
 
 

 
 

 
NOU SERVEI D’ASSESSORAMENT EN NUTRICIÓ I PLANTACIÓ 
DE VINYA 
 

1. Objectius 
 

L’experiència acumulada durant anys així com les demandes dels sol·licitants 
d’anàlisis aconsellen modificar els actuals grups per tal de generar certificats 
mes ajustats a les necessitats del sector. De converses mantingudes amb 
diverses ADV i DO s’assenyala també la importància de l’assessorament i no 
tan sols l’entrega de resultats analítics.  
 
Aconsellar i assessorar en base a la realització d’analítiques de control de sòls  
permetrà veure que moltes vegades no cal utilitzar adobs inorgànics 
massivament i si més no estalviar alguns elements amb l’aplicació d’adobs 
simples i no complexes si no són necessaris. 
 
També es ressaltarà la importància d’utilitzar adobs inorgànics com els fems, 
fent aportació dels elements necessaris a més d’estructurar el terreny, facilitar l 
flora microbiana, afavorir el desenvolupament radicular, evitar les deficiències 
en oligoelements, assegurar la mineralització progressiva i sobretot obtenir 
productes de qualitat. 
 
Els anàlisis a realitzar seran físics per la determinació de la textura i estructura 
del terreny i els químics per determinar la matèria orgànica, la calç activa, el pH 
i la conductivitat que conformaran els anàlisis de plantació.  
 
Per conèixer la fertilitat del terreny efectuaríem els micro i macroelements i en 
el cas de que el sòl no hagués descansa el temps suficient faríem una analítica 
de nematodes.  
 
Les analítiques de plantació quedaran determinades pel grup AT1 i el de 
nutrició pel AT2. Amb ells podrem determinar els abonats de fons, de 
manteniment i el de reparació. Aquests sempre que es realitzin amb els suports 
dels anàlisis podrem comprovar que estalviem temps, diners i concentracions 
de residus no desitjades. 
 
 



 
 

 
 

 
 
Amb l’assessorament del grup AT1 es pot ajudar a la determinació de: 
 
Tria de portaempelt: Realitzant el AT1 coneixerem els paràmetres necessaris 
per aconsellar els portaempelts més adients per la varietat que es vol plantar, 
evitant així els problemes de clorosi, d’afinitat, etc... que es podrien derivar 
d’una mala tria dels portaempelt. 
 
B) Abonat de fons amb matèria orgànica. També coneixerem el nivell de 
matèria orgànica i per tant podrem aconsellar la quantitat d’abonat en fems que 
caldrà afegir per dotar el terreny com un abonat de fons previ a la plantació. 
 
Realitzant el AT2 coneixerem els paràmetres necessaris per tal d’actuar 
respecte de les necessitats nutritives de la planta: 
 
A).- En l’aspecte mineral.  
 
B).- Des del punt de vista de la fertilització com a manteniment de les 
condicions físico-químiques i microbiològiques del terreny.- 
 
C).- Adobat. Com pal·liar, si és necessari, amb l’ adobat  com part d’ una 
pràctica cultural que influeix en el cultiu aportant els elements nutritius en 
diferents punts del procés vegetatiu: 

- Abans o en l’ inici de la plantació com adobat de fons 
- Durant el procés vegetatiu de la planta com a adobat de manteniment. 
- En cas de carències o desequilibris en la pròpia planta com a adobat de 

reparació. 
 
 

2. Grups d’assessorament. 
 
Grup AT1: Calç activa, conductivitat, pH a l’aigua, pH a KCl, matèria orgànica i 
textura. 
 
Grup AT2: Nitrogen, Ca extraible, K de canvi, Mg de canvi, Na de canvi, 
Relació C/N i Relació K/Mg 
 



 
 

 
 

 Juntament amb aquests certificats d’anàlisis s’emetrà un informe 
personalitzat de recomanacions tant per plantació, tria de porta-empelt  com 
per nutrició (adobat de fons i de manteniment; quantitats, tipus i periodificació 
de les aportacions). 
 
 Per tal d’aportar encara més valor afegit a la feina d’assessorament es 
dona la possibilitat de realitzar la pressa de mostres per part del personal de l’ 
INCAVI, la qual cosa també suposarà una visita de la finca en qüestió i una 
millora substancial dels elements de judici a l’hora d’emetre l’assessorament 
demanat per l’interessat.. 
 

3. Preus dels Grups d’Assessorament. 
 

 
Descripció Acrònim Preu IVA inclòs (€) 
Assessorament bàsic per 
plantació i nutrició de la 
vinya 

AT1 20,39 

Assessorament per nutrició i 
manteniment de la vinya 

AT2 29,25 

Assessorament global AT3 (AT1+AT2) 49,64
Assessorament global + 
pressa de mostres 

AT4 62,94 
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