3.º Momento de mostraxe e frecuencia
A toma da mostra debe realizarse despois da
recolección e antes da fertilización. De non ser
posible, deixarase transcorrer un mes desde o
último labor.
En xeral, é suficiente unha avaliación da fertilidade nun período de 3 a 5 anos (como mínimo);
se se practica encalado a frecuencia será de 2 a 3
anos. En cultivos intensivos pode aumentarse a 1
vez ao ano.
Os estudos particulares de salinidade, toxicidade
etc. requiren dun tratamento específico.
Recoméndase unha certa previsión. A maior
parte das correccións ao chan deben realizarse, como mínimo, un mes antes da plantación,
e mesmo o outono anterior. Se se envía xusto
no momento en que se vai plantar, é probable
que o laboratorio estea sobrecargado.

Envío de mostras:
Laboratorio de solos
Estación Fitopatolóxica Areeiro
Subida á Carballeira, s/n
36153 Pontevedra (España)
Para máis información:
Para calquera tipo de dúbida póñase en contacto
co laboratorio de solos
Teléfono: 986 804 100
Correo-e: solos@depo.es//analítica.efa@depo.es

Normas de recollida e envío
de mostras do solos para
a súa análise de fertilidade
Estación Fitopatolóxica Areeiro

Ningunha análise ofrece información válida se a
toma de mostras non se realizou coidadosamente:

POR FAVOR, LEA CON ATENCIÓN
ESTAS NORMAS
A toma de mostras do solo para analizar a súa
fertilidade debe efectuala a ou o usuario do servizo. Deberase prestar especial atención a esta
tarefa, posto que o solo é un medio heteroxéneo.

2.º Técnica de mostraxe
Unha vez definida a parcela con características
uniformes, tomaranse de 8 a 15 mostras parciais de
terra, que se mesturarán moi ben nun contedor
limpo para despois recoller a cantidade de mostra
que se enviará ao laboratorio: de 500 a 1.000 g.
Como tomar as mostras parciais

• A norma de partida é a de tomar mostras da capa

• En todos os casos as mostras deben estar afastadas de obras, camiños etc.

• A terra analizada debe ser representativa do

• As normas que se dan son resultado de aplicar a
lóxica: a pequena parte de terra que se analiza
debe parecerse o máximo posible á superficie ou
terreo que se quere coñecer

arable do solo, que é a que recibe a maior parte
das emendas ou abonos e a que, polo tanto, estará
máis modificada polos labores previos
espazo no que se alimentan as principais raíces
do correspondente cultivo; en xeral, son os 20 ou
30 cm superiores do solo: a capa arable

• En ocasións, cómpre tomar mostras separada-

mente da capa superficial (entre 30 e 60 cm) para
coñecer a aptitude potencial do solo

A) En pradarías, cultivos anuais e hortalizas:
Submostras uniformemente

C) En solos de invernadoiro:
Distribución ao chou e, se se practica fertirrigación, as submostras deben proceder de puntos
próximos aos gotexadores e entre eles.
Se se trata dunha mostraxe previa á instalación do
invernadoiro, esta sería similar á do apartado A).
Profundidade de mostraxe
No caso de tomar terra en contacto co maior
volume de raíces, tras retirar sempre a cuberta
vexetal, ofrécense os seguintes valores orientadores
- Pradeiras: 10-20 cm de profundidade

distribuídas, por exemplo
en zigzag.

Se xa se realizou unha mostraxe en profundidade
en anos anteriores pode ser suficiente a evolución
da capa superficial e só tomar mostras dos 30 cm
superiores.

- Solos de invernadoiro: 15-25 cm
Mostra superior
Mostra inferior

- Cultivos anuais e hortalizas: 20-30 cm

1.º Definición de parcelas uniformes onde
facer a toma de mostras

- Froiteiras e viñedos: ata 50-60 cm (distinguindo
os 25 cm superiores)

A análise de terras e a interpretación de resultados
deben realizarse sobre parcelas con características
semellantes.

Cantidade de mostra e etiquetaxe

Se se producen diferenzas claras:
• No aspecto dos cultivos: cor ou desenvolvemento
diferentes, síntomas visibles de carencias
• No tipo de solo: cor, profundidade, facilidade de
labra (solos pesados/lixeiros)
• Nos labores agrícolas realizados en anos anteriores: encalado, fertilización orgánica intensa,
subsolado
• Na pendente do terreo: transición acusada de solo
chan a inclinado
Dividirase a área en parcelas coas mesmas características e nela tomarase a mostra correspondente.

B) En froiteiras e viñedos:
Na área de sombra da copa da árbore (nin moi
próximo ao tronco nin moi afastado).
Distínguense dúas profundidades e, polo tanto,
dúas mostras diferentes (a zona superior é, en
xeral, máis escura).
Resulta práctico facer
unha cata para despois
tomar cunha pa a
mostra a dous niveis,
sobre todo se a mostraxe
é para unha nova plantación.

Serán suficientes de 500 a 1.000 gramos para
realizar todas as probas dun solo. É necesario que
esta mostra para análise proceda dunha cantidade
superior, mesturada a conciencia nun contedor
limpo.
Deberase introducir a mostra nunha bolsa de
plástico pechada, que á súa vez se meterá noutra,
e colocar entre ambas as dúas unha etiqueta co
nome da ou do remitente, o da parcela, a profundidade da mostraxe e a data. No laboratorio
cubrirase a correspondente ficha informativa.
A mostra debe estar o máis seca posible para
unha análise máis rápida.

