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Sòl - Anàlisis: Abans de començar

Màxima representativitat possible
Zones homogènies
Diferències dins la mateixa parcel·la dos mostres o més
1 mostra composta (10 – 15 submostres) cada 4-5 ha
Com més submostres millor
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Sòl: Material necessari
Material necessari:
Barrina
Recipient
Bossa
Retolador
Nevera
Tipus de Barrina
(1) Barrina Endelman
(2) Barrina Riverside
(3) Barrena pedregosa*

Tipus de sòl
Sòls
argilosos,
sòls
arenosos,
graves
i
combinats i sòls humits
Sòls durs i rígids amb
grava fina i sòls secs
Sòls pedregosos

(4) Barrina de mitja canya Sòls suaus

Sòl: Material necessari
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Sòl: Com he d’agafar les mostres?

Mescla

Sòl: Com he d’agafar les mostres?
Evitar les zones pròximes als marges (boscos,
camins, tanques,...)
Procurar no agafar mostres de zones en què hi ha
hagut recentment algun moviment de terres.
No prendre mostres en zones que han estat
recentment pasturades o de punts on hi ha hagut
un apilament temporal de dejeccions ramaderes.
No barrejar mostres procedents de tipus de sòls
diferents.
Evitar zones on s’ha
fet crema de restes.
etc.
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Sòl: Determinacions
En la majoria de cultius extensius:
Tipus anàlisis

Completa

Fertilitat

Nutrients mòbils
(N-nítric,...)

Freqüència de
mostreig

1 cop

3-5 anys

1 – 2 cop l’any

Profunditat de
mostreig

0 – 30 cm

0 – 30 cm

0 – 30 cm (pre-fons)
30 – 60 cm (pre-cob)

pH
Salinitat (dS/m)
Matèria Orgànica (%)
Carbonats (%)
Determinacions
analítiques

Textura

Nitrogen en forma de nitrats
(ppm)
Nitrogen en forma de
nitrats (ppm)
Fòsfor – mètode Olsen

Potassi
Nitrogen en forma de nitrats
(extret amb acetat amònic)
(ppm)
Matèria Orgànica (%)
Fòsfor – mètode Olsen
Potassi, Calci, Magnesi i Sodi
(extret amb acetat amònic)

Sòl: quan he d’agafar les mostres?
- Anàlisi completa (●) i fertilitat (○)
Després de la collita
Abans de l’adobatge de fons
F
O
N
S

▲

●

○

- Anàlisi per a conèixer el
contingut de N-nítric (▲)
Abans de cada adobatge

C
O
B

▲

●
○

Si s’ha aplicat algun producte fertilitzants abans...
Esperar un mínim de 2 mesos per agafar la mostra, i 4 mesos si es
tracta d’un producte orgànic.
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Sòl: Quin volum de mostra cal agafar?
1 – 1,5 kg de mostra ja és suficient per a què el laboratori pugui realitzar totes
les determinacions analítiques.

Sòl: Enviament de les mostres
És important que arribin tan aviat com sigui possible al laboratori per a evitar
que s’alteri el seu contingut.
Si no és possible, emmagatzemar-les a un lloc fresc, preferentment en un
refrigerador amb una Tª < 4ºC.
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Sòl: Interpretació de resultats

Sòl: Interpretació de resultats
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Sòl: Interpretació de resultats

Important a tenir en compte:
- Profunditat mostra
- Densitat del sòl

30 cm
1,4 tn/m3

Sòl: Interpretació de resultats

Font: ITGA
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Sòl: Interpretació de resultats

INTERPRETACIÓ DEL RESULTATS

Una anàlisi sense una interpretació és inútil.
Es recomana estar en contacte amb un tècnic
per a tenir interpretacions útils i de qualitat per
a la nostra explotació.
Les anàlisis sense una correcta interpretació
no ens serveixen per a millorar la fertilització
de la nostra explotació.
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ORGÀNICS
19

Orgànics – Anàlisis: Com he d’agafar la mostra?

Possibilitat de mostreig:
del lloc d’emmagatzematge (femer,
bassa,..)
de l’equip de distribució just abans de
procedir a l’aplicació del camp (cisterna,
remolc escampador,...)

Buscar la màxima representativitat
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Orgànics – Anàlisis: Com he d’agafar la mostra?
Del lloc d’emmagatzematge:

Com a més punts més
representativa
serà
la
mostra i els resultats.

Imprescindible
homogeneïtzar el producte
abans del mostreig

Orgànics – Anàlisis: Com he d’agafar la mostra?
De l’equip de distribució:

Sobretot a les cisternes cal agafar la mostra
immediatament després d’omplir-les o just després del
transport per tal de que el purí estigui ben barrejat.
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Orgànics – Anàlisis: Determinacions

Determinacions
Fertilitat bàsica

N total, P, K

Fertilitat

N amoniacal, N orgànic, P, K

Complets

Nutrients, conductivitat, metalls,...

Orgànics – Anàlisis: Interpretació de resultats
Dejeccions sòlides

Nitrogen
X Kg N
100 Kg m.seca

x

X Kg m.seca
100Kg m.fresca

x

1000 kg
1t

=

Kg N
t gallinassa

On:
X = valor anàlisi
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Orgànics – Anàlisis: Interpretació de resultats
Fòsfor
X Kg P

x

100 Kg m.seca

X Kg m.seca

x

100Kg m.fresca

1000 kg
1t

x 2,29 =

Kg P2O5
t gallinassa

Potassi
X Kg K

x

100 Kg m.seca

X Kg m.seca
100Kg m.fresca

x

1000 kg
1t

x 1,2

=

Kg K2O
t gallinassa

On:
X = valor anàlisi

Orgànics – Anàlisis: Interpretació de resultats
Dejeccions líquides
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Orgànics – Anàlisis: Interpretació de resultats
Riquesa purí porcí
Nitrogen
X Kg N

x

100 Kg m.seca

X Kg m.seca

x

100Kg m.fresca

1000 kg

1,02 t

x

1 m3

1t

=

Kg N
m3 purí

Fòsfor
X Kg P

x

100 Kg m.seca

X Kg m.seca

x

100Kg m.fresca

1000 kg

x

1,02 t
1 m3

1t

x 2,29 =

Kg P2O5
m3 purí

Potassi
X Kg K
100 Kg m.seca

x

X Kg m.seca
100Kg m.fresca

x

1000 kg

x

1,02 t
1 m3

1t

x 1,2

=

Kg K2O
m3 purí

On:
X = valor anàlisi

Orgànics – Anàlisis: Interpretació de resultats

ABANS D’INTERPRETAR ELS VALORS, ÉS MOLT
IMPORTANT SABER LES METODOLOGIES D’ANÀLISI
UTILITZADES I EN QUINES UNITATS S’EXPRESSEN ELS
RESULTATS.
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http://www.ruralcat.net/web/guest/oficina-defertilitzacio
fertilitzacio.daam@gencat.cat
973/22.08.68
Gemma Murillo Busquets
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