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Necessitat de planificar la 

fertilització
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Per què cal planificar la fertilització?

Cal fer aportacions amb criteri 
agronòmic per disminuir risc 
de degradació sòls i aigües

Cal fer aportacions pensant obtenir 
el màxim rendiment al millor preu

Cal fer aportacions amb requeriments 
legals segons zona geogràfica i cultiu



4

Planificar la fertilització a TOTA l’explotació

Qui ho ha de fer? 

 Explotacions agrícoles amb superfície fertilitzable superior a:
• 1 ha de cultius en hivernacle
• 3 ha de cultius a l'aire lliure d'hortícoles, de flors o de planta ornamental
• 10 ha de regadiu, 20 ha de secà 
• i/o equivalents

OBLIGATORI si tenen més del 50% superfície agrícola en ZV-A o ZV-B
A partir del juliol 2022 la resta de casos

 Centres de gestió de DR amb > 50 ha al seu pla OBLIGATORI PER A TOTS

 Degut a una inspecció i superes els 80 mg P/kg sòl de fòsfor

PLANIFICACIÓ

DE LA 

FERTILITZACIÓ

Tenir guardat                    

1

DAN
ENVIAR EL RESUM                                       

Entregar al DAAC cada any 

(telemàticament darrer trimestre)                  

3LGF
REGISTRAR EL 

QUE S’HA FET 

REALMENT 

Tenir guardat                    

2
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Planificar la fertilització a una part de l’explotació

Qui ho ha de fer? 

PLANIFICACIÓ

DE LA 

FERTILITZACIÓ

Tenir guardat                    

1

DAN
ENVIAR EL RESUM                                       

Entregar al DAAC cada any 

(telemàticament darrer trimestre)                  

3LGF
REGISTRAR EL 

QUE S’HA FET 

REALMENT 

Tenir guardat                    

2

 Si es vol aplicar fora de les èpoques permeses

 Si es vol aplicar dosis superiors a les màximes permeses

 Si s’amplia bestiar a la granja i les noves dejeccions van a ZV-B

 Si es vol aplicar fracció líquida resultant d’un tractament



6

Assessorament en fertilització

Qui ho pot fer:

 Titular de l’explotació si té formació requerida

 Contractant el servei a una persona assessora en fertilització

 A través de la entitat/cooperativa a la que pertany l’explotació

PLANIFICAR

FERTILITZACIÓ

JUSTIFICAR 

APLICACIONS 

DIFERENTS

Tenir guardat                    Tenir guardat                    
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Màxim rendiment al millor preu

Conèixer el punt de partida pel que 
fa a disponibilitat de nutrients al sòl

 Dosi d’aplicació

 Tipus i característiques del fertilitzant

 Època d’aplicació

 Forma d’aplicació

Aportacions pensant 
obtenir el màxim 

rendiment al millor preu

K

N N

N

N

N
P

P

P

P P

K

K

K K

Detecció d’excessos o carències
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Criteri agronòmic per disminuir el

risc de degradació de sòls i de les aigües

Obtenció de nutrients
(derivats de les dejeccions)

Evitar pèrdues de nutrients

(excessos de fòsfor)

Lleguminoses
(associacions de cultius)

Qualitat del sòl
(planificació a llarg termini)
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Com plantejar un pla de fertilització

A
B

C

Definir les unitats 

de maneig
1 2 Determinar rendiment 

objectiu parcel·la

FONS (Presembra)

4 Escollir estratègia segons producte fertilitzant a utilitzar

3 Calculem necessitats 

cultiu a sembrar

FONS (Presembra) COBERTORACOBERTORAFONS (Presembra) COBERTORA

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/5526830/IT_assessorament_OK.pdf/30eaa128-123b-4ce7-94b9-eca176efbf4d
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/5526830/IT_assessorament_OK.pdf/30eaa128-123b-4ce7-94b9-eca176efbf4d
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Planificació per unitat definida

AJUSTAR-SE A CADA SITUACIÓ PARTICULAR

No hi ha un mètode únic 

per fer la planificació 

Conèixer cada parcel·la

No sempre s’ha 

d’aplicar el mateix
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Què cal tenir en compte segons Decret 153/2019

Tipus 
d’adob

Moment 
aplicació

Dosi 
aplicació

Maquinària

Cultiu Procés dinàmic 
que cal adaptar 

a la realitat 

Requeriments relacionats amb la 
planificació de la fertilització

 Tipus de fertilitzant 
 Dosis aplicació
 Moment d’aplicació
 Maquinària 
 Equips de mesura nutrients
 Traçabilitat GPS
 Distàncies
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En resum......

 Definir les unitats homogènies de cultiu

 Escollir un mètode per a planificar (no hi 
ha un únic mètode)
El balanç de nitrogen és el més utilitzat

 Diferents nutrients, diferents dinàmiques, 
diferents metodologies

 Adaptar la planificació a la pràctica real

 Possibles modificacions respecte la 
planificació inicial

 Registrar les actuacions
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Planifiquem la fertilització de 

la parcel·la a partir del 

mostreig de sòl



14

Com plantejar un pla de fertilització

A
B

C

Definir les unitats 

de maneig
1 2 Determinar rendiment 

objectiu parcel·la

FONS (Presembra)

4 Escollir estratègia segons producte fertilitzant a utilitzar

3 Calculem necessitats 

cultiu a sembrar

FONS (Presembra) COBERTORACOBERTORAFONS (Presembra) COBERTORA



15

Planifiquem la fertilització de la parcel·la

On està situada la parcel·la?

DECRET 153/2019

És d'obligat compliment per a 

totes les zones vulnerables

Obligatorietat de determinats 
preceptes també a 

les zones no vulnerables
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Com plantejar un pla de fertilització

A
B

C

Definir les unitats 

de maneig
1 2 Determinar rendiment 

objectiu parcel·la

FONS (Presembra)

4 Escollir estratègia segons producte fertilitzant a utilitzar

3 Calculem necessitats 

cultiu a sembrar

FONS (Presembra) COBERTORACOBERTORAFONS (Presembra) COBERTORA
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Producció 

objectiu

Extraccions del 

cultiu

Necessitats 

màximes

Maneig de 

la palla?

Mitjana de les 

darreres 5 

campanyes

Blat (kg nutrients/tona gra):

29 kg N

14 kg P2O5

24 kg K2O

2500

3800

4000

4500

5000

4.000 kg/ha
116 kg N/ha

56 kg P2O5/ha

96 kg K2O/ha

Determinar el rendiment objectiu de la parcel·la i les 

seves necessitats en principals nutrients

EX. CEREAL D’HIVERN

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/taules-dades/extraccions-dels-cultius


 Flexibilitat
 Informe tècnic + anàlisi sòl  ∆ 25%

 Si informe d’assessor/a basat en mètode balanç N (Annex 6)

Annex 5

Limita tots els tipus 
de  fertilitzants !
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Dosis màximes N en Zona Vulnerable

Però mai superar els 170 kg N/ha i any d’orgànics



 Flexibilitat

 Aplicacions biennals de fems + 60% 

 Elevada producció, + 30% 

Annex 12

Únicament limita els 
fertilitzants orgànics !
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Per als fertilitzants minerals la normativa no concreta una dosi màxima

Dosis màximes N en Zona No Vulnerable

Amb informe emès per persona tècnica

Hi ha màxims per als fertilitzants orgànics segons grups de cultius



20

Com plantejar un pla de fertilització

A
B

C

Definir les unitats 

de maneig
1 2 Determinar rendiment 

objectiu parcel·la

FONS (Presembra)

4 Escollir estratègia segons producte fertilitzant a utilitzar

3 Calculem necessitats 

cultiu a sembrar

FONS (Presembra) COBERTORACOBERTORAFONS (Presembra) COBERTORA
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Tipus de fertilitzants

La forma en què s’apliquen els nutrients a través d’un producte 

determina la seva disponibilitat i el seu aprofitament
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NITROGEN

Formes del nitrogen

Prod. Org.  Sòlids

Prod. Org. Líquids

FONS

PREFERENTMENT COBERTORA
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Moment de màxima absorció del N per part del cultiu

CEREAL D’HIVERN



24

Moment de màxima absorció del N per part del cultiu

CEREAL D’ESTIU



 En ZV, pocs canvis
Annex 4.a
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 En ZNV Novetat ! Annex 4.b

Moment de màxima absorció del N per part del cultiu

Èpoques d’aplicació



 En ZV, pocs canvis
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 En ZNV Novetat !

Moment de màxima absorció del N per part del cultiu

Èpoques d’aplicació



 Excepcions en ZV i ZNV
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Moment de màxima absorció del N per part del cultiu

Èpoques d’aplicació
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K

N
N

N

NN

P
P

P

P

P

K

K

K
K

Potser no cal aplicar tot el que 

hem calculat que necessitem 

perquè el nostre sòl ja disposa 

d’una quantitat de nutrients

MOSTREIG DE SÒL

Enllaç vídeo

Disponibilitat de nutrients

https://www.youtube.com/watch?v=VmvBZAFBBL4
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Taula. Interpretació dels nivells de nitrogen en forma de nitrats al sòl

Font: Dossier Tècnic N85

Profunditat de mostreig: 0 a 30 cm

Anàlisis de sòl. Com interpretar els resultats

Contingut de N en forma de nitrats (mg kg-1 ) Interpretació 

< 10 Baix

10 - 20 Mitjà

20 - 25 Alt

> 25 Molt alt

 Els nitrats és la forma majoritària d’absorbir el N per part de la planta

 Un règim de pluges intenses o regs intensos el fan desplaçar fora del nivell radicular

NITROGEN EN FORMA DE NITRATS (N-NO3
- )

Unitats mg kg sòl -1

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/128849/DT85.+Fertilitzaci%C3%B3+en+cereal+d%27hivern/68f0c34b-2bd3-40df-a536-7562b8acc3b3
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Important a tenir en compte:

- Profunditat mostra  30 cm

- Densitat del sòl  1,4 t/m3

NITROGEN EN FORMA DE

NITRATS

Per passar de mgN-NO3/kg a kg N/ha

Anàlisis de sòl. Com interpretar els resultats

Ve expressat en mg N-NO3/kg 

Necessitem saber kg/ha

NITROGEN EN FORMA DE kg/ha
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Unitats mg kg sòl -1

Contingut de fòsfor (P Olsen) al 

sòl per cereals d’hivern (mg/kg)
Interpretació Recomanació

< 12 Baix > Exportacions

12 - 20 Mitjà Exportacions

> 20 Alt < Exportacions o no cal aplicar

Taula. Interpretació del contingut dels nivells de fòsfor al sòl i recomanacions d’adobatge

Anàlisis de sòl. Com interpretar els resultats

FÒSFOR DISPONIBLE (Mètode Olsen)

Des del punt de vista agronòmic el fòsfor es troba al sòl de diferents formes:

 Dissolt a la solució (disponible per la planta i l’únic que poden absorbir directament)

 Precipitat (lentament disponible)

 Formant part de minerals altament insolubles (poc disponible)

Font: Dossier Tècnic N85

Profunditat de mostreig: 0 a 30 cm

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/128849/DT85.+Fertilitzaci%C3%B3+en+cereal+d%27hivern/68f0c34b-2bd3-40df-a536-7562b8acc3b3
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Anàlisis de sòl. Com interpretar els resultats

POTASSI DISPONIBLE (Mètode extracció acetat amònic)

 És un altre macronutrient necessari ja que pot afectar al rendiment i a la qualitat 

de la producció

 Cal considerar-ne tant els aspectes de carència com els d’excés

Font: Dossier Tècnic N85

Profunditat de mostreig: 0 a 30 cm

Unitats mg kg sòl -1

Taula. Interpretació del contingut dels nivells de potassi al sòl i recomanacions d’adobatge 

(cereals d’hivern)

Contingut de potassi (K ac. 

amònic) al sòl per cereals 

d’hivern (mg/kg)

Interpretació Recomanació

< 100 Baix >Exportacions

100 - 150 Mitjà Exportacions

>150 Alt
< Exportacions o 

no cal aplicar

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/128849/DT85.+Fertilitzaci%C3%B3+en+cereal+d%27hivern/68f0c34b-2bd3-40df-a536-7562b8acc3b3
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Anàlisis de sòl. Com interpretar els resultats

Unitats mg kg sòl -1

NITROGEN NITRIC (N-NO3)  mg/kg s.m.s = 8,75

FOSFOR (P) (Olsen)  mg/kg s.m.s. = 29,4

POTASSI (K) (ext. acetat amònic)  mg/kg s.m.s. = 240

< 10 Baix

> 20 Alt < Exportacions o no cal aplicar

> 150 Alt < Exportacions o no cal aplicar

8,75 x 4,2 37 kg N/ha

En aquest perfil el sòl analitzat presenta un nivell ajustat de nitrogen

(37 kg N/ha) per tant, en cas de voler aplicar-ne es recomana fer-ho

amb una dosi baixa, sobre els 30 kg N/ha, per a mantenir el nivell i

esperar a l’analítica de nitrats de sortida d’hivern (gener-febrer) per

saber quina dosi aplicar en cobertora.

Pel que fa al fòsfor i potassi amb el resultat obtingut no és necessari

aplicar-ne en les pròximes campanyes, perquè no hi haurà resposta a

la fertilització amb aquests nutrients..
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Anàlisis de sòl. Com interpretar els resultats

Unitats mg kg sòl -1

Profunditat (cm) mg / kg sòl

0-30 16

30-60 7

60-90 8

Es recomana retardar l’aplicació de nitrogen per

més endavant, i en el cas que es dugui a terme,

aplicar una dosi de nitrogen moderada, al voltant

dels 60 kg N/ha (segons històric parcel·la i maneig

habitual que se’n fa).

En aquest cas només necessitem el nitrogen

Kg N / ha TOTAL

67

130 
kg N / ha

30

33
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Com tenir en compte recompte de dosis

Quantitat màxima procedent de fertilitzants orgànics  170 kg N/any en ZV

DOBLE COLLITA i el 170 kg N/any (exemple)

FEMS Fons panís i fons del cereal d’hivern

100 kg N 70 kg N

PURINS  Fons panís i cobertora cereal d’hivern

100 kg N 70 kg N
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Quan NO es disposa d’anàlisis de sòl

Font: Dossier Tècnic N85

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/128849/DT85.+Fertilitzaci%C3%B3+en+cereal+d%27hivern/68f0c34b-2bd3-40df-a536-7562b8acc3b3
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Quan NO es disposa d’anàlisis de sòl

Font: Dossier Tècnic N85

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/128849/DT85.+Fertilitzaci%C3%B3+en+cereal+d%27hivern/68f0c34b-2bd3-40df-a536-7562b8acc3b3
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Com calcular els nutrients 

dels fertilitzants orgànics a 

partir d’una analítica de 

laboratori
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 Conèixer/estimar

 kg N / t     (fems i gallinassa)

 kg N / m3 (purins i fraccions líquides)

Mètodes

 N teòric / Volum real

 Taules i bibliografia adient

 Anàlisi laboratori

 Conductímetre (purins); NIR

 Altres

Annex 14

Estimació de la concentració de nitrogen 

Fitxa tècnica número 17

Dossier tècnic 85 

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6764921/17_Nitrogen_Dejeccions_Actualitzada.pdf/0c70b8a1-5d9d-423a-afd3-f727526e4fc2
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6764921/17_Nitrogen_Dejeccions_Actualitzada.pdf/0c70b8a1-5d9d-423a-afd3-f727526e4fc2
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/128849/DT85.+Fertilitzaci%C3%B3+en+cereal+d%27hivern/68f0c34b-2bd3-40df-a536-7562b8acc3b3
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Estimació de la concentració de nitrogen 
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Quan les unitats estan expressades en % smf

N  x 10 

P2O5  x 10 x 2,29

K2O  x 10 x 1,2

DEJECCIONS SÒLIDES

Càlcul concentració nutrients dejeccions ramaderes
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X Kg P 

100Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg P2O5

tona
x =

On:  X = valor anàlisi

2,29x

X Kg K

100Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg K2O

tona
x =1,2x

Nitrogen

X Kg N

100Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg N

tona
x =

Quan les unitats estan expressades en % smf

Fòsfor

Potassi

DEJECCIONS SÒLIDES

Càlcul concentració nutrients dejeccions ramaderes
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X Kg P 

100 Kg m.seca

X Kg m.seca

100Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg P2O5

tona
x x =

On:  X = valor anàlisi

2,29x

X Kg K

100 Kg m.seca

X Kg m.seca

100Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg K2O

tona
x x =1,2x

Nitrogen

X Kg N

100 Kg m.seca

X Kg m.seca

100Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg N

tona
x x =

Quan les unitats estan expressades en % sms

Fòsfor

Potassi

DEJECCIONS SÒLIDES

Càlcul concentració nutrients dejeccions ramaderes
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Quan les unitats estan expressades en % smf

N  x 10 x densitat

P2O5  x 10 x densitat x 2,29

K2O  x 10 x densitat x 1,2

DEJECCIONS LÍQUIDES

El N total és el N amoniacal + N Kjeldahl

X Kg N x 10                x densitat

Càlcul concentració nutrients dejeccions ramaderes
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X Kg P 

100Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg P2O5

x =

On:  X = valor anàlisi

2,29x

X Kg K

100 Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg K2Ox =1,2x

Nitrogen

X Kg N

100 Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg N

m3
x =

Quan les unitats estan expressades en % smf

Fòsfor

Potassi

DEJECCIONS LÍQUIDES

x
densitat t

1 m3

densitat t

1 m3

x

m3

densitat t

1 m3

x

m3

Càlcul concentració nutrients dejeccions ramaderes
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X Kg P 

100 Kg m.seca

X Kg m.seca

100Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg P2O5

x x =

On:  X = valor anàlisi

2,29x

X Kg K

100 Kg m.seca

X Kg m.seca

100Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg K2Ox x =1,2x

Nitrogen

X Kg N

100 Kg m.seca

X Kg m.seca

100Kg m.fresca

1000 kg

1 t

Kg N

m3
x x =

Quan les unitats estan expressades en % sms

Fòsfor

Potassi

DEJECCIONS LÍQUIDES

x
densitat t

1 m3

densitat t

1 m3

x

m3

densitat t

1 m3

x

m3

Càlcul concentració nutrients dejeccions ramaderes
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Exemple de càlcul nutrients dejeccions ramaderes

GALLINASSA

Font: Dossier Tècnic N85

Per aplicar   

110 kg N/ha 

necessitarem...

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/128849/DT85.+Fertilitzaci%C3%B3+en+cereal+d%27hivern/68f0c34b-2bd3-40df-a536-7562b8acc3b3
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Exemple de càlcul nutrients dejeccions ramaderes

FL DE PURÍ PORCÍ

Font: Dossier Tècnic N85

Per aplicar   

125 kg N/ha 

necessitarem...

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/128849/DT85.+Fertilitzaci%C3%B3+en+cereal+d%27hivern/68f0c34b-2bd3-40df-a536-7562b8acc3b3
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Maquinària i equipaments
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Maquinària i equipaments 

Equips d’aplicació de dejeccions 

ramaderes líquides. Sistemes 

que permetin aplicacions 

uniformes i amb dosis ajustades
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Maquinària i equipaments 

Conductímetre a la cisterna

 Permet estimar riquesa N purins

 En cisterna

 En bassa
Ambdós instal·lats permanentment
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Maquinària d’aplicació productes orgànics líquids 

Especial per fruiters

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6764921/17_Nitrogen_Dejeccions_Actualitzada.pdf/0c70b8a1-5d9d-423a-afd3-f727526e4fc2


53

3. Quan ho he d’aplicar

Maquinària d’aplicació productes orgànics líquids (II)

Especial per fruiters

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6764921/17_Nitrogen_Dejeccions_Actualitzada.pdf/0c70b8a1-5d9d-423a-afd3-f727526e4fc2
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3. Quan ho he d’aplicar

Maquinària d’aplicació productes orgànics líquids (II)

Especial per fruiters

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6764921/17_Nitrogen_Dejeccions_Actualitzada.pdf/0c70b8a1-5d9d-423a-afd3-f727526e4fc2
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3. Quan ho he d’aplicar

Maquinària d’aplicació productes orgànics sòlids 

Especial per fruiters

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6764921/17_Nitrogen_Dejeccions_Actualitzada.pdf/0c70b8a1-5d9d-423a-afd3-f727526e4fc2
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3. Quan ho he d’aplicar

Maquinària d’aplicació productes orgànics sòlids 

Especial per fruiters

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6764921/17_Nitrogen_Dejeccions_Actualitzada.pdf/0c70b8a1-5d9d-423a-afd3-f727526e4fc2
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3. Quan ho he d’aplicar

Maquinària d’aplicació productes orgànics sòlids 

Especial per fruiters

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6764921/17_Nitrogen_Dejeccions_Actualitzada.pdf/0c70b8a1-5d9d-423a-afd3-f727526e4fc2
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Aplicació de FL a través del reg en cobertora

https://www.youtube.com/watch?v=KuRIQFEMxgs

https://www.youtube.com/watch?v=KuRIQFEMxgs
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Aplicació de FL en cobertora del panís
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Altres requeriments a considerar en l’aplicació

Fitxa tècnica número 19

Traçabilitat GPS Distàncies Incorporació

Fitxa tècnica número 28 Fitxa tècnica número 27

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6238760/28_distancies_Aplicacio.pdf/1eb77e6c-eb3c-4d3f-b520-923c6924ff37
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6238765/19_Tra%C3%A7abilitat_GPS.pdf/7b120c51-0648-4608-a2cf-57b7441f6c55
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6238760/28_distancies_Aplicacio.pdf/1eb77e6c-eb3c-4d3f-b520-923c6924ff37
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6238760/28_distancies_Aplicacio.pdf/1eb77e6c-eb3c-4d3f-b520-923c6924ff37
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6238765/27_Incorporacio_sol.pdf/7f1475cd-81ad-4344-a63e-fd8c08f48624
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/6238765/27_Incorporacio_sol.pdf/7f1475cd-81ad-4344-a63e-fd8c08f48624
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Concentracions de nutrients al sòl
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 Nitrogen en forma de nitrat (ppm):

 Herbacis extensius regadiu: 35 (durant 30 dies posteriors a la collita)

 Herbacis extensius secà: 25 (durant 30 dies posteriors a la collita)

 Llenyosos en regadiu: 30 (1 octubre - 30 novembre)

 Olivera: 25 (1 desembre - 31 gener)

 Guarets i terrenys sense cultiu: 20 (qualsevol moment de l’any)

 Fora de les èpoques i per tots els cultius: 75 

4. Concentració de nutrients al sòl: NITROGEN
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L’aportació 

continuada de 

dejeccions 

ramaderes al sòl, 

dosificades amb 

criteri nitrogen, 

provoca un 

increment del 

contingut de 

fòsfor que pot 

arribar a ser 

excessiu

4. Concentració de nutrients al sòl: FÒSFOR

Fitxa tècnica número 42

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/5961791/Fitxa_num_42_Exces_fosfor.pdf/90949ce5-1af8-43ba-a972-c3700e2d55b3
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 Si > 80 ppm P (Olsen) (Article 29.2)

 Fertilitzar tota l’explotació durant 4 anys en base a anàlisi de sòls 

(autocontrol). 

 Si > 150 ppm P (Olsen) (Annex 9.b)

 Fertilitzar tota l’explotació durant 4 anys en base a anàlisi de sòls 

(autocontrol). 

 DARP fa 2n mostreig als 3 anys

 El nivell P NO ha d’haver pujat

4. Concentració de nutrients al sòl: FÒSFOR
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Material tècnic de suport

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-

fertilitzacio/assessorament

fertilitzacio.daam@gencat.cat

www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilitzacio

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/assessorament
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/assessorament
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/assessorament
http://www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilitzacio


Moltes gràcies


