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ACCIÓ B3. FertiNext
1. Què és el FertiNext?
El FertiNext és un programa informàtic (www.fertinext.com) desenvolupat per la
Fundació Mas Badia i el DAAM durant els últims anys. Es tracta d’una eina d’ajuda a la
decisió per a la recomanació de fertilitzacions orgàniques i minerals en cultius
extensius de secà i regadiu. El FertiNext utilitza el mètode del balanç de nutrients en
diferents períodes (anys anteriors, fases inicials del cultiu, cicle complet del cultiu, etc)
en funció del moment en el que sigui necessària la recomanació.

2. El Balanç de Nutrients
El balanç de nutrients és el mètode en el que es basa el software informàtic FertiNext
per a realitzar els càlculs que ajudaran a determinar una recomanació de fertilització.
Concretament, el mètode del balanç de nitrogen estima les entrades (mineralització,
adobats, aportacions de lleguminoses, aigua de reg,...) i sortides (extraccions dels
cultius, rentat de nitrats,...) de nitrogen mineral del sòl. Aquestes estimacions es
realitzen per a cada parcel·la d’interès, en funció de les característiques
edafoclimàtiques i dels maneigs duts a terme en cada una.
3. Objectius
L’objectiu principal és realitzar recomanacions de fertilització NPK (sobretot pel cas
del nitrogen), en fons o en cobertera, mitjançant la utilització de l’eina informàtica
FertiNext i gràcies al mètode del balanç de nutrients. Aprofitant al màxim l’eina i
obtenint recomanacions individuals de fertilització adaptades a les circumstàncies de
cada cultiu, parcel·la, explotació i agricultor.
4. Localització de les experiències
Les experiencies d’aquesta acció es situen a la comarca de la Noguera (Lleida), a la
zona agrícola situada entre els termes municipals d’Albesa, Algerri i Castelló de
Farfanya. Concretament s’assessoren parcel·les regades amb aigua provinent del
Canal Algerri-Balaguer. Totes les parcel·les assessorades disposen d’un sistema de reg
per aspersió (cobertura).

5. L’informe de recomanació
Mitjançant el FertiNext, i la interpretació d’un tècnic, s’obté un informe o butlletí de
recomanació de fertilització per a cada parcel·la d’interès. A continuació s’exposa un
informe tipus.

Dades d’identificació

Adobs aportats a la
parcel·la

Recomanació

Comentaris i
aclariments sobre la
recomanació
Dades de contacte
Desenvolupadors
FertiNext

6. Complementar la informació
S’han realitzat anàlisis de sòl durant l’execució d’aquesta acció per complementar la
informació obtinguda mitjançant el FertiNext. Cal destacar que el FertiNext permet
incloure els resultats de les anàlisis de sòl per tal de fer un diagnòstic més acurat de
l’estat de la parcel·la i, per tant, poder fer una millor recomanació d’adobatge.

