les 

millors condicions, eliminant qualsevol substància contaminant. El fòsfor és un d’aquests 

elements contaminants, ja que la seva presència a l’aigua contribueix a l’eutrofització de 

les masses d’aigua. Per tant, l’objectiu de les depuradores és retenir el fòsfor, i això 

s’incentiva a través de cristal·litzadors en els que es genera l’estruvita a partir de l’addició 

de sals bàsiques que provoquen la seva precipitació. Ara mateix, es veu la necessitat 

d’estudiar en profunditat  l’aprofitament d’aquest residu i la seva conversió en un recurs 

per a introduir-lo com un fertilitzant per les plantes. L’IRTA està desenvolupant el 

projecte LIFE Enrich en la part d’aplicació agronòmica de l’estruvita i del seu aprofitament 

com a fertilitzant en horticultura; aquest Treball Final de Grau (TFG) se situa en el marc 

d’aquest projecte.  

La utilització de substrats de cultiu fora sòl ha donat la possibilitat de poder escollir el 

substrat més adient pel cultiu segons les necessitats, l’accessibilitat o l’economia. Durant 

molt de temps la superfície de cultius sense sòl ha anat en augment, fins  a l’actualitat, en 

què aquest tipus de cultiu està totalment normalitzat a tota Europa (Baixauli i Aguilar, 

2002).   
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L’ús de substrats de cultiu fora de sòl ha originat una tecnificació dintre del sector 

agrícola, especialment l’hortícola. 

En general hi ha diferents tipologies de substrats per cultivar fora de sòl. Dintre dels 

substrats, n’hi ha d’orgànics que són d’origen natural com les torbes; també hi ha 

subproductes provinents de l’activitat agrícola, fibra de coco, suro, palla, etc. Dins 

d’aquest grup de substrats orgànics, cal remarcar la importància de mantenir una 

estabilitat mentre s’utilitzen en la durada del cultiu, sense que hi hagi una degradació 

important, i produint una alteració al creixement del cultiu. 

Per una altra banda hi ha substrats inorgànics d’origen natural que no requereixen cap 

mena de transformació;  en són exemples les arenes, graves o les terres volcàniques. 

Dintre d’aquests grups de substrats, n’hi ha que necessiten un procés per a la seva 

obtenció com ara la llana de roca, la fibra de vidre, la perlita o la vermiculita. 

El substrat emprat en l’experiment va ser una barreja al 50% d’escorça de pi i 50% de 

fibra de coco. La fibra de coco és un substrat bastant porós i lleuger que facilita l’aeració i 

la disponibilitat d’aigua a la planta. Eventualment, pot contenir una salinitat alta tot i que 

sol ser rentada en origen. La relació C/N sol ser alta, ja que la proporció de N és baixa.  

L’escorça de pi compostada també té un baix contingut de nitrogen, un nivell alt de 

matèria orgànica i  un grau alt de porositat com la fibra de coco. L’escorça de pi 

compostada té un alt grau d’estabilitat. La diferència amb la fibra de coco és que el seu 

nivell de conductivitat elèctrica és molt baix i això facilita la seva utilització com substrat. 

La seva alcalinitat normalment és baixa.  

Un aspecte important dels substrats, per regla general, és que les seves propietats 

físiques siguin òptimes  des d’un principi. Aleshores, és necessari tenir en compte la corba 

d’alliberació d’aigua del substrat (De Boodt et al., 1974).  Un altre aspecte important són 

les propietats químiques d’un substrat, però aquestes es podrien arribar a regular a partir 

de la utilització de solucions nutritives. 
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El cultiu de plantes ornamentals en contenidor, requereix l’ús de fertilitzants que, 

normalment, són productes químics de síntesi. En horticultura convencional existeixen, 

bàsicament, dues estratègies de fertilització; a Catalunya s’han fet estudis comparatius 

d’aquestes estratègies (aplicació de solució nutritiva i aplicació d’adobs d’alliberament 

controlat) (Narváez, 2012).  

La primera, a base de l’ús d’adob d’alliberament controlat, empra uns granulats que 

s’apliquen al substrat (barrejat a l’hora de la plantació amb els substrats o colgats en ell 

en un determinat punt, també a l’hora de la plantació); en aquest cas, gràcies a la humitat 

i a la temperatura que adquireix el substrat en condicions de cultiu, es van alliberant els 

nutrients. L’inconvenient més greu d’aquesta estratègia de fertilització és que 

l’alliberament de nutrients pot ser molt sobtat en el període primaveral o estival. Aquesta 

circumstància és més difícil de controlar en agrosistemes mediterranis on les 

temperatures que s’assoleixen, a nivell de substrat, poden ser molt elevades. La 

conseqüència de l’alliberament massiu de nutrients és  que la planta no pot incorporar de 

sobte elevades quantitats d’ions. Per tant, molta part dels nutrients, es perden amb els 

lixiviats que es generen en els vivers. Això ocasiona la contaminació de les aigües 

subterrànies, sobretot pel que fa als nitrats i al fòsfor (Narváez, 2012; Narvaéz et al., 

2013).  

L’altra estratègia de fertilització consisteix en l’aplicació de solució fertilitzant a través de 

l’aigua de reg. En aquesta estratègia, la incorporació de nutrients es pot fer en funció de 

l’estadi de la planta perquè, des del punt de vista de la gestió de la fertilització, és una 

eina més flexible, si es disposa d’equips, que puguin modificar la composició de la solució 

fertilitzant de manera dinàmica. Tanmateix, els adobs que s’utilitzen en fertirrigació són, 

com en el cas anterior, productes de síntesi. Tenint en compte que, avui dia, el mercat 

ofereix diferents productes provinents de subproductes com la farina de sang, es podria 

considerar l’ús d’aquests materials, si han estat prèviament estabilitzats, caracteritzats i 

testats. 
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En aquest assaig es va utilitzar l’espècie arbustiva marfull, de la família de les Adoxaceae. 

És una planta autòctona del mediterrani que s’ha convertit en una planta ornamental 

comunament utilitzada. Per tant,  es troba tant a la muntanya com en qualsevol jardí 

públic i privat. 

El seu nom científic és “Viburnum tinus  L.”, però en català és coneguda amb el nom comú 

de marfull, llorer bord, o lloreret segons la zona de parla catalana; i en castellà és 

coneguda com a “durillo”, “duraznillo”, o “barbadija”, tot depenent de la zona geogràfica. 

És una planta fàcil de trobar en la zona mediterrània, a prop de la costa, i com a molt, fins 

a 1000 metres d’altitud. Una de les seves característiques és que mostra resistència a les 

alteracions climàtiques. També pot arribar a convertir-se en planta arbustiva de grans 

dimensions. El “Viburnum tinus L” assilvestrat pot estar barrejat a les zones d’alzinar del 

litoral i d’aquí l’interès de la utilització de “Viburnum tinus L.”, per la seva presència 

generalitzada en el medi natural i el seu ús extensiu en jardineria.  
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         2. MARC DE TREBALL 

Recentment s’han fet diferents estudis sobre l’estruvita, sobre la seva procedència i la 

seva producció mitjançant aigües residuals, purins, etc. Així com del seu ús com a 

fertilitzant de lenta alliberació en assajos agronòmics amb diverses espècies vegetals i 

diferents dosis de fertilització.. En general, els assajos amb estruvita, donen uns efectes 

similars als de fertilitzants convencionals sobre les plantes (Uysal et al., 2014; Huygens et 

al., 2018). 

També existeixen estudis sobre l’aplicació d’estruvita, en  sòls amb característiques 

diferents per a definir en quin tipus de sòl  actua millor. Una d’aquestes proves va 

confirmar positivament la fixació de fosfats i l’absorció per la planta en sòls arenosos 

depenen la seva composició (Nongqwenga et al., 2017) . 

També hi ha  estudis més complets que expliquen  com obtenir un major rendiment de 

l’estruvita obtinguda mitjançant les aigües residuals municipals i  experimentar la seva 

aplicació en un cultiu  (González-Ponce et al., 2009). Però no existeixen gaires assajos 

d’estruvita sòlida sobre el seu ús com a fertilitzants en la producció de planta ornamental 

en contenidor; per aquest motiu el grup que es dedica a Gestió Integral de Residus 

Orgànics (GIRO) de l’IRTA , em va incorporar a l’equip en aquest assaig. 

 

 

Aquest assaig, com els altres que s’han esmentat anteriorment, ens  permetrà  

determinar la possible viabilitat de substituir fertilitzants minerals comercials, per d’altres 

d’alternatius, com ara l’estruvita.  Aquest treball pretén determinar si és un adobs 

eficient, i també, si aporta informació que ens pugui determinar el seu impacte 

ambiental. La hipòtesi que es vol corroborar és si aquest producte proporciona  els 

2.1  ABAST DE TREBALL i OBJETIUS   
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nutrients necessaris per a mantenir o augmentar el desenvolupament de la planta. El 

projecte experimental present només tracta de l’aplicació de l’estruvita en sòlid, però  

aquest assaig es complementa amb un conjunt d’assajos què l’IRTA està desenvolupant 

sobre l’ús de  l’estruvita dissolta i aplicada a través de la fertirrigació del cultiu d’espècies 

hortícoles, LIFE ENRICH ENV/ES/000375 (European Comission).  

Els objectius dels experiments són:  

 Determinar i comparar l’efecte de dues fonts de variació: 

-Tipus de reg : aigua de pou i aigua amb solució nutritiva.  

-Tipus d’adob sòlid emprats, que en aquest cas, són tres : Osmocote®, 

compost i Estruvita. Tot per a poder descriure  el seu creixement i 

d’altres paràmetres agronòmics d’una espècie ornamental Viburnum 

tinus L.(marfull) cultivada en contenidor.   

 Determinar l’efecte sobre la composició del cultiu i la pèrdua per lixiviació de 

nutrients principals com ara els nitrats i el fòsfor, sobre les dues fonts 

esmentades anteriorment.  
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          3. MATERIALS I MÈTODES  

 

 

 

L’assaig es va realitzar a les instal·lacions de L’IRTA  a Cabrils (Maresme), dintre del grup 

de recerca GIRO (Gestió Integral de Residus Orgànics). Es va fer el cultiu en contenidor a 

l’aire lliure en la Finca Quintana del Mig (vegeu Figura 1). 

 

Figura 1: Vista aèria del lloc d’assaig (IRTA, Cabrils), rectangle vermell. 

 

 

Es van plantar 104 esqueixos arrelats de Viburnum tinus L, cv. ‘Eve Price’ el desembre del 

2018, en contenidors de 4,5 litres i diàmetre de 20 cm,  en un substrat de 50% d’escorça 

de pi compostada i 50% de fibra de coco, subministrat per Tervex Terres Vegetals. La 

planta es va situar a l’exterior sobre una malla antigerminant (vegeu Figures 2 i 3). 

 

3.1  LOCALITZACIÓ DE L’ASSAIG 

3.2   MATERIAL VEGETAL 
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Figura 2: Les plantes de l’assaig 

 
Figura 3: L’alçada abans de l’assaig

 

3.3  ELEMENTS DE REG I RECOLLIDA DE LIXIVIAT 

 El sistema de reg que es va utilitzar era totalment automàtic. El reg es controlava des 

d’un autòmat (MCU Ferti-Multi Computer Unit, FEMCO, Damazan, Francia) connectat a 

un ordinador que estava en una caseta contigua a la parcel·la de l’assaig. Les consignes 

del reg s’introduïen a  l’ordinador que, com s’ha dit, estava connectat a l’autòmat que 

fabricava la solució nutritiva i també disposava de les consignes de reg. A part de l’equip 

MCU (vegeu Figura 4), a la caseta de reg també hi havia les bombes (vegeu Figura 5) i els 

dipòsits de solució nutritiva (veure Figura 6). 

A la caseta de reg també hi havia un dipòsit per al reg amb aigua de pou. 

   
Figura 4: Autòmata MCU 

 

Figura 5: Bombes 

 

Figura 6: Dipòsits d’aigua 
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El programador era de 8 estacions. L’assaig va fer servir 2 estacions. Cada estació proveïa 

a 2 electrovàlvules que s’obrien al mateix instant. Per tant, l’assaig tenia 4 electrovàlvules 

en funcionament (vegeu Figura 7).  

 
Figura 7: Esquema de reg  

Les electrovàlvules eren de la marca Naandanjain de rosca de 2/3” i connectats al corrent 

continu (AC) (vegeu Figura 8). 

 

Figura 8: Electrovàlvula 

En la sortida de cada electrovàlvula es diversificaven 6 línies terciàries (vegeu Figura 9). 

Cada contenidor es regava amb un degotador individual de 2 L·h-1 nominal (vegeu Figura 

10).  
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Figura 9: Línia de reg 

 

 

Figura 10: Degoter individual per contenidor 

 

 Durant tot l’assaig es va fer un control setmanal de volum d’aigua aportat i  volum 

d’aigua de lixiviat i posteriorment, s’analitzaven diferents components i propietats, 

descrits més endavant. Aquest control del volum d’aigua de reg aportat es va fer emprant 

un bidó on es va col·locar un degotador (vegeu Figures 11 i 12). 

 

La recollida de lixiviats i aigua de pluja es va fer amb una caixa tancada de ferro (vegeu 

Figures 13 i 14). Per una banda, les plantes que estaven dins de la caixa drenaven el 

  

 

 

 
Figura 11: Lloc de col·locació del bidó 

 

Figura 12: Bidó amb el seu degotador 
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lixiviat  i aquest lixiviat anava direcció cap a un bidó (vegeu Figures 15 i 16); en canvi, 

l’aigua de pluja que no era captada pel cultiu, es quedava en la superfície de la caixa de 

ferro, que anava cap a un altre conducte i direcció a un altre bidó (vegeu Figura 17). 

 

Figura 13: Caixa de ferro 

 

Figura 14: Orifi d’entrada d’aigua de pluja

Aquests lixiviats i aigua de pluja anaven cap als bidons de recollida d’aigües per gravetat 

mitjançant unes canonades. 

 

Figura 15: Lloc de col·locació de bidons de recollida 

 

 

Figura 16: Dos bidons de lixiviat per caixa 

 

Figura 17: Un bidó de lixiviat i de pluja
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El volum del lixiviat variava segons el grau de consum i dessecament de la planta. Un dels 

controls setmanals fou el de supervisar la inclinació de les caixes per tal que l’aigua 

drenés correctament. 

 

 

L’assaig es va dissenyar  amb un dispositiu experimental amb dues fonts de variació (FV) 

(vegeu Figura 18): 

Font de variació 1: Reg. Aquesta primera font  tenia dos nivells: 

 Reg d’aigua de pou amb fertilització (SN) 

 Reg d’aigua de pou sense fertilització (AI) 

Font de variació 2: Adobs sòlids. Aquesta font tenia tres nivells: 

 Osmocote® (OSM) 

 Compost (COM) (Cáceres et al., 2015; 2016) 

 Estruvita (EST) 

Per tant, l’assaig tenia tres tipus d’adobs diferents amb dos tipus de reg diferent, aigua i 

aigua amb solució nutritiva. De tal manera, es va obtenir sis tractaments diferents  i es 

van realitzar dues rèpliques per tractament. Com es pot comprovar a la Figura 7, hi havia 

dos sectors (reg amb aigua de pou i reg amb solució nutritiva-SN). En les instal·lacions 

d’IRTA, localitzats en la caseta de bombes, hi havia diferents dipòsits. En aquest assaig es 

va utilitzar el dipòsit 1 per a  regar una meitat de les plantes amb aigua de pou, i l’altra 

meitat de les plantes es va regar amb el dipòsit 3 en el qual, l’aigua contenia solució 

nutritiva. 

3.4   TRACTAMENTS DE FERTILITZACIÓ 
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Figura 18: Esquema de plantació 

 

  
 
 
 

GRANULOMETRIA 

La granulometria del substrat es va determinar mecànicament, dipositant una mostra 

seca a l’aire, en una bateria de vuit sedassos de diferents diàmetres, que mitjançant un 

equip de vibració, van garbellar la mostra. D’aquesta manera s’aconseguí la retenció de 

les diferents fraccions de partícules en els esmentats sedassos i el resultat obtingut és el 

percentatge de cada interval de mida de partícules. 

Es van realitzar dues repeticions. La major part de les partícules quedaven retingudes 

entre la mida de sedassos de 0,5 a 4 mm. Les partícules més petites de 0,5mm 

afavoreixen la retenció de l’aigua, en canvi més gran de 0,5 mm permeten tenir un 

substrat airejat (vegeu Figura 19). 
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3.5    PROPIETATS FÍSIQUES I QUÍMIQUES  DEL SUBSTRAT 
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Figura 19: Diàmetre de partícules del substrat (tant per cent) 

 

                                                                                 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DEL SUBSTRAT 

Les propietats que es van necessitar per a calcular la capacitat de retenció d’aigua del 

substrat  (Martínez, 1992), (Aquestes dades van ser facilitades i calculades pel personal de 

L’IRTA): 

 Densitat aparent (Dap) 

 Densitat real (Dr)  

 Espai porós total (EPT) 

A partir del contingut hídric a diferents potencials matricials, es va realitzar la corba 

d’alliberament d’aigua (De Boodt et al., 1974), calculant el percentatge de:  

 Aigua fàcilment disponible (AFD). 

 Aigua de reserva (AR). 

 Capacitat d’aireig (CA)  

Les propietats físiques del substrat utilitzat (fibra de coco i escorça de pi compostada 
(50/50, v/v) es mostren a les Taules 1, 2 i Figura 20).  

 
Taula 1: Propietats físiques del substrat. 
 

 Dap (g·cm-3) Dr (g·cm-3) EPT (mL·mL-1·100) 

Substrat 0.23* 1.75 99.23 

Dap: densitat aparent; Dr: densitat real; EPT: espai porós total. 

 

1,05 0,21 

9,33 

16,39 
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4,21 
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Arran d’aquestes dades es van calcular els paràmetres de capacitat d’aireig, aigua 
fàcilment disponible, aigua difícilment disponible i aigua de reserva (vegeu Taula 2). 
 
Taula 2: Propietats físiques del substrat emprat pel que fa a la capacitat de retenció 
d’aigua (AFD, ADD, AR) i a la seva capacitat d’aireig (CA). 
 

 
AFD 

(mL·mL-1·100) 
ADD 

(mL·mL-1·100) 
AR 

(mL·mL-1·100) 
CA 

(mL·mL-1·100) 

Substrat 32.11 38.77 5.53 22.82 

AFD: aigua fàcilment disponible; ADD: aigua difícilment disponible; AR: aigua de reserva; CA: capacitat 
d’aireig. 

 
 Es va determinar la corba de retenció d’aigua i les propietats físiques del substrat 
emprant la metodologia de De Boodt el al., 1974 (vegeu Figura 4). 

 

Figura 20: Contigut volumètric d’aigua en funció del potencial matricial del substrat (Boodt et al, 1974).  

 

 MATÈRIA ORGÀNICA DEL SUBSTRAT 

La matèria orgànica del substrat es determinà a partir de la calcinació  d’una mostra de 

substrat i possibilità el càlcul de la densitat real (Martínez, 1992). La determinació es va 

realitzar per duplicat. 

El substrat d’escorça de pi i fibra de coco va presentar un contingut de matèria orgànica 

de 78,3 g·g-1·100 (sms).  
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IRTA va analitzar les propietats químiques del substrat en relació amb la seva fertilitat 

(fòsfor soluble, potassi soluble, magnesi soluble, nitrats- NO3
- i amoni NH4

+) a partir d’una 

mostra d’extracte aquós 1:1,5 (v/v) (veure Taula 3). 

 
 
Taula 3: Propietats químiques del substrat. 
 

 
N-NH4

+ 
(mg·L-1) 

N-NO3
- 

(mg·L-1) 
P(mg·L-1) K+(mg·L-1) 

Mg2+ 

(mg·L-1) 

Substrat 19.7 2.03 14.25 73.71 11.36 
N-NH4

+
:N-amoniacal,  N-NO3

-
: N-nítric, P: fòsfor, K

+
: potassi, Mg

2+
: magnesi. 

El contingut  d’anions i cations en l’extracte es va analitzar per cromatografia iònica amb 

l’equip  Metrohm 861 Avanced Compact IC.   

 

 

Un cop van ser plantats els esqueixos en contenidor a finals de novembre 2018,  es va 

iniciar un programa de reg automàtic amb només aigua de pou en tots els tractaments. 

L’aportació d’aigua programada per a cada contenidor era de 50 ml/min,  tenint en 

compte que els regs eren d’un minut, dos cops al dia. L’aplicació dels fertilitzants, tant en 

solució nutritiva, com adob sòlid, va marcar l’inici de l’assaig . En l’assaig vam comptar 

amb l’adob sòlid Osmocote® de control. La taula 4 exposa les dosis d’aigua des del 

moment d’iniciar els tractaments, havent-se incrementat el volum d’aigua aplicada en els 

tractaments de SN i a mesura que la demanda hídrica del cultiu augmentava.  

 

 

PROPIETATS QUÍMIQUES DEL SUBSTRAT 

3.6  DOSIS DE REG 
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Taula 4: Reg diari de l’assaig (Cabal nominal del degotador: 2 L·h-1). 
 

REG DELS DIFERENTS TRACTAMENTS 

Períodes reg aigua de pou reg amb solució nutritiva 

inici final 
Nº 

regs 
temps 

min/reg 
volum 
ml/reg 

Nº 
regs 

temps 
min/reg 

volum 
ml/reg 

02/4/2019 17/4/2019 2 1 50 2 1 50 

17/4/2019 6/6/2019 4 1 50 4 1 50 

6/6/2019 14/8/2019 4 2 100 4 2 100 

14/8/2019 29/8/2019 4 2 100 5 2 100 

Des del principi el volum d’aigua aplicat va ser el mateix fins que les plantes regades amb 

solució nutritiva van tenir una major demanda. 

3.7   ANÀLISI D’AIGUA DE POU 

Com s’ha avançat, en el període hivernal es va regar amb aigua de pou de la Finca 

Quintana d’IRTA. Una vegada introduïts els adobs sòlids del tractament, es van 

continuar regant una de les meitats de tractaments amb aigua de pou, mentre una 

altra meitat dels tractaments es van regar amb la mateixa aigua combinada amb 

solució nutritiva SN  (comentat amb més detall a l’apartat 3.10). L’aigua de pou va ser 

controlada setmanalment, mesurant el pH, la conductivitat elèctrica, els nitrats i el 

fòsfor (vegeu Taula 5). 

 
Taula 5: Anàlisi d’aigua de pou a principi del 2019. 

 

 

 

TRACTAMENT MOSTRA pH CE(dS·m-1) 
Nitrats 
(mg·L-1) 

Fòsfor 
(mg.L-1) 

aigua Degoteig 7,97 1,08 35 2 
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    COMPOST 

Un dels adobs orgànics utilitzat a l’assaig, és el compost de vaquí produït a la mateixa 

finca de Cabrils (IRTA) (Cáceres et al., 2015, 2016). El compost es va analitzar dues 

vegades. En la primera anàlisi, es va determinar un pH baix i una conductivitat elèctrica CE 

bastant elevada. En canvi, en la segona anàlisi es van obtenir altres continguts, com el 

fòsfor soluble i el potassi.  

En la segona anàlisi, es va condicionar a partir de garbellar-ho, obtenint partícules de 

menys de 10 mm  per a homogeneïtzar i eliminar les partícules grans. 

 En la primera i segona anàlisi, es va poder comprovar que els pH respectius són 

relativament baixos i adequats, mentre que la conductivitat elèctrica CE va ser més 

baixa en la segona anàlisi respecte de la primera.  També en la segona anàlisi es va 

apreciar una disminució dels nitrats ( vegeu Taula 6). 

 
Taula 6: Anàlisi del compost nitrificat. 
 

 
H 

(%smf) 
pH 

CE  

(dS·m
-1

) 

P soluble 

(mg·Kg
-1

) 
K

+ 
 (mg·Kg

-1
) 

N-NO3
-
 

(mg·Kg
-1

) 

N-NH4
+ 

(mg·Kg
-1

) 

N-org 

(%sms) 

N-total 

(%sms) 

1ª 

anàlisi 
31.94 6.67 7.99 - - 2584 6.00 1.79 - 

2ª 

anàlisi 
33.04 6.69 5.34 96.4 4853.91 2212 - 35 2.07 

H: humitat, CE: conductivitat elèctrica, N-org: nitrogen orgànic. sms: sobre matèria seca; smf: sobre 
matèria fresca. pH i CE  determinats sobre extracte aquós 1:5 (p:p), N-NH4

+
: N-amoniacal, N-NO3

-
: N-

nítric, K
+
: potassi (sms), 1ª anàlisi març 2018,  2ª anàlisi inici 2019. 

 

 
 
 
 

3.8  ADOBS SÒLIDS 
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OSMOCOTE®  

Osmocote Pro 5-6 m és un dels adobs minerals comercialitzats amb resultats satisfactoris 

per al seu ús en planta en contenidor, en viver. Per aquest motiu es va utilitzar aquest 

adob sòlid com a tractament control a l’assaig. La seva composició és 19N 9P2O5 10K2O +2 

MgO conjuntament amb els micronutrients necessaris per a qualsevol cultiu (vegeu Taula 

7). L’Osmocote® aporta els seus nutrients de forma continuada i lentament, sempre que 

es mantingui una temperatura i humitat homogènies. També s’ha de tenir present que 

l’Osmocote® està encapsulat per  capes de resines orgàniques, per a evitar el  contacte 

directe amb les arrels de la planta.  

 
Taula 7: Contingut mineral de l’Osmocote en tant per cent (%). 
 

N 
total 

N-
NO3- 

N-
NH4+ 

N-
Ur 

P2O5 
P2O5 

soluble 
K2O MgO 

MgO 
soluble 

Fe EDTA Mn B Cu 
Cu 

soluble 
Mo 

Mo 
soluble 

Zn 

19 6,3 8,2 4,5 9 6,7 10 2 1,3 0,3 0,06 0,04 0,01 0,037 0,023 0,015 0,01 0,011 

N: nitrogen, N-NO3
-:N-nítric, N-NH4

+: N-amoniacal, N-Ur: N ureic,  P2O5 òxid de fòsfor, K2O: òxid de 
potassi, MgO: òxid de magnesi, Fe: ferro, EDTA: àcid etilendiamintetraacètic, Mn: manganès, B: 
bor, Cu: coure, Mo: molibdé, Zn: zinc. 

Una de les seves característiques és la seva durada en funció la temperatura (vegeu Taula 

8). 

 
Taula 8: Període de durada de l’Osmocote®. 
 

DURADA SEGONS TEMPERATURA 

16 °C 21 °C 26 °C 

6-7 mesos 5-6 mesos 4-5 mesos 

Com la introducció de l’Osmocote® es va fer a principi d’abril, teòricament la seva eficàcia 

va ser satisfactòria durant tot l’assaig segons la marca comercial. 
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ESTRUVITA 

L’estruvita objecte d’aquest estudi, provenia d’una depuradora municipal de Dinamarca, 

va ser rebuda en estat sòlid, amb un granulat molt petit. Aquesta estruvita es va obtenir 

mitjançant un procés de cristal·lització del P i de N de les aigües residuals amb l’addició de 

NaOH i Mg2+.  

L’estruvita es va analitzar al centre de Cabrils del IRTA, per a determinar la concentració 

dels principals elements (vegeu Taula 9).  

Taula 9: Composició química de l’estruvita pel que fa als elements principals. 
  

% matèria 
fresca 

N-NO3
- N-NH4

+ N-total P-total Mg2+ 

Estruvita 0,25 7,23 7,48 12,9 10,275 

N-NO3
-
:N-nítric, N-NH4

+
:N- amoniacal, N: nitrogen,  P: fòsfor, Mg

2+
: magnesi. 

També es van realitzar unes anàlisis d’altres paràmetres de la composició de l’estruvita en 

un laboratori extern (veure Taules 10 i 11). 

 

Taula 10: Composició dels components majoritaris de l’estruvita. 
 

%msf Na+ NH4
+ K+ Mg2+ Ca2+ PO4

3- S C.mino. TOC% 

Estruvita 0,0095 9,4 0.0308 9,86 0.0587 33,03 0,017 0,03 0,02 

Na
+
: sodi, NH4

+
: N-amoniacal, K

+
: potassi, Mg

2+
: magnesi, Ca

2+
: calci, PO4

3-
: òxid de fòsfor, S: sofre, C.mino.: 

components minoritaris, TOC%: total orgànic  carbó. 

 

Taula 11: Composició dels elements de l’estruvita. 

 

mg·Kg-1 Ba Fe Ni Cu Zn Cd Pb Si Al Cr As 

Estruv. 0,6 216 0,4 4 11 0,07 1 49 22 0,4 4 

Ba: bari, Fe: ferro, Ni: niquel, Cu: coure, Zn: zinc, Cd: cadmi, Pb: plom, Si: silici, Al: alumini, Cr: crom, As: 
arsènic. 
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Aquesta anàlisi més exhaustiva es va fer per a descartar possibles contaminants, que  

podrien afectar de forma negativa a l’assaig. Com es pot comprovar, la concentració de 

metalls pesants era molt baixa, particularment en relació al què indica la normativa de 

productes fertilitzants (EU) 2019/1009. 

 La solució nutritiva (SN) de referència al nostre assaig va ser l’emprada en altres estudis 

anteriors amb Viburnum tinus L. en IRTA  (Narvaez, et al. 2012), (veugeu Taula 12). 

 
Taula 12: Composició de la solució nutritiva de referència per al cultiu del marfull 
“Viburnum tinus L.” teòric (Narváez et al. 2012). 
 

  mg·L-1 

pH 
CE 

(ds·m-1) 
N-

NO3
- 

N-NH4
+ N-

total 
P-PO4

3- SO4
2- K+ Ca2+ Mg2+ NO3

-/NH4
+ K+/(Ca2+

+ Mg2+) 

6,3 1,8 57,4 5,6 63 21,9 480 97,5 300 67,2 10,25 0,24 
N-NO3

-
:N-nítric, N-NH4

+
:N -amoniacal, N: nitrogen,  P: fòsfor, SO4

-2
: sulfats, K

+
: Potassi, Ca

2+
: calci, Mg

2+
: 

magnesi, CE: conductivitat elèctrica. 
 

Al final es va aplicar una solució nutritiva adaptada segons la taula 13,  amb les 

concentracions adequades, i preparades in situ.  

Taula 13: Concentració de solució nutritiva adaptada a l’inici de l’assaig. 

N-NO3
-
:N-nítric, N-NH4

+
:N -amoniacal, P: fòsfor, SO4

-2
: sulfats, K

+
: Potassi, Ca

2+
: calci, Mg

2+
: magnesi, CE: 

conductivitat elèctrica. 
 
 

3.9   DOSIS APLICADES  

 SOLUCIÓ NUTRITIVA PER “Viburnum tinus L”  

pH 
CE 

(dS/m) 

mg·L-1 

N-NO3
- P SO4

2- Na+ Ca2+ K+ Mg2+ N-NH4
+ N-NH4

+ Pestimat 

6,7 1,5 152,5 15,8 132,0 79,5 111 55 27,5 9,0 1,1 15,8 
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DOSIS DE FERTILITZANTS SÒLIDS 

La dosis d’adob sòlid es va determinar a partir de la quantitat requerida de nitrogen i 

fòsfor i tenint en compte el volum del contenidor, que era de 4,5 litres. Les dosis 

obtingudes es veuen a la taula 14. 

 
Taula 14: Dosis de tractaments segons producte. 
 

    

N-NO3
 - N-NH4

+  
N-

total 
P-

total 
K+ Mg2+ 

 
Dosis 
(g/L) 

g/cont 
g/kg-
subs 

 g/kg-substrat 

OSMOCOTE®  5 20 21,28 1,34 1,74 3,09 0,84 1,77 0,26 

ESTRUVITA  6,59 26,3 28,03 0 2,05 2,05 3,02 0 2,76 

COMPOST  46,37 185,5 197,3 0,29 < 2,73 1,08 0,63 0,01 
N-NO3

-
:N-nítric, N-NH4

+
:N-amoniacal, N: nitrogen,  P: fòsfor, K

+
: potassi, Mg

2+
: magnesi. 

 

En la taula 14 es mostra el contingut d’adob per cada contenidor segons el seu 

tractament (Osmocote®, estruvita i compost). Els càlculs es van fer tenint en compte la 

quantitat d’adob que es requeria per aportar el nitrogen fixat com adequat i la quantitat 

d’adob necessària  segons el fòsfor recomanat. Es va fer la mitjana dels dos valors com a 

solució intermèdia i es van calcular els nutrients aplicats a partir dels continguts 

fertilitzants dels productes (g/kg de substrat). Es van obtenir les dosis en grams per litres, 

amb aquest resultat es va multiplicar per 4 litres del contenidor (4,5 litres capacitat total). 

Aleshores, com indica la taula, es va introduir a cada contenidor segons el seu 

tractament, 20 grams d’Osmocote®, 25,3 grams d’estruvita i 185,5 grams de compost. 

S’observà com variava el volum d’adob necessari dels diferents tractaments (veure Figura 

21) segons les seves riqueses; el volum que es va necessitar de compost orgànic va ser 

molt  superior al de fertilitzant químic mineral (Osmocote®). 
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Figura 21: Volum d’adob sòlid aplicat a cada contenidor de cada tractament  

En l’aplicació dels adobs d’Osmocote® i estruvita, aquests productes es van introduir en el 

substrat  a una profunditat de 7 cm (vegeu Figures 22 i 23). L’adob de compost es va 

aplicar en la superfície del contenidor (en haver-n’hi d’aplicar més quantitat) (vegeu 

Figura 24).   

  

 

 

 

 

 

 

Un cop definit el material i els tractaments, es van establir els treballs i controls setmanals 

a realitzar per arribar als objectius previstos. A part dels controls periòdics de mostreigs, 

 

3.10  CONTROLS FÍSIC-QUÍMICS DE L’ASSAIG 

Figura 24: Compost+reg aigua de pou Figura 22: Osmocote+ reg solució 
nutritiva 

Figura 23: Estruvita+reg solució 
nutritiva 



36   

 

es va haver de mantenir l’estat de la instal·lació correctament i comprovar el 

funcionament correcte del reg; també calia tenir en compte que la quantitat dels lixiviats 

generada fos coherent i evitar embussos a la canonada de desguàs d’aquests mateixos. 

Totes les mostres recollides a la finca es van portar al laboratori propi d’IRTA (vegeu 

Figura 25). 

 

Figura 25: Laboratori de l’IRTA 

Els lixiviats es quantificaven setmanalment, es prenia una mostra de 100 ml per cada 

tractament i repetició (vegeu Figura 26). Just després del mostreig s’analitzava el pH, la 

salinitat (conductivitat elèctrica), els nitrats, el fòsfor i, en alguna ocasió, l’amoni. 

 

Figura 26: 12 mostres dels lixiviats 

Un cop a la setmana, doncs, s’agafaven dotze mostres dels dotze bidons de lixiviats i dues 

mostres del degotador dels contenidors en què recol·lectaven l’aigua de reg (una d’aigua 

de pou i un altre amb solució nutritiva). 
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 pH 

Totes les mostres setmanals eren analitzades per determinar el pH, mitjançant el pH-

metre THERMO ORION Scientific Dual Star pH/ISE (vegeu Figura 27).  

 

Figura 27: pHmetre  Thermo Orion  

         

 

CONDUCTIVITAT  ELÈCTRICA 

La conductivitat elèctrica es va mesurar emprant el conductímetre CRISON GLP 31 (vegeu 

Figura 28).  

 

Figura 28: Conductimetre Crison  
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NITRATS 

La concentració de nitrats es determinava amb un Nitrachek 404 (vegeu Figura 29),  

emprant unes tires de test amb un reactiu que donava el resultat en ppm de NO3
- (veure 

Figura 30). Aquest aparell pot determinar els nitrats del sòl, de l’aigua i també de la sàvia 

de les plantes. Es va  fer servir per a l’aigua, tant de la sortida del degotador (aigua de reg) 

com dels lixiviats generats.  

  
Figura 29: Aparell Nitrachek (mesura nitrats) Figura 30: Capsa de tires de test 

 

 

FÒSFOR 

La determinació del fòsfor es va realitzar amb un espectrofotòmetre. En aquest cas, es 

van fer servir dos aparells. Primer s’utilitzà el BIOMATE 3 thermo spectronic (vegeu Figura 

31) i més endavant, per culpa del no funcionament del primer equip, es va emprar un 

equip MERCK SPECTROQUANT nova 60 (veure Figura 32). La lectura amb 

l’espectrofotòmetre s’obté a partir del color generat de la mostra després d’haver afegit 

els reactius corresponents segons el mètode amb àcid vanadomolibdofosfòric, amb un 

rang de 0 a 40 ppm. Les mostres que surten d’aquest rang, es dilueixen.  (APHA Standard 

Method 4500-P C Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric Method). 
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 L’aparell es calibra amb un blanc i quatre patrons i ens dóna el valor d’absorbància; 

aleshores, s’anoten les dades de blanc i les dels patrons per a crear la recta patró i poder 

fer la conversió d’absorbància a concentració de P, en ppm, de les mostres. 

 

  
Figura 31: Merck Spectroquant (mesura fòsfor) Figura 32: Biomate 3 (mesura fòsfor) 

La conversió de dades es fa amb la següent equació: 

Y = a + bx 

 y: el valor obtingut en l’absorbància del especrofotòmetre. 

 a: és l’ordenada en l’origen. 

 b: és el pendent de la recta. 

 x: és la variable concentració de fosfat en mg P/L. 

A partir d’aquesta equació s’obtenia la concentració de fosfat de les mostres en ppm 

(mg/L). 

AMONI  

Aquest paràmetre es va mesurar puntualment. Es va fer servir el mateix 

espectrofotòmetre que per a la determinació del P, però realitzant una reacció 

colorimètrica sobre la mostra segons el  mètode fotomètric 2,0 - 150 mg/L NH₄-N 2.6 - 

193 mg/l NH₄⁺ Spectroquant®.  
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Es van realitzar diferents controls agronòmics en unes mateixes plantes triades 

aleatòriament al principi per valorar com s’anaven desenvolupant les plantes segons els 

tractaments de l’assaig. 

 

CONTROL D’ALÇADA 

Totes les plantes van ser pinçades abans d’aplicar els diferents tractaments, per tal de 

promoure el creixement lateral. El dia 2 d’abril de 2019  es va mesurar l’alçada de vuit 

plantes de referència de cada tractament i de cada rèplica, marcades anteriorment, i es 

va fer la mitjana per cada tractament. El mateix dia que es va aplicar les diferents dosis 

dels tres fertilitzants.  

Gairebé dos mesos després, el dia 25 de juny de 2019 es va fer un altre control d’alçada i 

es va poder comprovar que el creixement es va doblar. Per finalitzar l’assaig, es va fer 

l’últim control d’alçada el dia 2 de setembre de 2019. 

Cal remarcar que les mesures es van realitzar sempre en les 8 mateixes plantes 

identificades amb una etiqueta. La metodologia per mesurar l’altura va ser recolzar una 

esquadra sobre la part superior del contenidor i mesurar amb un regle (vegeu Figura 33) 

alçant i forçant manualment la branca més llarga per mesurar la longitud màxima, 

incloent-hi l’àpex de la fulla.  

3.11  CONTROLS AGRONÒMICS DE L’ASSAIG 
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Figura 33: Mesura de l’alçada de planta 

NIVELLS DE CONTINGUT RELATIU DE CLOROFIL·LA  

Una vegada que la planta va començar a créixer, es va mesurar el contingut relatiu de  

clorofil·la; es mesurava en les sis plantes marcades de cada tractament, i de les 2 

rèpliques. El nivell de contingut relatiu de clorofil·la es va mesurar amb l’aparell SPAD, es 

van fer dues mesures de fulles més madures situades a una altura intermèdia i de fulles 

joves més noves.  El sensor de clorofil·la detecta una mesura d’absorció d’ones, obtenint  

un valor numèric proporcional a la quantitat de clorofil·la de la fulla.  Això pot ser un 

indicatiu del nivell nutritiu de la planta i aleshores del contingut de nitrogen de la planta. 

L’aparell SPAD és un aparell portàtil (vegeu Figura 34 i 35). 

Els controls de  clorofil·la es van fer dos cops en l’assaig, el dia 25 de juny de 2019.  

També es va mesurar un últim cop en finalitzar l’assaig el 2 de setembre 2019.  
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Figura 34: Minolta SPAD (mesura contingut 

realtiu de clorofil·la) 
Figura 35: Mesura del contingut relatiu de clorofil·la 

 

PES ESPECÍFIC  

El pes específic de les fulles es va fer la primera setmana de juliol i en finalitzar l’assaig, la 

primera setmana de setembre. 

Es van prendre mostres de fulles madures i joves de cada tractament i de les dues 

rèpliques. Les plantes seleccionades van ser les 6 primeres de referència marcades de 

cada tractament. Després, de cada mostra, es va retallar una superfície de 0,5 cm2 

mitjançant un punxó (vegeu Figura 36). Un cop es van obtenir  totes superfícies de les 

mostres, es van pesar en una bàscula de precisió (GRAM PRECISION VXI-310 sèrie VXI), 

(vegeu Figura 37). Posteriorment, es van posar en sobres separats i identificats  segons el 

tractament, rèplica i si la fulla era madura o jove. Seguidament, es van portar a l’estufa 

per assecar els cercles obtinguts a una temperatura de 60º durant 24 hores. Aleshores, 

quan es va tenir la mostra seca, es van pesar els cercles secs amb la balança de precisió.  

El pes específic serveix per determinar la densitat de la fulla un cop que coneixem la 

superfície de la mostra tallada en cercles. Es va calcular el pes específic de la fulla en 

mg/cm2. 
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Figura 36: Bàscula GRAM PRECISION VXI-310 Figura 37: Tallant les mostres amb punxó 

 

 

BIOMASSA 

Per a finalitzar l’assaig en la finca, a principis de setembre de 2019, es van prendre de 

forma aleatòria 4 plantes de referència de cada tractament i rèplica per valorar la seva 

biomassa.   

Un cop en el laboratori, es van  dividir les plantes en fulles, tiges i arrels. La part aèria es 

va tallar arran de terra i es van separar les tiges de les fulles (vegeu Figures 38 i 39). Les 

diferents fraccions de la planta  es van dipositar en sobres separats i identificats. També 

es van separar i netejar les arrels del substrat mitjançant una màniga d’aigua mitja pressió 

(vegeu Figura 40), i es van dipositar a un sobre separat i identificat. 
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Figura 38: Fulles separades Figura 39: Tiges separades 

 
Figura 40: Arrels nues sense substrat 

 

En total es van emprar un total de 48 plantes. Es van introduir en les estufes a 60oC  

durant una setmana, i es van pesar totes les mostres amb la bàscula Mettler Toledo 

(vegeu Figures 41 i 42). 

 
 

  
Figura 41: Pes de fulles assecades Figura 42: Pes d’arrel assecada 
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 DETERMINACIÓ DE N, P i K  

L’última mesura que es va fer realitzar en aquest assaig va ser la determinació de la 

concentració de nitrogen, fòsfor i potassi en fulla de cada tractament. La determinació 

d’elements es va realitzar sobre les fulles en una mostra seca i triturada. Per a determinar 

el N es va fer servir el mètode Kjeldahl. Per a determinar el P i el K es va calcinar la mostra 

a 470ºC; les cendres obtingudes es van dissoldre en una solució àcida, i en aquesta es va 

mesurar la concentració dels esmentats elements per ICP (laboratori extern).  Aquest 

apartat ho va fer personal d’IRTA, però és interessant incloure per complementar les 

conclusions finals de l’assaig. 
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        4. RESULTAT I DISCUSSIÓ  

A l’inici de setembre va finalitzar la recollida de dades de l’assaig. Això va originar la 

necessitat de valorar les dades preses durant tot l’assaig. Les dades obtingudes van ser 

des de  principi de l’abril i fins a setembre. El període de l’assaig va ser d’uns cinc mesos. 

Totes les dades van ser tractades mitjançant el programa estadístic SAS (Statistical 

Analysis System), que IRTA utilitza normalment en les seves investigacions, 

particularment per a elaborar les anàlisis de la variància (ANOVA), considerant dues fonts 

de variació i la seva possible interacció i la comparació de mitjanes. 

El programa va  aportar una gran quantitat d’informació, però aquí s’exposa la que té 

relació concretament en el creixement de la planta i els efectes mediambientals. 

4.1   ANÀLISI  AGRONÒMICS 

Els paràmetres de la planta mesurat han estat l’alçada inicial, el creixement, mesures 

d’SPAD per al contingut relatiu de clorofil·la en fulles madures i jove, el pes específic de 

les fulles madures i joves, i la biomassa (total (fulla +tija +arrel), aèria (fulla +tija), tija, fulla 

i arrel). En les taules 15 i 16 es mostren els resultats de l’estadística d’aquestes dades per 

a cadascun dels paràmetres. La taula 15 recull els resultats de l’ANOVA, mostrant si hi ha 

alguna interacció entre l’adob sòlid i l’aigua de reg. 
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Taula 15: Anàlisi de variància ANOVA per a les fonts de variació Reg i Adob (diferències 
significatives p<0.05). 
 

 

Paràmetres REG ADOB REG*ADOB MODEL 

Mesures 
inicial/ 

intermèdies 

Alçada inicial 0.386 0.0612 0.9157 0.2548 

Alçada intermèdia <0.0001 0.0003 0.0355 <0.0001 

Creixement <0.0001 0.0003 0.0279 <0.0001 

SPAD, F. madures 0.69 0.004 0.4667 0.0259 

SPAD, F. joves 0.6602 0.2029 0.9225 0.6085 

Pes específic fresc 
madures 

0.7218 0.0495 0.5865 0.2021 

Pes esp. fresc 
joves 

0.0027 0.0142 0.3699 0.0024 

Pes esp.sec 
madures 

0.0049 0.262 0.6424 0.0445 

Pes esp. sec joves 0.0161 0.5475 0.7317 0.1756 

Mesures 
finals 

Alçada final 0.0112 0.0178 0.0002 <0.0001 

Creixement 0.0167 0.0710 <0.0001 <0.0001 

SPAD, F. madures 0.0003 <0.0001 0.1402 <0.0001 

SPAD, F. joves 0.5067 0.0001 0.7450 0.0016 

Pes esp. fresc 
madures 

0.1491 0.3473 0.2268 0.2139 

Pes esp. fresc 
joves 

0.1591 <0.0001 0.0570 0.0001 

Pes esp. sec 
madures 

0.0860 0.8278 0.0006 0.0030 

Pes esp.sec joves 0.0053 0.0010 0.0961 0.0002 

BIOMASSA fulla <0.0001 <0.0001 0.3519 <0.0001 

BIOMASSA tija 0.0033 0.0020 0.1190 0.0004 

BIOMASSA arrel 0.1842 0.0396 0.7368 0.1176 

BIOMASSA aèria <0.0001 0.0002 0.2443 <0.0001 

BIOMASSA total 0.0011 0.0012 0.4482 0.0003 
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La Taula 16 recull els resultats de la separació de mitjanes per als diferents paràmetres 
estudiats, tant pel tipus d’adob sòlid, com per l’aigua de reg  si conté solució nutritiva. 
 
 

Taula 16: Test de comparació de mitjanes per test de Tukey (n=24 biomassa (gr), 
n=36pes específic (mg/cm2), n=48 alçada (cm), SPAD). 
 

 

Paràmetres SN AIGUA OSM. ESTR.  COMP. SN AIGUA OSM. ESTR.  COMP. 

Mesures 
intermèdies 

Alçada 
inicial 

11,1354 10,85 11,46 11,01 10,5 A A A AB B 

Alçada 
intermèdies 

23,36 20 23,64 19,65 21,75 A B A B AB 

Creixement 12,22 9,15 12,17 8,64 11,25 A B A B A 

SPAD, F. 
madures 

62,95 62,16 67,33 59,71 60,61 A A A B B 

SPAD, F. 
joves 

39,32 40,16 41,67 37,49 40,05 A A A A A 

Pes esp. 
fresc 

madures 
126,18 127,34 126,2 122,08 132 A A AB B A 

Pes esp. 
fresc joves 

88,71 99,05 89,15 91,71 100,79 B A B AB A 

 Pes esp. 
sec 

madures 
56,589 61,153 58,406 57,56 60,637 B A A A A 

 Pes esp. 
sec joves 

39,75 46,26 41,79 42,18 45,05 B A A A A 

Mesures 
finals 

 Alçada 
final 

33,74 31,08 34,48 31,69 31,06 A B A AB B 

Creixement 22,60 20,23 23,02 20,67 20,56 A B A A A 

SPAD, F. 
madures 

68,60 62,12 71,85 64,32 59,92 A B A B B 

SPAD, F. 
joves 

42,90 44,25 50,02 40,01 40,70 A A A B B 

 Pes 
específic 

fresc 
madures 

134,40 139,60 140,31 133,93 136,75 A A A A A 

 Pes esp. 
fresc joves 

126,03 129,73 133,24 119,31 131,09 A A A B A 

Pes esp. sec 
madures 

61,021 64,414 62,452 62,154 63,548 A A A A A 

 Pes esp. 
sec joves 

61,159 67,304 68,834 58,722 65,138 A B A B A 

BIOMASSA 
fulla 

51,26 33,86 55,08 37,12 35,48 A B A B B 

BIOMASSA 
tija 

17,886 12,67 19,727 12,461 13,647 A B A B B 

BIOMASSA 
arrel 

24,168 20,79 26,229 18,188 23,021 A A A B AB 

BIOMASSA 
aèria 

69,15 46,532 74,811 49,583 49,129 A B A B B 

BIOMASSA 
total 

93,318 67,323 101,04 67,771 72,149 A B A B B 

Osm: Osmocote, Estr: Estruvita, Comp: Compost. 
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ALÇADA DE LA PLANTA  

Unes de les primeres dades que es van obtenir, van ser les dades d’alçada. La mesura de 

les plantes es van fer l’inici (per comprovar l’homogeneïtat dels esqueixos arrelats) i dos 

cops durant l’assaig al mig i al final.  El tractament estadístic  va mostrar la diferència 

significativa entre les plantes regades amb solució nutritiva SN i aigua sense. Clarament el 

creixement va ser superior amb solució nutritiva ( vegeu Figura 43). Malgrat això, aquest 

paràmetre presenta una interacció significativa.  

 
Figura 43: Alçada mitjana segons el tipus de reg. 

 

S’analitzà el creixement (diferències d’alçada). La taula de ANOVA (veure Taula 15), 

mostra una interacció entre el tipus de reg juntament amb la font de variació “adob 

sòlid”. L’adob de control (Osmocote®) amb reg sense solució nutritiva va marcar la 

diferència entre l’estruvita i el compost (Figura 6). Però, una vegada que van combinar 

l’adob sòlid amb el reg amb solució nutritiva, els  tractaments amb Osmocote® va fer una 

reacció d’aturada de creixement en relació amb el compost que reaccionà, amb la solució 

nutritiva, de forma favorable; una cosa semblant succeeix amb  l’estruvita però no de 

manera tan evident com amb el compost ( veure Figura 44).  
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Figura 44: Diferències de creixement segons tractaments amb adob i tipus de reg. 

Segons les dades de creixement, l’addició de SN al tractament fertilitzant amb Osmocote® 

tindria un efecte perjudicial per al creixement del marfull. Justament el contrari del que 

succeeix amb els altres dos adobs (estruvita i compost) que reaccionen positivament al 

reg amb SN. Es podria apuntar a algun efecte de salinitat excessiva en el primer cas, i a un 

efecte de manca de nutrients a disposició de la planta en el cas de la fertilització amb 

estruvita i amb compost.  

El producte de control “Osmocote®” va proporcionar un creixement superior dels 

marfulls (vegeu Figures 45 i 46); l’estruvita no va ser significativament superior al 

tractament amb l’Osmocote®, però va ser superior significativament el tractament del 

compost nitrificat. 

 

Figura 45: Alçada mitjana final del tres tractaments de reg amb aigua. 
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           Figura 46: Comparació visual dels tractamets amb aigua. 

Es podria justificar perquè el compost hauria pogut perdre els seus nutrients en el lixiviat, 

o que no estiguessin disponibles. També cal deixar constància que, quan es van netejar 

les arrels, es  van trobar moltes restes d’estruvita (vegeu Figura 47), i això voldria dir que 

els nutrients d’aquest adob no s’haurien alliberat en les condicions del cultiu. Aquestes 

primeres dades s’aniran ampliant més endavant.  

 

Figura 47: Restes d’estruvita al substrat. 
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Després una altra variant dintre de l’assaig fou l’adob sòlid amb solució nutritiva. La 

gràfica de barres (vegeu Figura 48), indica  el poc marge de mitjana d’alçada entre els tres 

tractaments. Segons ANOVA, no hi ha diferències significatives entre tots els tractaments 

d’adob sòlid (vegeu Figures 48 i 49). En tot cas, la solució nutritiva amb Osmocote® no va 

funcionar tan bé com els altres adobs amb solució nutritiva. Aquesta dada també va crear 

el dubte sobre aquest comportament de l’Osmocote® amb solució nutritiva. 

 

 
Figura 48: Alçada mitjana final del tres tractaments amb reg de solució nutritiva. 

 

Figura 49: Comparació visual dels diferents tractaments amb solució nutritiva
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CONTINGUT  RELATIU DE CLOROFIL·LA (SPAD)  

El SPAD determina  el contingut relatiu de clorofil·la de les fulles madures i joves, i per 

tant, ens pot indicar si la planta està ben nodrida. Segons la taula de l’ANOVA (vegeu 

Taula 15), no hi va haver cap interacció entre les dues fonts de variació per aquest 

paràmetre, tant en les mesures intermèdies com en les finals. 

Les dades de l’ANOVA, del SPAD mesurat sobre les fulles madures al final de l’assaig, 

indiquen que existeixen diferències significatives entre les plantes irrigades amb solució 

nutritiva i el reg amb aigua (vegeu Figura 49). En canvi, per a les fulles joves no es van 

trobar diferències entre els dos tipus de regs. 

 

Figura 49: Mitjana del contingut relatiu de clorofil·la en fulla madura segons tipus de reg en el mostreig final 

Pel que fa a la font de variació d’adobs sòlids, segons l’ANOVA, les plantes fertilitzades 

amb l’Osmocote® estarien millor nodrides que les fertilitzades amb estruvita o compost, 

no havent-hi diferències significatives entre aquests darrers tractaments. Això, pel que fa 

a les fulles madures  (vegeu Figura 50) com pel que fa a les fulles joves (vegeu Figura 51). 
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Figura 50: Mitjana del contingut relaltiu de clorofil·la en fulla madura segons el tractament.  

 
 
 

 

 
 

 

 PES ESPECIFIC DE LES FULLES  

 

Els resultats de l’ANOVA mostren que la font de variació reg no va proporcionar 

diferències significatives en el paràmetre del pes específic fresc i sec de les fulles madures 

(vegeu Taules 15 i 16). En canvi, a les mesures intermèdies realitzades al juliol, sí que es 

van trobar diferències significatives en l’efecte de la font de variació del reg pel que fa al 
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     Figura 51: Mitjana del contingut relatiu de clorofil·la en fulla jove segons el tractament . 
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pes específic sec de les fulles madures; el tractament amb aigua va presentar un major 

pes sec que el corresponent a reg amb solució nutritiva (vegeu Taula 16).  

Les dades del mostreig final realitzat al setembre indiquen diferències significatives en la 

font de variació reg pel que fa al pes específic de les fulles joves (vegeu Taula 15), essent 

les plantes irrigades amb aigua les que  tenien un pes específic major que les irrigades 

amb solució nutritiva (veure Taula 16 i Figura 52).  

 

Figura 52: Mitjana de pes específic de fulla jove seca segons tipus de reg al final del cultiu

Les plantes fertilitzades amb estruvita  van presentar una mitjana de pes específic (sec i 

fresc) significativament inferior als altres dos tractaments (vegeu Figures 53 i 54).  
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Figura 53: Mitjana de pes específic de fulla jove fresca segons 

tractament al final del cultiu. 

 

Figura 54: Mitjana de pes específic de fulla jove seca segons 
tractament al final del cultiu. 
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En canvi, no hi va haver diferències significatives en el pes sec de les fulles madures 

(relatiu al pes fresc o sec) (vegeu Taula 16), però sí que va haver-hi una interacció entre el 

tipus d’adob sòlid i tipus de reg (veure Taula 15). Aquesta interacció en el pes sec de la 

fulla madura mostra que tots els tractaments amb diferents tipus de reg, van donar un 

resultat similar. Fins i tot, el tractament de compost amb aigua va superar lleument els 

altres tipus de tractaments; observació ha de tenir en compte en les conclusions, ja que 

en altres paràmetres sempre donava uns resultats no satisfactoris (vegeu Figura 55). 

 
Figura 55: Mitjana de pes específic de fulla madura seca segons tractament i tipus de reg al final del cultiu. 
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Quant al tipus de reg, les plantes regades amb solució nutritiva van obtenir major 

biomassa, significativament, respecte que les regades amb aigua de pou ( veure Taula 

16,  Figures 56, 57, 58 i 59). 

En canvi, el paràmetre “biomassa” de les arrels no va proporcionar diferències 

significatives pel que fa a la font de variació tipus de reg (vegeu Taules 15 i 16).  

En general, la biomassa total (fulla, tija i arrel) va donar uns valors significatius, així 

com la biomassa aèria (Figura 59).  

 
 
 

  

Figura 56: Mitjana de biomassa de fulla seca segons tipus de 
reg. 

 

Figura 57: Mitjana de biomassa de tija seca segons tipus de 
reg. 

 

  

Figura 58: Mitjana de biomassa de tija i fulla seca segons 
tipus de reg. 

 

Figura 59: Mitjana de biomassa total seca segons tipus de reg. 
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Segons la taula ANOVA (veure Taula 15), les dades de biomassa de fulla i tija, per la 

font de variació d’adobs sòlids  (vegeu Figures 60 i 61), va indicar que la mitjana del 

tractament d’Osmocote® va ser superior significativament, a la dels altres dos 

tractaments (estruvita i compost); aquests últims van presentar unes mitjanes no 

diferents des del punt de vista estadístic. 

En aquest cas, font de variació adobs sòlids, sí que es van detectar diferències 

significatives pel que fa a la biomassa de la part radicular (vegeu Taula 15). La biomassa 

de les arrels de les plantes fertilitzades amb Osmocote®, va  ser significativament 

superior a la biomassa radicular de les plantes fertilitzades amb estruvita (vegeu Figura 

62 i Taula 16).  En canvi, el compost va obtenir una mitjana de biomassa intermèdia 

entre el tractament amb Osmocote® i l’estruvita, no sent significativament diferent del 

tractament amb Osmocote® ni amb el tractament amb estruvita. 

En general, el tractament d’adob sòlid  que va donar major biomassa total de la planta 

de manera significativa va ser l’Osmocote® (vegeu Figura 63). 

 

  

Figura 60: Mitjana de pes biomassa de fulla seca segons 
tractament. 

Figura 61: Mitjana de pes biomassa de tija seca segons 
tractament. 
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Figura 62: Mitjana de  biomassa d’arrel seca segons 
tractament. 

Figura 63: Mitjana de biomassa total seca segons tractament. 

 

 

Els resultats estadístics dels diferents tractaments per a l’anàlisi foliar per al test de Tukey, 

amb les mitjanes i les diferències significatives es mostren a la taula 17 i 18.  

 

Taula 18: Resultats estadístics dels diferents tractaments per a l’anàlisi foliar per al test de 

Tukey, amb les mitjanes i les diferències significatives. 

% sms 

AIGUA SOLUCIÓ NUTRITIVA (SN) 

COMPOST ESTRUVITA OSMOCOTE COMPOST ESTRUVITA OSMOCOTE 

FÒSFOR 
0,07333 0,1333 0,09667 0,1533 0,18 0,18 

D BC CD AB A A 

NITROGEN 
0,8589 1,3483 1,4608 1,7668 1,728 1,846 

C B B A A A 

POTASSI 
1,5433 1,4 1,2967 1,8633 1,5467 1,46 

B B B A B B 

ANÀLISIS NUTRICIONALS FOLIARS 

Taula 17: Test de comparació de mitjanes per test de Tukey. 

Paràmetres 
(%sms) 

SN AIGUA OSMOCOTE ESTRUVITA COMPOST SN AIGUA OSMOCOTE ESTRUVITA COMPOST 

Fòsfor 0,17 0,10 0,14 0,16 0,11 A B A A B 

Nitrogen 1,78 1,22 1,65 1,53 1,31 A B A B C 

Potassi 1,62 1,41 1,38 1,47 1,70 A B B B A 
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En canvi, en la taula 19 de variància ANOVA, ens indica si hi ha hagut una interrelació 

entre reg i adob, com en aquest cas amb el nitrogen. 

 

 

 

Respecte al fòsfor, s’aprecien diferències significatives en els tractaments amb aigua, 

essent major en l’estruvita, Osmocote® i compost en aquest ordre. Es valora que 

l’estruvita ha aportat el fòsfor necessari per al cultiu. El compost ha tingut mancances tot 

i tenir majors quantitats de P aportat que l’Osmocote®. Podria ser degut a la lenta 

alliberació del fòsfor per part del compost, possibilitant una menor absorció d’aquest per 

part de la planta (vegeu Figura 64).  

 

 
Figura 64: Mitjana de concentració de fòsfor segons tractaments i tipus de reg. 

D 

BC 

CD 

AB 

A A 

0
0,02
0,04
0,06
0,08

0,1
0,12
0,14
0,16
0,18

0,2

g·
g-

1
·1

0
0

,s
m

s 

Fòsfor 

COM-AIG EST-AIG OSM-AIG COM-SN EST-SN OSM-SN

Taula 19:  Anàlisi de variància ANOVA (nutrició foliar) per a les fonts de variació Reg i 

Adob (diferències significatives p<0.05): 

Paràmetres 
(%sms) REG ADOB REG*ADOB 

Fòsfor <0.0001 0.002 0.1172 

Nitrogen <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Potassi  0.0007 0.0003 0.2463 
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Respecte al nitrogen, s’observen diferències entre el compost i els altres dos tractaments 

en aigua. L’estruvita ha aportat N suficient per al cultiu. El compost ha tingut mancances 

probablement degut a la lenta nitrificació del N-orgànic, el qual no ha estat disponible per 

a la planta (veure Figura 65).  

 
Figura 65: Mitjana de concentració de Nitrogen segons tractaments i tipus de reg. 

 

Respecte del potassi, s’observen diferències en els tractaments amb SN, essent major en 

el compost que en l’estruvita i l’Osmocote®. Aquest resultat és curiós, donat que el 

compost té menys concentració de potassi soluble que l’Osmocote®. Probablement el 

potassi de l’Osmocote® s’ha alliberat més ràpidament i la planta no ha estat capaç 

d’absorbir-lo tot, mentre que el del compost ha estat alliberat més lentament (vegeu 

Figura_66).  

Els valors obtinguts de NPK són menors que valors teòrics de referència de Cadahia, 2008 

(Valors de %N sms:1.77-2,30;%P sms:0,23-0,33; %K sms:0,84-1,51). 
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Figura 66: Mitjana de concentració de Potassi segons tractaments i tipus de reg. 

 

4.2. COMPOSICIÓ FÍSIC-QUÍMICS DELS LIXIVIATS 

La composició dels lixiviats es va determinar per tal de conèixer l’efecte de l’ús de les 

fonts de variació tipus de reg i tipus d’adob sòlid sobre la concentració de nutrients dels 

lixiviats i també sobre les pèrdues de nutrients que podrien contaminar el medi si no 

s’apliquen els tractaments adients (Narváez, 2012).  

Així, es va determinar la composició dels lixiviats i també, multiplicant aquesta pel volum 

de lixiviats generats setmanalment, es va quantificar la quantitat total de nitrats i fòsfor 

perduts per lixiviació (QNITRAT i QP).  

Ni per les dades intermèdies ni per les dades finals s’ha trobat significació en la interacció 

reg*adob, havent-hi una significació generalitzada dels diferents paràmetres analitzats en 

relació amb la font de variació reg (vegeu Taula 20).  

Els resultats de l’estadística (vegeu Taules 20 i 21), tant de les dades intermèdies, com  les 

finals dels paràmetres químics dels lixiviats, mostren que hi ha diferències significatives 

en la majoria de variables (CE, concentració de nitrats i fòsfor, quantitat de nitrats i fòsfor 

setmanals per planta setmanals, fòsfor i volum lixiviat) pel que fa a la font de variació 

“tipus de reg”. Pel que fa a la font de variació “tipus d’adob” les diferències significatives 
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es troben en el paràmetre concentració de nitrats dels lixiviats (tant al període intermedi 

com al final) (veure Taula 15).  

Pel que fa a la font de variació “tipus de reg”, per a tots els paràmetres, les mitjanes són 

superiors en el reg amb la solució nutritiva respecte al reg amb aigua. (vegeu Taula 20 i 

21). El pH en les dades finals no mostra diferències significatives, mentre que el pH de les 

dades intermèdies, sí (vegeu Taula 20). 

 

Taula 20: Resultat de l’anàlisi de variància (ANOVA) (diferències significatives p<0,05) 

en les mesures intermèdies i finals. 

 

 
paràmetres REG ADOB REG*ADOB MODEL 

Intermitjes 

PH 0.0307 0.0388 0.3045 0.0201 

CE 0.0289 0.3084 0.435 0.1193 

CONNITRAT <0.0001 0.0007 0.6245 <0.0001 

CONP <0.0001 0.0389 0.0501 <0.0001 

QNITRAT <0.0001 0.0691 0.4351 <0.0001 

QP <0.0001 0.6321 0.2163 <0.0001 

VOLLIX 0.0195 0.3705 0.9827 0.1863 

Finals 

PH 0.6145 0.1587 0.8731 0.5173 

CE 0.0020 0.1179 0.4504 0.0094 

CONNITRAT <0.0001 0.0001 0.3012 <0.0001 

CONP 0.0081 0.4679 0.5051 0.0786 

QNITRAT <0.0001 0.1008 0.0934 <0.0001 

QP <0.0001 0.6550 0.2407 - 

VOL LIX 0.0041 0.1741 0.8621 0.0349 

 CE: Conductivitat elèctrica, CONNITRAT: Nitrats ppm, CONP: Fòsfor ppm, QNITRAT: Nitrats 
mg/setmanal/planta, QP: Fòsfor mg/setmanal/planta, VOL LIX: ml lixiviat/planta. 

 

Respecte al fertilitzant sòlid, tant en les dades intermèdies com en les finals, hi ha 

diferències significatives en la concentració de nitrats, sent superior en el Osmocote®  

respecte a les plantes fertilitzades amb compost i estruvita. Només en les dades 

intermèdies de concentració de P hi ha significació, no hi ha diferències significatives 
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entre la concentració de P en els lixiviats de les plantes fertilitzades amb Osmocote® i 

compost i sí entre les plantes fertilitzades amb Osmocote® i estruvita (vegeu Taula 21). 

 

Taula 21: Resultats del test de comparació de mitjanes de Tukey (n=114-115 per tipus 

de reg; 74-79 per adob). 

 

 

paràmetres SN AIGUA OSM. ESTR. COMP. SN AIGUA OSM. ESTR. COMP. 

Intermèdies 

pH 7,7433 7,60327 7,62138 7,78735 7,608 A B A A A 

CE 1,16429 1,0338 1,14385 1,03794 1,11615 A B A A A 

CONNITRAT 139,62 23,28 109,09 62,82 71,51 A B A B B 

CONP 14,776 3,176 10,888 7,518 8,41 A B A B AB 

QNITRAT 477,81 106,05 362,98 245,86 263,36 A B A A A 

QP 55,79 9,929 34,609 28,553 34,609 A B A A A 

VOLLIX 4972,2 3866,6 3959,6 4570 4728,5 A B A A A 

Finals 

pH 8,461 9,494 11,787 7,716 7,445 A A A A A 

CE 1,285 1,076 1,257 1,094 1,196 A B A A A 

CONNITRAT 159,46 25,43 122,94 69,72 83,55 A B A B B 

CONP 18,432 3,105 9,84 6,84 7,57 A B A A A 

QNITRAT 180,17 55,52 147,14 99,98 104,91 A B A A A 

QP 12,77 2,58 8,14 6,72 8,16 A B A A A 

VOL LIX 988,7 1317,4 1013,9 1198,1 1247,6 A B A A A 

CE: Conductivitat eléctrica, CONNITRAT: Nitrats ppm, CONP: Fòsfor ppm QNITRAT: Nitrats 
mg/setmanal/planta, QP: Fòsfor mg/setmanal/planta, VOL LIX: ml lixiviat/planta, Osm: Osmocote, Estr: 
Estruvita, Comp: Compost. 

                            

  pH 

L’anàlisi del pH, mitjançant les taules ANOVA i el  test de Tukey,  no va mostrar que  

haguessin dades significatives, les taules no mostren diferències entre la variant de reg 

d’aigua i solució nutritiva, ni tampoc segons els diferents tractaments de fertilització. 

En la gràfica de les mitjanes totals de pH es va observar que sempre la solució nutritiva 

tendia a reduir lleument el pH (veure Figura 67). 
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L’evolució del pH pels diferents tractaments com tipus de reg, no presenta tampoc unes 

diferències notables, en un moment de l’assaig hi havia un augment de pH però amb el 

resultat d’un pH estable dintre dels paràmetres (vegeu Figura 68). El pH tendeix a 

augmentar com un efecte del consum de nitrats per part de la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA 

El resultat de l’ANOVA pel que fa a la conductivitat elèctrica (CE) dels lixiviats, indiquen 

diferències significatives  entre el reg de solució nutritiva i el reg amb aigua al llarg de tot 

Figura 67: Mitjana de pH segons tractament i tipus de reg. 

Figura 68: Mitjana de pH segons tractament i tipus de reg durant l’assaig. 
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el cultiu (vegeu Taules 20 i 21, Figura 69). El reg amb solució nutritiva augmenta la 

conductivitat elèctrica dels lixiviats. 

 
Figura 69: Mitjana de conductivitat elèctrica segons tipus de reg.  

En canvi, entre els tractaments de l’adob sòlid no es van detectar diferències significatives 

(vegeu Taula 20 i 21) segons el tipus d’adob aplicat, encara que les de solució nutritiva 

mostrin un lleu augment de conductivitat elèctrica (vegeu Figura 70).  

 

 

 

 

 

 

 

La figura de l’evolució de la CE dels diferents tractaments (vegeu Figura 71), mostra que la 

rentada de sals eleva la conductivitat elèctrica CE en el lixiviat, sobretot, potser aquest 

augment per les temperatures elevades en època estival.  
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Figura 70: Mitjana de conductivitat elèctrica segons tipus de reg i tractament. 
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NITRATS 

La concentració mitjana de nitrats per planta en els lixiviats, va ser significativament 

superior en els tractaments amb solució nutritiva SN (vegeu Figura 72). 

 
Figura 72: Concentració mitjana de nitrats del lixiviat segons tipus de reg. 

 A més, al final del cultiu, també es va veure un efecte en la font de variació fertilitzant 

sòlid aplicat. Segons el test de Tukey, pels diferents tractaments, l’adob del tractament 

estàndard “Osmocote®” va marcar la diferència respecte a les plantes fertilitzades amb 

estruvita i compost (vegeu Figura 73).  
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Figura 71: Mitjana de conductivitat elèctrica segons tipus de reg i tractament durant l’assaig. 
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Figuera 73: Concentració mitjana de nitrats del lixiviat segons tractament. 

 

S’ha representat l’efecte dels diferents tractaments sobre la concentració de nitrats en els 

lixiviats. La fertilització amb Osmocote® sempre incrementa la concentració de nitrats en 

els lixiviats que generen respecte a la fertilització amb els altres adobs (vegeu Figura 74).  

 

 

 

 

 

 

 

L’evolució de la massa de nitrats en els lixiviats per planta durant l’assaig va mostrar, que 

els tractaments amb la solució nutritiva, ocasionaven una concentració superior, sobretot 

en el darrer tram de l’assaig (vegeu Figura 75). 
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Figura 74: Concentració mitjana de nitrats del lixiviat segons tipus de reg i tractament. 
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Segons l’ANOVA (vegeu Taula 20), hi havia diferències significatives en la pèrdua de 

nitrats en funció del tipus de reg. El test de Tukey confirma que les pèrdues en els 

tractaments amb  solució nutritiva SN són majors que les pèrdues dels tractaments amb 

aigua de pou (vegeu Figura 76).  

 

 
Figura 76: Concentració mitjana mil·ligrams de nitrats setmanals en el lixiviat per planta segons tipus de reg. 

 

A 

B 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

SN AIGUA

m
g/

se
tm

an
al

/p
la

n
ta

 

Nitrats 

Figura 75: Evolució de la concentració mitjana de nitrats en el lixiviat per planta segons tipus de reg i tractament 
durant l’assaig. 
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Tot i que no hi va haver interacció significativa entre les dues fonts de variacions, es 

representa els valors de cada tractament (vegeu Figura 77). Es pot observar, en les 

plantes irrigades amb aigua de pou, la contribució del tractament amb Osmocote® a la 

pèrdua total de nitrats, respecte a les quantitats menors dels altres dos fertilitzants, tot i 

això, l’efecte de l’adobat sòlid no va ser significatiu, segons la taula 20.  Però aquestes 

dades es representen amb relació amb les dades de reg amb solució nutritiva SN. Es pot 

apreciar l’efecte del reg amb solució fertilitzant sobre la pèrdua de nutrients respecte al 

reg amb aigua de pou. Per al reg amb solució nutritiva SN, no es veuen diferències 

apreciables entre els diferents adobs sòlids; d’aquí, també, que no hi hagués diferències 

significativament estadístiques per a la font de variació adobs sòlids. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 78 es mostra l’evolució del paràmetre quantitat total de nitrats perduts 

durant l’assaig; s’observa l’efecte major en el temps dels nitrats perduts a través dels 

lixiviats en els tractaments amb SN. En aquest cas, es pot veure clarament l’efecte dels 

episodis puntuals de pluja intensa que provoca pics d’eliminació de nitrats en el substrat 

pel-rentat.             

    

0

1000

2000

3000

4000

m
g 

Nitrats totals 

COM-AIG EST-AIG OSM-AIG COM-SN EST-SN OSM-SN

Figura 77: Nitrats totals perduts en el lixiviat per planta segons tipus de reg i tractament. 
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FÒSFOR  

Els resultats de l’ANOVA, indiquen diferències significatives de la concentració de fòsfor en els 

lixiviats pel que fa a la font de variació del tipus de reg (vegeu Taula 20), essent major la 

concentració de fòsfor en els tractaments amb SN (vegeu Taula 21 i Figura 79). Això es refereix a 

les dades al final del cultiu, però les dades intermèdies també donaven aquests resultats (vegeu 

Taula 20).  

 

 
Figura 79: Concentració mitjana de fòsfor del lixiviat segons tipus de reg. 
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Figura 78: Evolució de  mil·ligrams de nitrats en el lixiviat per planta segons tipus de reg i tractament durant 
l’assaig. 
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En canvi, per a la font de variació d’adob sòlid, segons l’ANOVA, no va mostrar diferències 

significatives al final del cultiu (vegeu Figura 80), malgrat que les dades intermèdies sí que 

mostraven diferències significatives (vegeu Taula 20).  

 

Figura 80: Concentració mitjana de fòsfor del lixiviat segons tipus de reg i tractament. 

 

Si es representen tots els tractaments (malgrat que no hi va haver diferències significatives en la 

interacció de les dues fonts de variació), es pot comprovar l’efecte del reg amb solució nutritiva 

SN respecte al reg amb aigua de pou (vegeu Figura 80).  

L’evolució de  la massa de fòsfor en els  lixiviats (vegeu Figura 81), indica valors majors els 

tractaments irrigats amb solució nutritiva; també es pot comprovar com, a mesura que avançava 

l’assaig, disminuïa la concentració de fòsfor en el lixiviat (vegeu Figura 81).  S’ha de tenir en 

compte que el fòsfor, que es va mesurar, era el soluble amb aigua. Per tant, una part del fòsfor 

aportat es podria haver quedat precipitat en el substrat en augmentar-se el pH del substrat, com 

sembla indicar l’augment de l’alcalinitat dels lixiviats al llarg del cultiu.  
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Figura 81: Concentració mitjana de fòsfor del lixiviat segons tipus de reg i tractament durant l’assaig. 

 

En la figura 82 també ratifica la significació diferencial de mil·ligrams setmanals per planta per 
tipus de reg. 

 

 
Figura 82: Concentració mitjana mil·ligrams de fòsfor setmanals en el lixiviat per planta segons tipus de reg 

 

La mitjana de quantitat total de fòsfor perdut  pel lixiviat (expressada mil·ligrams) es representen 

les mitjanes de cada tractament per a apreciar l’aparent diferència entre els mateixos (vegeu 

Figura 83). 
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Com en apartats anteriors; els dies de pluja van ajudar a rentar les sals, sobretot al començament 

de l’assaig  (vegeu Figura 84). 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  ESTIMACIÓ DEL CONTINGUT DE P I N ASSIMILAT PER  PLANTA I SUBSTRAT  

El període de l’assaig va comportar un seguiment setmanal de les entrades de nitrats i P  a través 

de reg, i també les sortides a través dels lixiviats. La taula 22  mostra com es va poder controlar 

l’entrada d’aigua i nutrients. D’altra banda, els adobs sòlids emprats van ser analitzats al principi 

Figura 83: Concentració mitjana de fòsfor total perdut a través de la lixiviació segons tipus de reg i tractament. 

Figura 84: Evolució de  mil·ligrams de fòsfor en el lixiviat per planta segons tipus de reg i tractament durant 
l’assaig. 
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de l’assaig. Aleshores van poder tenir el coneixement quina quantitat de nutrients podrien haver 

absorbit  les plantes, aproximadament, a raó d’aquest balanç (vegeu Taula 22). 

La recollida del lixiviat setmanal, aporta dades de les quantitats de nutrients que es perdia de la 

solució nutritiva SN i adob sòlid dels tres tractaments, i que impacten al medi ambient. 

Amb el control d’entrada i sortida, es va poder calcular aproximadament quina quantitat de 

nutrients tenia la planta i el substrat, ja que el substrat, al final del cultiu, no es va analitzar. 

També cal tenir en compte, si els adobs sòlids contenien nutrients aprofitables per la planta. Tot 

això van ser dades d’aproximació, ja que també s’hauria d’incloure la vida microbiològica que 

contenia el substrat. 
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Taula 22: Total de nitrats, fòsfor, amoni i volum tant d’entrada com de sortida pels diferents 

tractaments (mg/planta) i assimilació pel sistema substrat-planta i percentatge de lixiviació.  

 

  

NITRATS  AMONI  N-total FÓSFOR  VOLUM 

  

mg/planta 

ENTRADA 

compost/aigua 1488,08 < 336,02 1050,36 46282,00 

compost/SN 12842,92 67,00 2952,13 1977,81 51108,00 

estruvita/aigua 1357,61 2481,43 2236,56 2872,03 46282,00 

estruvita/SN 12712,44 2548,72 4852,89 3799,48 51108,00 

Osmocote®/aigua 6937,61 2108,57 3206,56 817,95 46282,00 

Osmocote®/SN 18292,44 2175,86 5822,89 1745,40 51108,00 

SORTIDA- 
LIXIVIATS 

compost/aigua 473,99   107,03 25,51 29115,00 

compost/SN 3720,24   840,05 284,53 21190,00 

estruvita/aigua 643,07   145,21 53,74 28058,75 

estruvita/SN 3357,07   758,05 214,99 19967,50 

Osmocote®/aigua 2282,30   515,36 71,98 23601,25 

Osmocote®/SN 3409,61   769,91 241,56 17633,75 

Assimilat 
planta-

substrat 

compost/aigua 1014,09   228,99 1024,85   

compost/SN 9122,68   2112,07 1693,27   

estruvita/aigua 714,54   2091,35 2818,29   

estruvita/SN 9355,37   4094,84 3584,50   

Osmocote®/aigua 4655,30   2691,20 745,97   

Osmocote®/SN 14882,83   5052,98 1503,84   

  

% 
NITRATS 

LIX 
 

% N-
total 
LIX 

% FÓSFOR 
LIX % VOL LIX 

% LIXIVIAT  

compost/aigua 31,85 
 

31,85 2,43 62,91 

compost/SN 28,97 
 

28,46 14,39 41,46 

estruvita/aigua 47,37 
 

6,49 1,87 60,63 

estruvita/SN 26,41 
 

15,62 5,66 39,07 

Osmocote®/aigua 32,90 
 

16,07 8,80 50,99 

Osmocote®/SN 18,64 
 

13,22 13,84 34,50 
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       5. CONCLUSIONS 

Les conclusions sobre els efectes dels tractaments aplicats en dos tipus de font de 

variació: reg i adobs sòlids, es divideixen, tal com es va reflectir en els objectius, sobre els 

paràmetres agronòmics de Viburnum tinus L. (marfull) i sobre la composició dels lixiviats i 

la pèrdua de nutrients.  

Efectes sobre els paràmetres agronòmics:  

 L’efecte del tipus de reg sobre el creixement estaria condicionat al tipus d’adob 

sòlid aplicat. Així, les plantes adobades amb el compost (especialment) i 

l’estruvita respondrien positivament al reg amb solució nutritiva respecte a les 

plantes regades amb aigua de pou; en canvi, les plantes adobades amb 

Osmocote® respondrien negativament al reg amb solució nutritiva.  Per contra, 

quan es regava només amb aigua, les plantes fertilitzades amb Osmocote® van 

experimentar un creixement més alt. 

 El pes específic sec estaria condicionada amb una interacció entre el tipus 

d’adob sòlid i el tipus de reg, demostrant que el pes específic sec de fulla 

madura conté una semblança entre tots els diferents tractaments i tipus de reg, 

fins i tot,  el tractament amb compost i aigua conté una de les mitjanes més 

elevades.  

 La biomassa, particularment de la part aèria de la planta, va estar condicionada 

pel tipus de reg i també pel tipus d’adob sòlid. En general, els adobs sòlids amb 

SN augmenten significativament la biomassa dels marfulls, sobretot amb 

Osmocote®. Només la biomassa de les arrels va ser significativament igual 

entre els tractaments amb Osmocote® i amb compost nitrificat.  

 En general, la tendència pel que fa al contingut relatiu de clorofil·la és la 

mateixa que la descrita a la biomassa.  

 Anàlisi nutricional foliar, com altres ocasions la solució nutritiva va aportar un 

contingut superior de fòsfor i nitrogen, però no  tan elevat en el cas del potassi. 
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Però amb reg d’aigua, cal esmentar que el tractament d’estruvita va obtenir 

uns resultats de contingut de fòsfor superior sobre l’Osmocote®. En canvi, en el 

contingut de nitrogen, l’estruvita no va superar a l’Osmocote®, però va estar 

propera a la seva mitjana. El tractament de compost va mostrar una 

concentració baixa en nitrogen i fòsfor, però superior en potassi entre 

l’estruvita i l’Osmocote®.  

Efectes sobre la composició dels lixiviats i pèrdua de nutrients:  

 La concentració de nitrats (i la quantitat que es lixivia) i la concentració de P és 

significativament major a causa del reg amb solució nutritiva. També la 

concentració de nitrats en els lixiviats és més alta en plantes de marfull 

adobades amb Osmocote® i reg d’aigua. 

 

Els resultats indicarien que els nivells productius dels fertilitzants alternatius no van ser 

òptims en comparació amb el fertilitzant habitual (Osmocote®). Segurament la causa va 

ser que aquests adobs no van poder alliberar els nutrients de manera ràpida, com ho pot 

fer l’Osmocote® en condicions de temperatura i humitat òptima. Una hipòtesi primera és 

que, per l’estruvita, la localització de l’adob no fos la millor manera d’aplicar-lo i es podria 

provar la seva incorporació amb el substrat, barrejant-ho des del principi. En canvi, el baix 

rendiment del compost podria ser per un mal procés de nitrificació  per no tenir un pH i 

vida microbiològica idònia (Frerichs C. et al., 2020). Però cal remarcar que l’estruvita amb 

la seva composició podria nodrir perfectament als cultius, sempre que es trobi la fórmula 

d’extreure la seva màxima eficàcia. 

La disponibilitat de nutrients que proporciona la solució nutritiva i l’Osmocote® és 

òptima, i això proporciona plantes més desenvolupades; per contra, les plantes amb 

fertilitzants alternatius (compost, estruvita) van quedar més petites i compactes. Només 

es va trobar algun indicador d’enduriment (per exemple, el pes específic fresc en fulles 
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joves a les mesures intermèdies) positiu per a les plantes fertilitzades amb compost, 

respecte a les fertilitzades amb Osmocote®.  

No obstant això, la disponibilitat de nutrients alta comporta efectes ambientals 

perjudicials en augmentar la concentració i pèrdua de nitrats al llarg del cultiu, i 

l’augment de la concentració de P dels lixiviats. En aquest cas, per tal de disminuir 

aquestes pèrdues, s’haurien d’ajustar les dosis com a primera aproximació de tipus 

preventiu. També es podria optar per a implementar sistemes de depuració dels lixiviats 

en els vivers per tal d’evitar la contaminació dels aqüífers.  
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