
La gestió dels Purins
per Joan Juan

n els últims anys hi ha una evi-
dent sensibilització de la socie-
tat envers els temes mediambien-

tals en general. Recentment, a la comar-
ca dels Ports, ha anat arrelant-se la idea
que l'activitat ramadera pot provocar
problemes ambientals, degut bàsicament
al deslligament cada vegada més gran
de la ramaderia respecte de l'activitat
agrícola.

Els purins o fems, com qualsevol al-
tre producte o subproducte generat en
excés i que no sigue consumit o utilitzat
adequadament, poden ser causa de de-
gradació mediambiental. Tenim un bon
exemple en l'excés de la producció de
taronja i mandarina que, en quantitat de
milions de quilos, es destinen a l'alimen-
tació del bestiar; però, si algun dia els
ramaders no la volen, què en farem? On
l'abocarem?

Actualment la gestió incorrecta dels
fems i dels purins és un generador de

problemes a les explotacions porquines
i a la comarca, que es concreta en con-
taminacions, denúncies, sancions admi-
nistratives, clausura de l'activitat, ava-
luació ambiental, etc.

A més del que portem dit, aquesta pro-
blemàtica s'ha anat agreujant en el trans-
curs dels últims anys. Cada dia la rama-
deria s'intensifica més i més i, en canvi,
la superfície agrària útil està disminuint
un any rere l'altre.

La potencial contaminació per l'ús o
gestió inadequada dels purins pot
produir molts desequilibris en diversos
àmbits, com podeu comprovar en el qua-
dre següent.

Si es pretén evitar aquesta problemà-
tica hem de fer un ús correcte i una ges-
tió adequada dels fems i dels purins.

La primera actuació en la gestió inte-
gral dels fems i dels purins ha d'anar di-
rigida a què es produïsquen en la míni-
ma quantitat possible en origen.

Desequilibris produïts per la gestió inadequada dels purins

EL SÒL - Excés de nitrogen.
- Excés de formes assimilables de fòsfor i potassi.
- Acumulació de metalls pesants com el coure i el zinc.
- Salinització.

L'AIGUA - Contaminació de les aigües (superficials i subterrà-
nies) pels nitrats..

LES PLANTES - Absorció excessiva de nitrogen, fòsfor i potassi.
- Toxicitats diverses.
- Sequera fisiològica.

L'ATMOSFERA - Producció de males olors.
- Transferència d'òxid nitrós i d'amoníac.
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e) El sistema de ventilació

El porc té tendència a refrescar-se o a
dutxar-se en determinades èpoques de
l'any, si no tenim un sistema de renova-
ció de l'aire i de manteniment de la hu-
mitat relativa òptima per al benestar dels
animals.

Amb totes les actuacions que acabem
de comentar es pot reduir la producció
del volum del purí a la granja entre el
20 % i el 50 % a més de millorar l'índex
de conversió.

La reducció del contingut de nitrogen,
fòsfor, coure, zinc i altres minerals amb
potencial contaminant en el sòl i en les
aigües, es pot aconseguir ajustant els
nivells de proteïna i de minerals en les
raccions segons les necessitats dels ani-
mals, tenint en compte l'edat, el sexe i
l'estat productiu. Seguint aquesta norma

podrem reduir la càrrega contaminant i
estalviarem en costos d'alimentació, en-
cara que es complicarà un poc el ma-
neig de l'alimentació.

Una vegada hem reduït el volum de
purí o de fems a la granja al mínim pos-
sible, haurem de buscar un sistema per
eliminar-los. Els sistemes o tractaments
de purí que actualment estan en ús són:

w Fer-los servir com adob.

w Pretractaments:

- Separació sòlid-líquid.
- Utilització de fluidificants i

desodoritzants.

w Tractaments:

- Físicoquímics.
- Biològics.

w Postractaments.

w Tractaments integrals.

Extraccions dels cultius

Cultiu Extraccions (Kg/1.000 Kg de producet comercial)

N P
2
O

5
K

2
O

Blat ...............................................30,0 ..................16,0.....................29,0
Ordi (civà)....................................24,0 .................. 11,0 .....................21,0
Civada (avena).............................28,0 ..................14,0.....................36,0
Panís (gra)....................................28,0 .................. 11,0 .....................23,0
Cereals d'hivern (farratge).............2,2 ....................1,2 .......................1,7
Girasol..........................................50,0 ..................18,0...................100,0
Colza............................................44,0 ..................25,0.....................24,0
Ametler ........................................20,0 ....................8,0 .....................15,0
Olivera .........................................15,0 ....................4,0 .....................20,0
Cítrics..........................................3.5 .......................0,7 .......................4,5
Vinya..............................................7,0 ....................2,1 .......................9,0

Cicle dels residus d'origen orgànic en el
sistema sòl-aigua-planta-atmosfera

Això vol dir que hem d'actuar a la
granja per tal de minimitzar el volum
produït i reduir tot el que es pugue la
quantitat d'alguns minerals.

Per reduir i minimitzar el volum pro-
duït podem intervenir en els elements
següents:

a) El sistema d'abeuradors

Segons el tipus d'abeuradors es pot
reduir fins a un 20 % la producció de
purins i, si utilitzem el sistema holan-
dès que combine menjadores amb abeu-
radors, es pot reduir la producció final
fins a un 40 %. També s'ha de tenir en
compte el manteniment de les condici-
ons de l'aigua i dels abeuradors per tal
d'evitar les possibles pèrdues.

b) Les menjadores

Han d'estar dissenyades perquè l'ani-
mal pugue accedir-hi fàcilment i han de
disposar de mecanismes que eviten que
pugue posar les potes dins i escampar el
pinso per fora augmentant així el volum
de purí.

c) El sistema de neteja

Cal treballar amb grups d'alta pressió
i baix cabal per netejar les naus. D'eixa
manera es pot reduir més o menys un
15 % el volum del purí produït.

d) El sistema de recollida d'aigües plu-
vials

Quan es redacta el projecte de cons-
trucció de l'explotació és menester tindre
en compte que les aigües de pluja han
de disposar d'un sistema de recollida to-
talment independent de les fosses del
purí. A més, que totes les aigües d'arre-
plega de la granja es conduïsquen cap a
fora de la granja.



per hectàrea. Amb aquesta quantitat, i
inclús duplicant-la, no s'arribe a aportar
el màxim de nitrogen permés en les zo-
nes sensibles.

El nitrogen aportat mitjançant el purí
té unes pèrdues per volatilitat superiors
al 50 % del nitrogen amoniacal si no
s'enterra de seguida.

En la utilització del purí com adob
s'han de tenir en compte les següents
consideracions:

1.- Expandir el purí fora dels caps de
setmana, vacances, ponts o festes asse-
nyalades per tal de no dificultar el turis-
me rural.

2.- No escampar el purí prop de les
fonts, els rius o les basses d'aigua.

3.- No tirar purí al voltant de les po-
blacions.

4.-Transportar el purí fora de les ho-
res de calor, si s'ha de passar pels pobles
o per les carreteres.

Cicle del nitrogen als sòls agrícoles

El purí com adob
Fertilitzar els cultius és una manera

senzilla i, en principi, no massa costosa
de gestionar els fems i els purins.

Per a utilitzar els purins i els fems com
adob de manera adequada, s'han d'apor-
tar al sòl els elements substitutius que la
collita que esperem ha d'extraure de la
terra, de tal manera que s'aconseguisque
un equilibri entre les aportacions i les
extraccions.

En un cultiu d'ordi (civà), per cada
1.000 kg. de producte comercial s'extra-
uen del sòl 24 kg. de nitrogen (N), 11
Kg de fòsfor (P

2
O

5
) i 21kg. de potassi

(K
2
O).

Si tenim en compte que la composi-
ció mitjana del purí pot ser de 5 kg/m3

de nitrogen, 4,5 kg/m3 de fòsfor i 3,5
kg/m3 de potassi (fent la salvetat que la
composició del purí és molt variable de-
penent del sistema i maneig de les ex-
plotacions), per aportar les necessitats
del cultiu amb una producció de 3.000
kg/ha s'haurien d'aportar 15 m3 de purí
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secat del purí mitjançant la producció
de calor i evaporació del líquid.

Els tractaments biològics són aquells
que, aprofitant la flora microbiana prò-
pia dels purins, permeten la degradació
i la reducció de la seua càrrega conta-
minant. Aquesta degradació o autode-
puració forçada es pot fer per airejament
del purí, és a dir, afegint oxigen al purí,
o per la digestió anaeròbia del purí, ba-
sada en la degradació de la matèria or-
gànica d'origen i en un recinte calori-
fugat (digestor).

A partir d'aquest procés és pot obte-
nir biogàs que, després, pot ser utilitzat
per a calefacció o per a produir electri-
citat.

Postractaments
Tenen per missió reduir la càrrega

contaminant dels fluents resultants dels
processos biològics que no han arribat a
una depuració total dels purins.

Els postractaments biològics més uti-
litzats són: el llacunatge i el filtre verd.

El llacunatge es basa en deixar l'eflu-
ent resultant d'un procés de tractament
físicoquímic i/o biològic durant un llarg
període de temps (60 o 120 dies) en bas-
ses on es pot dur a terme un cultiu de
macròfits o d'algues. L'aigua resultant
pot ser abocada al riu, prèvia autoritza-
ció, o es pot fer servir per a regar els
cultius.

El filtre verd és una tècnica agrària
que consisteix a abocar efluents proce-
dents de tractaments biològics en el sòl,
de forma controlada. Els filtres verds
actuen de sistema de tractament biolò-
gic viu sobre un fluent tractat. Els fil-
tres verds mes utilitzats són:

- cultius silvícoles (pollancres, p.ex.)
- altres tipus de vegetació (canyes,

joncs, etc)

Tractaments integrals
Es poden fer a través de sistemes de

llacunatge amb ajuda de processos bio-
lògics que permeten reduir els períodes
de retenció dels purins que s'han de trac-
tar. En general consisteixen a:

- Separar tots els sòlids possibles per
sedimentació.

- Fer una sembra de microorganismes
en la fase líquida perquè descompon-
guen la matèria orgànica dissolta.

- Eliminar el nitrogen o iniciar la seua
mineralització.

Altres sistemes separen el sòlid del
líquid. El líquid es posa en digestors ana-
eròbics i després en llacunes facultati-
ves on es fa un tractament amb plantes
(algues, macròfits) i/o microorganismes.

Aquests sistemes necessiten grans
superfícies i temps de permanència en
les basses prou elevats.

Avui en dia hi ha empreses que en
base a cremar gas natural per produir
electricitat, mitjançant el calor que es ge-
nera s'asseca el purí. Després es fa un
tractament del sòlid, generant un pro-
ducte que es pot emprar com adob o es
pot tirar a l'abocador. La rendibilitat del
sistema es basa en la producció d'elec-
tricitat, que està subvencionada per l'Es-
tat, sempre i quan al mateix temps s'eli-
mine el purí. Per ser viable es necessite
tindre a l'abast el gas natural i un volum
molt elevat de purí.

Tots els sistemes de tractament dels
puríns i dels fems tenen uns costos molt
elevats. En qualsevol sistema intervenen
elements mecànics, elements químics,
energia i mà d'obra.

Els costos d'explotació estan en fun-
ció de la solució adoptada i de la gestió
i del manteniment que s'hi realitze.

* Informació procedent del Manual de Gestió dels
Purins de la Generalitat de Cataluña.

Cicle del fòsfor als sòls agrícoles

5.-Enterrar immediatament després
d'escampar el purí o, millor, injectar-lo
directament al sòl. S'evitaran les males
olors i la pèrdua de nitrogen.

Pretractaments
L'objectiu d'un pretractament és el de

separar la major quantitat possible de
sòlids i obtenir un líquid el menys con-
taminant possible.

Hi ha molts aparells separadors que
utilitzen algun dels següents mètodes:

- Centrifugació

- Tamisatge

- Filtre per pressió

- Filtre per gravetat.

Altres pretractaments tenen lloc mit-
jançant l'ús de fluïdificants, que són pro-
ductes biològics que redueixen els sò-
lids orgànics més grollers (elements que
formen les crostes). S'afegeixen a la cor-
ralina, a la fossa o a la bassa. Així com
els desodoritzants, que són productes
biològics o químics que tenen per mis-
sió reduir les males olors que els purins
desprenen.

Tractaments
Els tractaments es diferencien dels

pretractaments perquè són molt més
complexos, més eficaços, més costosos
i, amb poques excepcions, s'apliquen a
materials pretractats.

Els tractaments poden ser de dos ti-
pus: físicoquímics i biològics.

Els tractaments físicoquímics es ba-
sen en afegir productes orgànics o inor-
gànics per tal d'aconseguir un volum més
gran de partícules sedimentades. Per
aconseguir-ho s'utilitzen productes flo-
culants i coagulants.

Un altre sistema físicoquímic és l'as-


