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1. INTRODUCCIÓ: Quina normativa existeix en relació amb la contaminació per fertilitzants?
Directiva 9/676/CEE

Ordre de 22 d’octubre de 1998:
Codi de bones pràctiques agràries
en relació amb el nitrogen

Per a una correcta fertilització nitrogenada es requereix elaborar
plans de fertilització ... tot ajustant les aplicacions de fertilitzants
en el temps, en la quantitat i en l’espai.

Reial decret 261/1996
En aquest estudi es presenta una proposta de fertilització raonada en viticultura que permet minimitzar els
riscos de contaminació del subsòl per nitrats provinents de la fertilització.

2. FERTILITZACIÓ RAONADA: com ajustar al màxim les aportacions de nitrogen?
MAPA DE SÒLS

MAPA DE RENDIMENTS O DE VEREMA

Cartografia bàsica, permet determinar el volum d’exploració del
sòls per les arrels, la elecció del porta-empelt, sistema de
conducció, reg, la preparació del terreny, l’estrategia d’adobat …

Per ajustar al màxim les dosis d’adobat es necessari coneixer les
extraccions, que en vinya son de 7 kg N/1000 kg de collita. Les
veremadores equipades amb sensors de rendiment, permeten
coneixer la variabilitat pràcticament a nivell de detall cep a cep.
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MAPA D’ADOBAT
Es el resultat de la
combinació del
mapa de sòls,
rendiment, vigor i
els anàlisis
nutricionals, que
es repeteixen cada
3-5 anys.

MAPA DE VIGOR O CREIXEMENT VEGETATIU
El mapa de de vigor o creixement vegetatiu dóna una idea clara
de la resposta del cultiu al N, pel que es una eina molt important
per evitar la sobrefertilització.
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APLICACIÓ EN EL CAMP
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El mapa d’adobat es
pot instal·lar en
adobadores
d’aplicació variable
equipades amb un
GPS, que faciliten
l’aplicació de dosis
ajustades a les
necessitats reals de la
vinya.

3. CONCLUSIONS: Les noves tecnologies en viticultura de precisió son una eina molt útil per a l’aplicació de bones pràctiques
agràries en relació amb el nitrogen, ja que faciliten l’obtenció d’informació espacial cada vegada més detallada i també l’aplicació
d’aquesta informació en una gestió diferencial de la vinya, orientada a ajustar al màxim les dosis de fertilització.

