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01. Introducció 

La rotació de cultius és un dels elements essencials dels 
sistemes de gestió de l’agricultura ecològica. Els 
productors ecològics acostumen a tenir present el 
benefici de les rotacions de cultius, sobretot  com a 
mesura preventiva per al control sanitari (plagues, 
malalties, males herbes). No obstant això, en el cas del 
tomàquet, un terç del agricultors repeteix el cultiu a la 
mateixa parcel·la. Per altra banda, pocs productors 
tenen en compte l’efecte beneficiós d’una lleguminosa 
com cultiu anterior en la rotació i el corresponent  
enriquiment del sòl en nitrogen. Aquesta fitxa tècnica 
vol mostrar aquest efecte beneficiós de cultivar una 
lleguminosa previ al cultiu de tomàquet. També vol 
avaluar com l’enriquiment en nitrogen del sòl lligat a la 
presencia d’una lleguminosa pot durar un segon any 
sense que disminueixin ni la producció ni la qualitat del 
tomàquet 

02. Materials i mètodes 

L’assaig s’ha dut a terme durant dos anys (2010 i 2011) 
a un hivernacle situat en un sòl al·luvial de l’Horta de 
Lleida. L’explotació, ecològica, està associada a una 
cooperativa ecològica a través de la qual ven les seves 
produccions.  
Les tomaqueres es van plantar poc després de la 
construcció de l’hivernacle. Al mateix lloc, poc abans hi 
havia hagut, durant quatre anys, un camp d’alfals. El sòl 
és de textura Franc-argilosa, CE=0,4 dS/m, pH=8,2 i 
3,8% de MO. Conté 34ppm de P i 280 de K.  

 
Foto 1. Tomaqueres, var. Belle, 42 dies després de trasplantar 

en un hivernacle en agricultura ecològica. (Foto: A. Ballesta)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es rega per degoteig (aigua amb 0,04 NO3- meq/L).  

Rotació alfals-tomàquet:  

Per poder avaluar l’efecte beneficiós de rotació de 
l’alfals, al 2010 es van plantar tomaqueres en dos 
situacions diferents: en unes parcel·les es van aplicar 
composts ecològics, a altres parcel·les no van rebre cap 
mena de fertilització (control). Els possibles residus del 
cultiu anterior (i la seva descomposició) eren els únics 
elements fertilitzants d’aquestes parcel·les. D’aquesta 
manera es podria comparar l’efecte rotació degut a 
l’alfals (Taula 1) amb una aportació de compost. Les 
dosis de compost van ser les habituals a la zona per al 
tomàquet, de l’ordre de 10.000 kg/ha, sense tenir en 
compte la seva composició i riquesa en N.  

 

Taula 1. Rotacions estudiades segons la parcel·la al 

hivernacle. Any, cultiu i varietat.  

Parcel·la i 
Rotació 

Parcel·la A: 

Al-To-To 

Parcel·la B: 

Al-Bl-To 

2007-10 Alfals Alfals 

2010 
Tomàquet 

var. Belle 
Bleda 

2011 
Tomàquet 

var. Bodar 

Tomàquet 

var. Durinta 

 

Rotació alfals-tomàquet-tomàquet: 

Al 2011 es van aplicar els mateixos tractaments (Taula 
1). Les parcel·les control del 2010 no es van fertilitzar 
gens de nou mentre que les que havien rebut compost 
en van tornar a rebre, en dosis semblants. Així es 
podria avaluar si l’efecte beneficiós de l’alfals dura un 
segon any.  

Rotació alfals-bleda-tomàquet: 

A una altra zona del hivernacle i després d’un cultiu de 
bledes, al 2011 es van plantar tomaqueres amb el 
mateix criteri (Taula 1). D’una banda hi havia parcel·les 
sense cap fertilització (control) i d’altra banda aplicació 
de diferents compost ecològics (les mateixes dosis). 
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Aquesta part de l’assaig permetria veure si després de 
la bleda s’apreciaria encara l’efecte beneficiós de 
l’alfals anterior.  

Les plàntules de tomaquera provenien de productors 
de planter ecològic. S’han cultivat tres varietats, 
sempre de tomàquet de taula. Al 2010 la varietat Belle; 
al 2011 i després d’ alfals-tomàquet, la varietat Bodar i 
després d’alfals-bleda la varietat Durinta, de producció 
en rama.   
 

 
Fotos 2 i 3: Tomàquet en Producció Ecològica, varietat Belle 

(esquerra) i Durinta (dreta), (Fotos: G. Rodriguez i A. Ballesta). 

 
S’han collit fruits dos cops per setmana durant unes 
deu setmanes en els tres casos. S’ha avaluat el 
rendiment (pes, nombre de fruits, % fruits comercials) i 
la qualitat (pH, ºBrix, color).    
Al principi i al final de cada cicle de cultiu s’ha avaluat el 
contingut de nitrats als 30 primers cm del sòl.  

03. Resultats i discussió 

Al moment de la plantació de les tomaqueres després 
de l’alfals, el contingut en nitrats del sòl era elevat (41 
mg/kg N-NO3). Les lleguminoses com l’alfals, gràcies a 
la seva simbiosi amb Rhyzobium, tenen capacitat de 
fixar el nitrogen atmosfèric i d’enriquir el sòl en N. Els 
continguts en nitrats a l’inici i al final del cultiu (Figura 
1) van ser similars a totes les parcel·les, tant si s’havia 
aplicat compost com si no s’havia aportat cap mena de 
fertilitzant. Quan no s’aporta compost després de la 
lleguminosa, la davallada de la fertilitat nitrogenada del 
sòl no és sensible. Únicament s’aprecia un contingut 
inferior a les parcel·les on no s’ha aportat compost 
durant dos anys consecutius.    

 
Figura 1. Nitrats al sòl a l’inici i al final de cadascun del cultius 

de tomàquet segons si s’ha fertilitzat (valor mig dels diferents 

composts) o no (control). 

El segon any de tomàquet després de l’alfals hi ha un 
augment de nitrats al sòl durant el cicle de cultiu. 
Aquest podria estar relacionat amb una mineralització 
de la matèria orgànica. Aquesta mineralització és més 
elevada quan s’ha aportat compost que quan l’única 
matèria orgànica present són les restes d’arrels d’alfals 
que puguin quedar encara després d’un cultiu de 
tomàquet. La calor dels mesos d’estiu en un hivernacle 
pot accelerar i augmentar aquesta mineralització i 
l’alliberament de N. A més, en estar el cultiu cobert i no 
haver-hi rentat per les pluges, es pot produir una 
acumulació d’elements minerals.   

Al 2011, a les rotacions Alfals-Tomàquet-Tomàquet i 
Alfals-Bleda-Tomàquet s’han obtingut rendiments 
inferiors que al 2010 (Figura 2). Aquesta diferència està 
relacionada amb un cicle de producció més curt i no té 
res a veure amb el potencial productiu de les varietats.  

A cada sistema de producció s’han obtingut rendiments 
de tomàquet similars tant si s’ha adobat com si no s’ha 
aportat cap tipus de compost. Fins i tot el segon any 
sense cap aportació d’adob, no s’aprecien menors 
produccions. L’enriquiment de nitrogen del sòl durant 
el cultiu en podria ser una explicació.     

 

 
Figura 2. Producció de tomàquets (kg/ha) segons  (valor mig 

dels diferents composts) o no (control). 

 

Els percentatges de fruit comercial i no comercial al 
llarg de tot el cultiu i els paràmetres de qualitat 
mesurats tampoc varien amb l’aportació de compost. 

Aquests resultats fan pensar que, darrera d’una 
lleguminosa com l’alfals, es poden reduir les 
aportacions d’adobat orgànic. Es podrien aportar 
quantitats inferiors el primer any darrera la 
lleguminosa, però també el segon any. Segons el 
resultats, fins i tot es podrien suprimir. Cal tenir 
present que aquest resultats són després de l’alfals, 
cultiu que ocupa el terreny durant 4 anys i que deixa 
nombroses arrels al sòl. Aquestes continuen el seu 
procés de mineralització. L’enriquiment en N del sòl és 
superior que si l’alfals hi és només un any. És probable 
que una lleguminosa habitual en els camps hortícoles 
com la mongeta o el pèsol, que dura uns mesos i deixa 
menys biomassa, enriqueixi menys el sòl en N. Donat 
que en agricultura ecològica és fonamental mantenir el 
nivell de fertilitat al sòl, una eliminació total de l’adobat 
durant dos anys no seria recomanable, però el primer 
any seria una opció perfectament plantejable. També 
seria possible reduir sensiblement la dosi de compost, 



  
 
 
 

 P 03 FITXATÈCNICA 

F I T X A   7 0 EFECTE DE LES LLEGUMINOSES EN LA PRODUCCIÓ DE TOMÀQUET ECOLÒGIC 

 

sempre i quan es pogués distribuir uniformement a la 
parcel·la. Cal, però un coneixement del contingut en 
nitrats del sòl en el moment de la plantació.  

04.Recomanacions: 

En un cultiu de tomàquet després d’una lleguminosa es 
pot reduir la dosi d’adobat orgànic. 
Si les condicions del sòl son adequades, també es pot 
plantejar deixar d’adobar un primer any darrera la 
lleguminosa.  

05.Agraïments 

Volem agrair la col·laboració de la Marilena Angel i en 
Josep de Jorge.  
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