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EXEMPLE DE COMPOSTATGE, COMPOSTS 
RESULTANTS, FORMULACIÓ DE SUBSTRATS I 
CARACTERÍSTIQUES 

01 Substrats i substrats per a l’horticultura 
ecològica 

La producció agrícola i d’aliments ecològica consisteix 
en sistemes generals de gestió que integren i 
combinen: 

• Les millors pràctiques ambientals 

• Un elevat nivell de biodiversitat 

• La preservació dels recursos naturals 

• L’aplicació de normes exigents sobre benestar 
animal 

• La sostenibilitat 

 

Per al cultiu de plantes fora del sòl natural cal utilitzar 
medis de cultiu diferents del sòl natural “in situ”, 
anomenats substrats. D’acord amb la normativa, 
només pot ser considerat com a substrat de cultiu 
aquell material sòlid que compleixi els següents 
requisits: 

• Que permeti el desenvolupament de les 
plantes de manera eficaç 

• Que es disposi de mètodes adequats de presa 
de mostres, d’anàlisi i d’assaig per comprovar 
llurs característiques i qualitats 

• Que en condicions normals d’ús no produeixi 
efectes perjudicials a la salut humana o al 
medi ambient 

• Que no sigui portador de plagues ni patògens 
causants de malalties dels vegetals 

• Que estigui lliure de llavors i propàguls de 
males herbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La consideració d’ecològic d’un substrat exigeix que les 
matèries primes a partir de les quals es fabriqui i també 
en la seva preparació es minimitzi l’ús de recursos no 
renovables en favor dels renovables i a ser possible 
aquests recursos procedeixin de materials generats en 
un lloc no gaire allunyat del lloc de consum. 
Actualment la torba, recurs no renovable i que cal ser 
transportada des de lluny, és el component majoritari 
de molts dels substrats comercials. Per tant, tot i que 
de moment la torba és autoritzada com a substrat per a 
la producció ecològica, és evident que per la seva 
naturalesa (recurs no renovable) i pel seu origen (llunyà 
respecte del lloc d’utilització, en la majoria de casos) no 
hauria de ser considerat un substrat “ecològic” i és 
majoritària l’opinió dels experts que la torba, tard o 
d’hora, deixarà de ser un substrat autoritzat per a 
l’horticultura ecològica. Això fa que calgui 
desenvolupar substrats alternatius a la torba 
compatibles amb la producció ecològica. Substrats que 
caldrà preparar utilitzant matèries primes disponibles 
en llocs propers als de consum i de naturalesa 
renovable. 

 

Quines són doncs les matèries primes per a preparar 
substrats ecològics per a l’horticultura ecològica, 
distints de la torba? En primer lloc cal considerar la 
normativa legal que regula les característiques, els 
requisits, les limitacions i els grups de productes que 
poden ser considerats com a substrats i les matèries 
primes a partir de les quals es poden preparar 
substrats (Reial Decret 865/2010 de 2 de juliol del 
B.O.E.). Per altra banda, a més de tenir en compte els 
reglaments que regulen l’agricultura ecològica 
(Reglament CE 834/2007; Reglament CE 889/2008; 
Quadern de Normes Tècniques del Consell Català de la 
Producció Ecològica) cal considerar el llistat de 
matèries primes de naturalesa orgànica permeses en 
l’agricultura ecològica (Decisió 2001/118/CE de 
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RESUM 

La producció ecológica de plantes fora del sòl natural requereix l’us de medis de cultiu, que s’anomenen substrats. Aquests 
substrats han de respondre a les exigències de la producció ecològica. La progresiva i necessària substitució de la torba, substrat 
convencional per excel·lencia, fa necessari emprar i transformar matèries primes disponibles sovint de naturalesa orgánica. El 
compostatge és un procés que permet l’adequació de la matèria orgànica per tal d’estabiltzar-la, higienitzar-la i fer-la apta per 
a que pugui ser utilitzada com a component de substrats per al cultiu ecològic de plantes. Un exemple, en el que es parteix de 
dues matèries primes a l’abast en el nostre entorn (fems de cavall i restes d’esporga de pi) permet seguir els processos per tal de 
transformar-les en substrats “ecològics” i fer-ne l’avaluació, el diagnóstic de la seva esmena si cal i l’adequació final, a fi i efecte 
de garantiri bons resultats al productor que els utilitzi.  
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16/01/2001). Del creuament d’ambdós llistats – el dels 
materials susceptibles de ser emprats com a matèries 
primes per a la producció de substrats i el dels 
subproductes admesos en la producció ecològica, en 
concret dels que més interessen que són els del Grup 1, 
“productes orgànics”-, en resulta materials que són 
compatibles amb la producció ecològica i entre els 
quals es troben subproductes d’origen agrícola, forestal 
i ramader, com ara: escorces d’arbres (preferentment 
coníferes), fibres de coco i d’altres fustes, pellofa 
d’arròs, vermicompost, compost de restes del cultiu de 
bolets comestibles, composts de fems no procedents 
de la ramaderia intensiva, composts vegetals 
procedents de podes, fulles, herba dallada i restes 
vegetals. Val a dir que també poden ser utilitzats en 
producció ecològica productes d’origen mineral que 
procedeixin de dipòsits naturals i que no hagin sofert 
cap procés químic (és a dir minerals naturals inalterats 
o que hagin sofert algun procés físic). Però és clar, 
també cal que llur extracció o transport no 
incompleixin les condicions de preservació dels 
recursos naturals i sostenibilitat exigits en la producció 
ecològica o que per a la seva fabricació no calgui una 
despesa significativa d’energia. Per exemple, no seria 
acceptable emprar la greda volcànica com a substrat 
ecològic, cas que la seva extracció comportés malmetre 
paratges d’interès natural (com és el cas a Catalunya de 
les gredes volcàniques de la zona volcànica de la 
Garrotxa). Un altre exemple: l’ús de pumita -mineral 
porós d’origen volcànic procedent d’Islàndia- com a 
substrat en agricultura ecològica a Catalunya no fora 
adient d’emprar-lo, entre d’altres coses perquè cal 
transportar-la a gran distància des del lloc d’extracció 
fins a les zones hortícoles de clima temperat.  

 

02 El compostatge com a mètode per a la 
transformació de la matèria orgànica  

El conjunt de requeriments per tal que un material sigui 
apte per al cultiu de plantes fora del sòl natural, és a dir 
que pugui ser considerat un substrat, fa que moltes de 
les matèries primes de naturalesa orgànica abans 
esmentades hagin de ser prèviament sotmeses a 
processos que condueixin a estabilitzar llur matèria 
orgànica originària, a higienitzar el producte (eliminació 
de patògens i de llavors de males herbes) i a disminuir 
fitotoxicitats pròpies de la matèria prima. Totes 
aquestes fites poden ser assolides mitjançant el que 
s’anomena compostatge. El compostatge és un procés 
microbiológic aeròbic i controlat de la matèria 
orgànica al final del qual s’obté un “compost” jove 
pre-humificat essent més bioestable la matèria 
orgànica resultant que no pas a l’inici del procés.  

El compostatge és doncs un procés microbiològic. Es 
sol iniciar de forma espontània mercès a que hi 
intervenen decisivament diferents microorganismes 
habitualment presents en la matèria orgànica.  

En qualsevol compostatge intervenen diferents 
paràmetres que cal conèixer i regular per tal 
d’aconseguir els objectius abans esmentats. Uns 

paràmetres estan vinculats al propi material a 
compostar i tenen a veure amb la naturalesa i la 
quantitat de la matèria orgànica, amb el contingut de 
nutrients, amb la relació carboni/nitrogen, amb 
l’estructura del material, amb la reacció àcid-base (pH), 
amb la salinitat i altres són paràmetres ambientals com 
ara l’oxigen, la humitat i la temperatura. Com s’ha dit 
abans també intervé de manera decisiva l’activitat 
microbiològica.  

El compostatge és un procés exotèrmic, és a dir, en el 
que s’allibera energia tèrmica, com a conseqüència de 
l’activitat de microorganismes aeròbics sobre la 
matèria orgànica. Durant el compostatge idealment la 
temperatura segueix un curs com el que es mostra en 
la Figura 1. En la fase inicial, coneguda com a fase 
termòfila, amb temperatures elevades, intervenen un 
grup de microorganismes que progressivament són 
substituïts per d’altres en la fase següent (mesòfila), 
durant la qual les temperatures són menors que les 
precedents però superiors a la temperatura ambiental. 
És en la primera fase en la que té lloc la higienització 
natural del compost (eliminació de llavors de males 
herbes i de patògens), la qual és molt important per 
garantir un substrat apte per al cultiu. En una etapa 
final en la que la temperatura s’aproxima a la de 
l’ambient (fase de maduració) tenen lloc processos que 
porten a una major estabilització de la matèria 
orgànica. Aquests processos també són importants per 
tal que el producte final –és a dir el substrat o la 
matèria apta per a formar-ne part en una determinada 
barreja - sigui suficientment bioestable, és a dir, que 
les seves propietats físiques i químiques no 
experimentin gaire variació durant el temps en el què 
s’utilitzi el substrat per al cultiu de plantes.  

 

 
Figura 1. Evolució de la temperatura i fases en un procés ideal 
de compostatge.  

 

El compostatge és un procés aeròbic. Per tant, cal 
garantir un adequat contingut d’oxigen dins de la pila 
de material que està compostant-se. També la vida i 
l’activitat microbiana requereixen un cert grau 
d’humitat dins de la matriu orgànica. La humitat de la 
pila té tendència a disminuir degut a l’evaporació que 
és intensa quan la temperatura és elevada. Per tant, 
durant el compostatge cal controlar la humitat en la 
pila i, si és necessari, aportar aigua periòdicament. Una 
humitat inferior al 50% (referida a pes fresc) pot donar 
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lloc a l’aturada del procés de compostatge. També cal 
assegurar un abona aireació dins de la pila, ja sigui amb 
volteigs periòdics (mètode dinàmic) o amb injecció 
d’aire (mètode estàtic). El volteig, a més de contribuir a 
l’aireació, permet homogeneïtzar el conjunt de la pila 
que es composta i en alguna ocasió facilita que la 
humitat excessiva disminueixi. 

Per tal que el procés de compostatge sigui adequat cal, 
que els valors dels paràmetres abans esmentats 
(temperatura, contingut d’oxigen i humitat) estiguin 
dins d’uns certs intervals. Per exemple, temperatures 
superiors als 70ºC poden determinar la mort de gran 
quantitat de microorganismes i en conseqüència el 
col·lapse del procés. 

Per tal que pugui tenir lloc el procés de compostatge 
també és necessari que el material a compostar tingui 
una composició física i química sense factors 
limitadors. Per exemple, que contingui unes quantitats 
de nutrients suficients per a permetre l’activitat 
microbiana, en concret que hi hagi prou nitrogen. Si el 
contingut de nitrogen és molt baix en relació al carboni 
fàcilment degradable (com en el cas del compostatge 
d’escorces de coníferes), els microorganismes no es 
poden desenvolupar adequadament per manca 
d’aquest macronutrient essencial. Aleshores hi hauríem 
d’afegir de nitrogen. Però en el cas de voler produir un 
substrat ecològic el nitrogen aportat haurà de provenir 
d’un material orgànic apte per a la producció ecològica, 
per exemple d’una gallinassa o d’un preparat a base de 
gallinassa. També cal que la matèria orgànica que 
integra el material a compostar pugui ser descomposta 
pels microorganismes amb una certa facilitat. Per 
exemple una pila formada per restes de la indústria del 
suro sense afegir-hi res més no experimenta de forma 
espontània un procés de compostatge. En tot cas, una 
lenta maduració de la matèria orgànica que pot durar 
anys. Tampoc fóra possible compostar una torba per la 
naturalesa altament bioestable de la seva matèria 
orgànica. Una altra condició per a compostar un 
determinat material és que sigui prou porós, de forma 
que la mida de les partícules sigui l’adequat per a 
garantir l’aireació. Així mateix, cal que tant els porus 
com les pròpies partícules del material facin que la 
retenció d’humitat sigui suficient. Tot això fa que de 
vegades, per aconseguir un bon compostatge d’un 
determinat material amb algunes de les mancances 
abans esmentades, convingui afegir a l’inici del procés 
algun altre material i que la barreja que en resulti 
esmeni aquella/es deficiències. Un material que 
s’afegeix a la matèria prima a compostar per assegurar 
un bon compostatge s’anomena condicionador (físic o 
químic, segons el cas). 

 

En resum, amb el compostatge de materials orgànics 
que sense transformar no serien adequats per a ser 
utilitzats en la preparació de substrats es sol aconseguir 
el següent: 

• Augmentar la bioestabilitat de la matèria 
orgànica 

• Disminuir el nivell de fitotoxicitat 

• Estabilitzar i millorar les propietats físiques 

• Higienitzar i reduir el nivell d’infestació per 
fitopatògens, insectes plaga i males herbes 
del material originari 

• Reduir el bloqueig de macro i microelements, 
particularment del nitrogen 

03 Compostatge, composts resultants, 
formulació de substrats i característiques. 
Exemple. 

03.01 3.1 El compostatge 

Per tal d’il·lustrar el que s’ha exposat, es descriu un cas 
concret en el qual partint d’unes matèries primes de 
naturalesa orgànica s’obtenen, mitjançant un 
compostatge previ, substrats aptes per a la producció 
ecològica i tot seguit s’avaluen llurs característiques. 

Les matèries primes triades  (Figura 2), que poden ser 
considerades aptes per a l’obtenció de substrats 
ecològics, són les següents: 

• fems de cavall provinents d’una hípica; el jaç 
emprat en les quadres són encenalls de fusta 
en gran proporció per aconseguir major 
confort per als animals 

• restes d’esporga de pi pinyer triturades 
 

Els fems solen tenir fertilitat pròpia que permet obtenir 
substrats amb un contingut de nutrients sovint 
suficient per al cultiu de plantes de cicles breus (2-3 
mesos) o intermedis (4-8 mesos), però tenen 
l’inconvenient que la seva matèria orgànica no sol ser 
gaire estable. Per contra, les restes forestals solen tenir 
baixos nivells de fertilitat però acostumen a ser 
materials força bioestables. Per tant, les 
característiques dels dos materials són 
complementàries. És per això que s’han barrejat en 
diferents proporcions les dues matèries primes 
esmentades per tal de compostar-les. Els composts 
obtinguts a partir de barreges amb els dos materials de 
l’exemple poden a priori tenir propietats prou bones 
per al seu ús com a substrats hortícoles. Més endavant 
veurem si aquest supòsit s’acompleix. 

 

a)    b)  

Figura 2. Preparació de compost per a l’obtenció de substrats 
aptes per a l’horticultura ecològica. Matèries primes. 

a) Fems de cavall (d’hípica) amb jaç d’encenalls. 
b) Restes d’esporga de pi pinyer. 
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Les barreges preparades amb les dues matèries primes 
i que es sotmeten a un procés de compostatge dinàmic, 
és a dir amb volteigs periòdics, en piles de 8 m

3
 cada 

una, en una planta pilot de compostatge, en les 
instal·lacions del centre de Cabrils del IRTA (Figura 3),  
són les següents: 

• 100% fems (S1) 

• 75% fems : 25% restes d’esporga (S2) 

• 50% fems : 50% restes d’esporga (S3) 

• 25% fems : 75% restes d’esporga (S4) 

 

La Figura 3 mostra el curs de la temperatura  de les 
diferents piles durant el compostatge; en la Figura 4 
s’assenyalen els moments en els que es van humitejar 
i/o voltejar les piles durant el procés. El criteri per a 
realitzar el volteig fou el de fer-ho quan la temperatura 
d’alguna de les piles excedia de 65ºC i el criteri per a la 
humectació quan el contingut d’humitat era inferior al 
50% referit a pes fresc del material.  
 

 
Figura 3. Planta pilot de compostatge en piles “dinàmiques” 
amb volteig i humectació periòdics. 
 

La Figura 4 il·lustra com el volteig i en part també la 
humectació contribueixen al refredament temporal de 
les piles de compostatge. A partir del dia 70è des de 
l’inici del compostatge la temperatura de les piles 
disminueix progressivament, de forma més marcada en 
la mesura que el contingut de fems de la barreja és més 
gran. Coincidint amb un període de temperatures 
ambientals baixes al voltant del dia 120è des de l’inici la 
temperatura de les piles disminueix de manera notable. 

 
Figura 4. Evolució de la temperatura de les piles de compost 
dinàmic de 4 materials. Volteigs i humectacions periòdiques. 

 

No obstant, la pila amb major proporció de restes 
d’esporga (S4) reprèn l’activitat exotèrmica 
augmentant la temperatura fins prop de 45ºC. No és 
fins al dia 240è des de l’inici que es pot considerar que 
aquesta pila finalitza la fase de temperatures mesòfiles 
i que inicia el procés de maduració. La gran proporció 
d’encenalls de fusta en els fems amb una gran 
quantitat de lignina, fracció de la matèria orgànica 
difícilment degradable, fa en aquest cas particular que 
el procés de compostatge de les piles que tenen més 
fems sigui més ràpid que el de les que en tenen menor 
proporció, com és el cas de la que conté 75% de restes 
d’esporga de pi en el que la presència de materials amb 
biodegradabilitat intermèdia (cel·lulosa i 
hemicel·lulosa) fa que el procés de compostatge sigui 
més perllongat. Procurar que el compostatge arribi a 
l’etapa en la qual les temperatures del compost en la 
pila siguin pròximes a la temperatura ambient és la 
garantia de disposar d’un compost prou madur i 
bioestable i que permeti ser utilitzat amb bons 
resultats per al cultiu de plantes. Per tant, no és 
recomanable escurçar el temps necessari per assolir 
una bona maduració dels compost que preparem per a 
ser utilitzats com a substrats. Fer-ho és una mala praxis 
i la causa de resultats agronòmics posteriors 
indesitjables com ara fitotoxicitat en les plantes 
cultivades, alteració de les propietats inicials del 
substrat al llarg del seu ús en el cultiu de plantes, 
augment perjudicial de la temperatura dins del 
contenidor, competència pel nitrogen entre els 
microorganismes del substrat i les plantes cultivades en 
detriment de les plantes que poden experimentar 
deficiències de nitrogen, etc. 

 

03.02 La modificació de les propietats degudes al 
compostatge 

La transformació de la matèria orgànica com a 
conseqüència del compostatge suposa la modificació 
de les propietats físiques, químiques i biològiques dels 
materials originals. Solen ser habituals els canvis en els 
següents termes: 

• Augment de la salinitat, degut a l’augment de 
substàncies solubles 

• Augment de la capacitat d’intercanvi catiònic 

• Disminució del contingut de matèria orgànica  

• Disminució del contingut de nitrogen orgànic, 
augment dels nitrats i disminució de l’amoni 

• Augment de la bioestabilitat de la matèria 
orgànica 

• Disminució de la fitotoxicitat original 

• Disminució del contingut de carboni oxidable 
(més fàcilment degradable) 

• Augment de la densitat aparent i disminució 
de la porositat total 

Però no sempre els canvis tenen el signe que s’ha 
assenyalat, com és el cas d’alguns dels composts 
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obtinguts en l’exemple que s’exposa tal com es mostra 
en la Taula 1. En aquesta taula s’hi inclouen també 
resultats del compostatge d’un fems de boví referits a 
propietats abans i després del compostatge. S’observa 
que en el cas del fems de boví els canvis que 
experimenta el material un cop compostat segueixen la 
pauta habitual abans descrita. 

 

Taula 1. Paràmetres corresponents a quatre materials 
formulats a base de fems de cavall (amb jaç d’encenalls de 
fusta)  i restes d’esporga i un altre de fems de boví abans i 
després del compostatge (CE: conductivitat elèctrica; C/N rati 
carboni/nitrogen; %Ig, índex de germinació, indicador de la 
fitotxicitat. 

 Matèries  Compostatge pH  CE 
 dS/m-1 

N.org  
% sms  

C/N  M.O. 
% sms  

NO
3

-
  

mg/kg 
ms  

NH
4

+
  

mg/kg 
ms  

% Ig 
100% 
ext.  

100 % fem  
Inici  7.7  2.8  0.63  63  69  19  22  11  

Final  7.8  2.2  0.25  125  54  17  4.0  134  

75 % fem     
25% pi  

Inici  7.8  2.2  0.71  52  63  25  3.0  95  

Final  7.6  2.3  0.35  117  70  11  4.4  112  

50 % fem      
50% pi  

Inici  8.0  1.8  0.63  47  51  3.3  3.0  77  

Final  7.8  1.6  0.51  63  55  4.8  1.0  145  

25 % fem      
75% pi  

Inici  7.8  1.6  0.72  43  53  5.4  6.5  100  

Final  7.7  2.0  0.45  63  48  15  9.4  112  

Compost de 
fems de boví 

Inici  8.8 6.8  2.39  14.8 81  658  6508  6 

Final  7.8  9.7  2.73  10.7 68  6310  76  100  
 

03.03 La bioestabilitat 

Convé que la matèria orgànica d’un substrat sigui força 
bioestable. I com a conseqüència d’aquest fet, que 
s’alteri poc durant la seva utilització en el cultiu de 
plantes, per tal que les propietats físiques i químiques 
restin força estables durant la seva utilització. La 
bioestabilitat, per tant, determina, en bona part, la 
variació de les característiques físiques i químiques dels 
substrats orgànics en el decurs del temps. La 
bioestabilitat d’un substrat pot ser avaluada 
mitjançant un paràmetre anomenat índex de 
bioestabilitat, IB. Aquest índex mesura la quantitat, 
en tant per cent, de matèria seca que roman en el 
material en qüestió després de 6 mesos d’incubació 
en un contenidor mantingut en unes condicions 
estables de temperatura i d’humitat. La Taula 2 mostra 
l’IB de diferents composts i barreges que podrien ser 
utilitzats com a substrats. S’hi mostren també els IB 
dels composts obtinguts en l’exemple que descrivim. 
Valors d’IB inferiors al 80% indiquen que els materials 
en qüestió no serien prou aptes per a ser utilitzats com 
a substrats, degut a les conseqüències a què ens hem 
referit abans. El compost de fems de cavall de 
l’exemple presenta un valor d’IB de 80,6% i per tant la 
seva utilització com a substrat sense ser barrejat amb 
cap altre material estaria en el límit d’utilització per 
aquest motiu. No obstant, quan es barreja amb restes 
d’esporga de pi els composts resultants presenten 
valors més adequats de l’IB. Per tant, barrejar diferents  

materials amb propietats complementàries sol ser una 
pràctica corrent, entre d’altres motius per millorar l’IB. 

 

Taula 2. Índex de Bioestabilitat, IB, de diferents composts i 
barreges de composts que podrien ser utilitzats com a 
substrats i IB dels substrats de l’exemple seguit.  

Matèries primeres 
Índex bioestabilitat 

(%) 

Compost fem hípica (S1) 80.6 

Compost 75% fem hípica         + 
25% esporga de pi (S2) 

82.4 

Compost 50% fem hípica        + 
50% esporga de pi (S3) 

93.6 

Compost 25% fem hípica        + 
75% esporga de pi (S4) 

89.6 

Torba d’esfagne 83.7 

Escorça de pi compostada  100.0 

Fems vacum compostats 66.5 

Residus forestals compostats  83.6 

Fibra de coco  100.0 

50% Torba+50% escorça        pi 
compostada 

85.2 

50%  .fems vacum compostats + 
50% perlita 

76.8 

40% residus forestals compostats 
+ 60% fems vacum compostats 

72.0 

50% residus forestals compostats 
+ 50% escorça    de pi 
compostada 

92.4 

 

03.04 Característiques dels substrats. Avaluació 

Les propietats dels substrats poden ser de naturalesa 
física, química o biològica. Les propietats físiques fan 
referència a les característiques de la matriu sòlida 
formada per partícules sòlides més o menys poroses i 
per espais entre les partícules que poden estar plens 
d’aire o d’aigua segons el grau d’humectació dels 
substrats. Cal que un substrat per a un determinat 
cultiu en un determinat contenidor tingui una mida de 
partícules i quantitat i mida dels porus que assegurin al 
mateix temps una bona retenció d’aigua per atendre 
als requeriments d’aigua de les plantes i un adequat 
contingut d’aire per a permetre la respiració de les 
arrels. Els paràmetres físics que habitualment es 
consideren són: la porositat total, la densitat aparent i 
la corba de retenció d’aigua; d’aquesta corba se’n 
dedueixen paràmetres característics, que expliquen les 
propietats hidro-físiques, com ara la capacitat 
d’aireació, l’aigua fàcilment disponible o l’aigua 
difícilment disponible. Entre les propietats químiques 
destaquen la salinitat (CE), l’acidesa/basicitat (pH), la 
capacitat de retenció d’elements químics en forma 
iònica (capacitat de bescanvi), la fertilitat, el contingut 
de matèria orgànica, el contingut de metalls pesants 
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potencialment tòxics i d’altres. Entre les propietats 
biològiques destaquen les referides a la fitotoxicitat o 
al contingut de patògens (per a les plantes o pels 
animals) i d’altres. La Taula 3 mostra uns criteris 
habitualment utilitzats per avaluar la idoneïtat d’un 
substrat pel que fa a les propietats físiques, la Taula 4 
els criteris pel que fa a les propietats químiques, la 
Taula 5 els nivells admissibles de metalls pesants 
segons la tipologia dels substrats (A, B o ecològics) i la 
Taula 6 el contingut màxim de patògens per als 
humans. D’acord amb els diferents criteris podrem 
avaluar la idoneïtat d’un material com a substrat en 
general i també com a substrat apte per a la producció 
ecològica. En l’exemple dels substrats S1, S2, S3 i S4, 
obtinguts a partir dues matèries primes i després del 
compostatge, les característiques dels quals es mostren 
en la Taula 7, podem concloure, seguint els criteris 
abans exposats, el següent: 

 

• Els substrats que tenen major proporció de 
fems tenen una salinitat lleugerament 
elevada, però que disminuirà a partir dels 
primers regs 

• El pH de tots els substrats de l’exemple és 
lleugerament alcalí i això pot dificultar 
l’absorció de certs elements minerals 
fertilitzants. Caldria fer-hi una esmena prèvia 
per disminuir el pH 

• El contingut de sodi en els dos composts amb 
major proporció de fems és elevat, però a 
partir dels primers regs o pluges disminuiran 
els nivells de sodi a valors tolerables per la 
majoria de plantes cultivades 

• El contingut de nitrats, amoni i fòsfor inorgànic 
són baixos. Caldrà fer-hi alguna aportació per 
esmenar la baixa fertilitat nitrogenada i 
fosforada dels substrats 

• El contingut de potassi és moderadament 
elevat en els substrats amb major proporció 
de compost de fems i adequat en els que 
tenen menor proporció de fems 

• Tots els substrats presenten una elevada 
aireació, però baix contingut d’aigua fàcilment 
disponible. Per contra, la quantitat d’aigua 
difícilment disponible és prou adequada. 

• Els substrats de l’exemple presenten una 
porositat total suficient i son lleugers, és a dir 
tenen una densitat aparent baixa. 

 

En les Taules 8 i 9 es mostren les propietats químiques i 
físiques de dos dels substrats de l’exemple que seguim, 
(S2 i S3) comparant-los amb les corresponents 
propietats d’un substrat convencional obtingut a partir 
d’una barreja volumètrica de tres parts de torba 
d’esfagne (fertilitzada amb fertilitzants minerals) i una 
part de compost d’escorça de pi pinyer. 

 

Taula 3. Criteris per a l’avaluació de les propietats físiques 
d’un substrat  

Propietat física  Denominació/unitats Criteris d’avaluació  

Humitat  CH      g.g
-1
.100 smf -  

Densitat real  DR      g.mL-1   

Densitat 

aparent 

 DA      g.mL
-1
 

Convé menor de 0.4  

Espai porós 

total 

 EPT     mL.mL-1.100 
Convé major de 85%  

Capacitat 

d’aire 

 CA      mL.mL
-1
.100 Interval òptim:15-25%; <10% 

problemàtic 
 

Aigua 

fàcilment 

disponible 

AFD     mL.mL-1.100 

Interval òptim: 20-30%  

Aigua de 

reserva 

AR       mL.mL
-1
.100 

Interval òptim: 4-10%  

Aigua 

difícilment 

disponible 

ADD    mL.mL-1.100 

Interval òptim: 25-35%  

Diàmetre 

geomètric 
dg                    mm  
 

Interval òptim: 1.0-2.3%  

Conductivitat 

saturada 
Ksat             cm.min

-1 Convé major de 5  

Conductivitat 

no saturada       

- 5 kPa 

Kunsat          cm.min
-1
 

Convé log Kunsat > -5  

  
 

Taula 4. Criteris per a l'avaluació de propietats químiques 
d'un substrat hortícola  
Propietat química  Denominació/unitats          Criteris d’avaluació  

Reactivitat àcid-base (1 

          

       pH               - 

Plantes acidòfiles: 

Baix <5<normal<6<elevat 
Plantes neutròfiles: 

Baix <5.5<normal<6.5<elevat<7<molt elevat 

 

Conductivitat elèctrica (2 

       

      CE       dS.m
-1
 

Molt baix< 0.42 

0.42<baix<0.63 
1.26<elevat<1.68 

1.68<molt elevat 

 

Elements solubles en extracte aquós (3 

 

Amoni       NH4
+  
      mg.L

-1 

 

 

73-150 (4 
 

 

Nitrats 
 

      NO3
-      
    mg.L

-1 

 
220-450 (4  

 

Fòsfor inorgànic 

 

       Pi            mg.L
-1
 

40-80 (4  
 

Potassi 

 

      K
+                  

mg.L
-1
 

93-186 (4  
 

Magnesi 

 

      Mg 
2+           

mg.L
-1
 

30-60 (4  
 

 

Sodi 

 

      Na
+               

mg.L
-1
 

Normal<150<elevat (4  

1) pH en extracte aquós 1:1.5 vol/vol a 25ºC  

2) CE en extracte aquós 1:1.5 vol/vol a 25ºC  

3) Elements solubles en extracte aquós 1:1.5 vol/vol  

4) La concentració dels elements solubles es refereix a mg per litre d’aigua de la 

solució dels substrats a -1 kpa del potencial matricial. Criteris corregits per a les 

diferències de densitat aparent dels diferents substrats (segons Lémaire et al. 1989) 

 

 

 

Taula 5. Continguts màxims admissibles de metalls pesants 
segons la tipologia dels substrats (A, B o 

ecològics).

Metall pesat
Límits de concentració  (mg/kg de matèria seca)

Classe A Classe B* Agricultura Ecològica

Cadmi 0.7 2 2

Coure 70 300 100

Níquel 25 90 50

Plom 45 150 100

Zinc 200 500 150

Mercuri 0.4 1.5 1

Crom (total) 70 250 150

Crom (VI) 0.5 0.5 -
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Taula 6. Contingut màxim admissible de patògens en un 
substrat 

Microorganisme Nivell màxim Observacions

Salmonella Absent en 25 g de 
producte elaborat

Listeria monocytogenes Absent en 1 g de matèria 
bruta

Únicament per cultius que 
es consumeixin en cru

Escherichia coli < 1000 NMP per gram de 
producte elaborat

NMP: Número més 
probable

Enterococcaceae Entre 104 i 105 NMP per 
gram de producte elaborat

NMP: Número més 
probable

Clostridium perfringens Entre 102 i 103NMP per 
gram de producte elaborat

NMP: Número més 
probable

 
Taula 7. Característiques de dos dels substrats obtinguts 
mitjançant compostatge i comparació amb un substrat 
convencional formulat amb torba i compost d’escorça de pi 
pinyer (3:1; vol:vol) 

 

 

 

 

 

03.05 Conclusions 

Per a cultivar plantes hortícoles comestibles, 
ornamentals o per a d’altres usos fora del sòl natural 
amb pautes  ecològiques cal utilitzar medis de cultiu, 
anomenats substrats, que compleixin un conjunt de 
requisits que en part venen establerts per la normativa 
vigent específica dels substrats “ecològics” i d’altres 
que venen condicionades per les exigències i modus 
operandi de la producció ecològica.  

 

En un futur proper caldrà emprar com a substrats 
materials procedents de matèries primes renovables i 
disponibles en l’entorn on s’hagin d’utilitzar. Diversos 
subproductes de l’agricultura, la ramaderia, la 
jardineria, de l’activitat forestal o agroalimentària 
poden ser susceptibles de ser transformats en 
materials aptes per a formular substrats aptes per a la 
producció ecològica. Però, en la majoria de casos cal 
estabilitzar, higienitzar i adequar les matèries primeres 
mitjançant processos com ara el compostatge. 

 

No tots els materials, compostats o no, resulten aptes o 
prou adequats per al cultiu de plantes. La 
caracterització i l’avaluació dels materials previ al seu 
us permet esmenar algunes característiques que 
puguin ser limitadores per a obtenir bons resultats en 
el cultiu ecològic de plantes fora del sòl natural i 
planejar la forma de gestionar la fertilització i la 
irrigació amb cada substrat utilitzat. En qualsevol cas la 
preparació d’un bon substrat “ecològic” que pugui 
competir quant als resultats en el cultiu amb substrats 
convencionals no és un assumpte fàcil. En la majoria 
d’ocasions cal la intervenció de professionals de la 
fabricació de substrats que en garanteixin la 
transformació correcta de les matèries primes, 
l’esmena de certes característiques no adequades, les 
mescles adients, l’estandardització dels processos de 
fabricació i la garantia de la qualitat i les 
característiques de cada substrats en cada partida 
subministrada al usuari final. 
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