NOU SERVEI D’ASSESSORAMENT DE CONTROL DE LA VINYA.
1. Objectiu.
L’anàlisi de teixits també es coneix per anàlisi foliar. Aquest tipus d’anàlisi és un
mètode de diagnòstic força efectiu i complementari d’una anàlisi de sòl per
valorar l’estat nutritiu del ceps. Aquesta anàlisi ajuda a determinar les
concentracions de nutrients que la planta agafa del sòl.
L’anàlisi foliar es una bona eina que dona una orientació molt fiable de
l’alimentació dels ceps i si no hi hauran carències durant el cicle vegetatiu. Cal
dir que si es tenen carències es podrà actuar aplicant aportacions foliars evitant
l’aparició de mancances i posteriorment es corregiran les mateixes amb
l’aplicació adequada de l’ adobat del sòl.
Per tal de que l’ anàlisi foliar sigui encara més efectiva per conèixer els
nutrients que es troben a les fulles cal fer-la de forma periòdica.
Donada la diferent composició de les fulles dels sarments estèrils de les dels
sarments productius cal escollir la fulla oposada al primer raïm de la base del
sarment ja que És la que es considera la representativa per valorar (al 75 % de
la floració).
Per tal de que les dades tinguin fiabilitat cal prendre com a base de referència
vinyes ben nodrides i de collita regular que serviran per comparar en zona de
vinya mal nodrida amb mancances o carències en diferents elements.
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 públic.
De converses mantingudes amb diverses ADV i DOs s’assenyala també la
importància de l’assessorament i no tan sols l’entrega de resultats analítics. Per
tant proposem adoptar dos grups d’assessorament en base als següents dos
grups d’anàlisis:
Grup AF1: Humitat, Nitrogen, Potassi, Sodi, Magnesi i Calci.

Grup AF2: Ferro, Zenc, Coure, Bor i Manganès.
Juntament amb aquests certificats d’anàlisis s’emetrà un informe personalitzat
de recomanacions en cas de detectar-ne problemes de carències nutricionals a
la vinya.
Per tal d’aportar encara més valor afegit a la feina d’assessorament es
valora la possibilitat de realitzar la pressa de mostres per part del personal de l’
INCAVI, la qual cosa també suposaria 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.
2. Preus dels grups d’Assessorament.
Descripció
Assessorament bàsic de
control de macronutrients
Assessorament per nutrició i
control de micronutrients
Assessorament global
Assessorament global +
pressa de mostres
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Acrònim
AF1

Preu IVA inclòs (€)
35,46

AF2

21,25

AF3 (AF1+AF2)
AF4

56,71
70,01

