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1. INTRODUCCIÓ 

El mostreig de sòls és el primer pas per realitzar un bon programa de fertilització, a més del 
coneixement del sòl, ens ofereix la oportunitat d’un estalvi en el nostre pla de fertiltzació, millorar 
el rendiment de l’explotació i reduïr l’impacte de l’agricultura al medi ambient. 

L’objectiu principal de l’anàlisi químic d’una mostra de sòl, es determinar la capacitat d’aquest per 
subministrar els nutrients essencials en les quantitats adequades per tot el cicle de cultiu.  

 

2. MATERIALS NECESSARIS 

 La barrina, és l’eina recomanada per agafar les 
mostres de sòl, ja que és molt precisa i permet mostrejar a 
la profunditat recomanada amb facilitat.  

 El poal ha de ser de mida suficient perque 
càpiguen les submostres i poder homogeneitzar-les. Evitar 
poals bruts o sacs d’adobs 

 Bosses de plàstic resistents per tal de que no es 
trenquin durant la conservació o el transport. Les bosses 
sempre hauran de ser identificades mitjançant un rotulador 
permanent.         

 

3. MOSTREIG DE SÒL A LA VOSTRA PARCEL·LA 

1. Agafeu entre 10-20 submostres de sòl de forma aleatòria a la vostra parcel·la, amb la 
barrina i poseu-les al poal.  

S’han d’evitar les zones pròximes als marges, zones on hi ha hagut un apilament 
temporal de dejeccions ramaderes, l’entrada d’aigua o zones on hi ha hagut un 
moviment de terres important.  

La barrina us serà facilitada pel vostre proveïdor. La profunditat del mostreig serà de 20 
cm, que es la zona que exploren les arrels de la planta. 

2. Barregeu bé les submostres de l’interior del poal fins obtenir una mostra homogènia i 
representativa del camp. 

3. Poseu entre 1-2 kg de la mostra homogènia en una bossa de plàstic resistent, i tanqueu-
la amb un nus. 

4. Identifiqueu la bossa de plàstic amb la mostra amb:  

a. Nom del propietari de la parcel·la 

b. Identificació de la parcel·la (polígon, parcel·la i terme) o nom identificatiu de la 

parcel·la). 

c. Data de recollida de la mostra. 

5. Porteu el més aviat possible la mostra de sòl al vostre tècnic perquè l’enviï al 

laboratori analític. Si no és possible guardeu-la a la nevera fins que pugueu. 

El mostreig de sòl a la parcel·la es realitzarà la primera quinzena del mes de març.  
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4. PARÀMETRES I FREQÜÈNCIA DE L’ANALÍTICA 

 

De forma general es recomanaria realitzar una anàlisi completa del sòl per tal de conèixer les 
característiques de la parcel·la a l’inici de la 
implantació del cultiu. 

En el nostre cas, tenint en compte que 
anteriorment en totes les parcel·les estudiades es 
cultivava arròs i que tots els arrossers són 
coneixedors de les característiques de la seva 
terra, unicament realitzarem l’anàlisi del P i K de la 
parcel·la, aquests elements juntament amb el N 
són els principals nutrients indicadors de la 
fertilitat del sòl.  

El N no serà analitzat, ja que és un nutrient molt 
mòbil, de manera que en el pla de fertilització es 
recomanarà que es les restitueixin les extraccions, 
tenint en compte sempre les possibles pèrdues. 

Es recomanable fer aquest anàlisi de sòls cada 5 
anys. 

 

 

5. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

Els valors de les anàlisis no donen cap informació per si mateixos, és important contactar amb un 
tècnic que interpreti els valors obtinguts.  

 

 

 

 

 

 

 

La recomanació del pla de fertilització de la parcel·la estarà determinat pels 
resultats analítics, la seva interpretació, la climatologia, les característiques i el 
maneig de la parcel·la, la varietat d’arròs que utilitzem, etc. 


