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O que coñecemos como “solo” é a parte externa da cortiza terrestre que ven sufrindo ó longo 

do tempo accións causadas polos axentes atmosféricos e seres vivos, e serve de soporte á 

vexetación e se concretamos desde o punto de vista agrario sería a capa arable. É un medio 

vivo que se altera co paso do tempo e proporciona as plantas un medio adecuado para o  

desenvolvemento das raíces e a xerminación das sementes.  

Trátase por tanto de un condicionante básico para a implantación do noso xardín e trataremos 

de telo no mellor estado posible de nutrientes e equilibrio. Para comprobar a posición de 

partida, recollemos unha mostra de terra na parcela e a mandamos a analizar ó Laboratorio 

Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Mabegondo).  

Segundo os resultados enviados e adxuntos, realizamos os seguintes cálculos: 

A textura da terra calcúlase segundo a súa granulometría é dicir, a proporción relativa de area, 

limo e arxila dos que está composta ou dito doutro xeito, a proporción relativa das súas 

partículas, que determinan o seu comportamento a hora de reter auga e nutrientes e permitir 

o paso do aire. Neste caso a textura é franco-limosa. Contén un 33,9% de area, 51,1% de limo 

e 15,0% de arxila.  

 

O Ph da terra é 5,4 o que se considera ácido; 

cando o contido en aluminio no complexo arxilo-

húmico da terra é elevado, a terra é ácida en 

exceso, e por tanto non adecuada para todas as 

especies. É por iso que tradicionalmente botáse 

cal en cantidad variable. Nesta parcela, a acidez 

de cambio (cantidade de aluminio Al+3) en 

relación á capacidade de cambio efectiva 

(capacidade do solo para intercambiar cationes) 

expresada en tanto por cento nos da 22,40% un 

dato que é convinte rebaixar ao mínimo posible. 

 

Aproveitaremos para encalar o laboreo profundo 

que faremos no terreo previo á sementeira do 

céspede. Consultando a seguinte taboa obtemos 

que: 

 

 

Para chegar a unha porcentaxe de menos do 10% 
será preciso botar  3 toneladas por hectárea. Posto 
que non se trata de terra de cultivo senón da 
implantación dun xardín, consideramos adecuado 
este porcentaxe e recomendaremos analizar a terra 
en tres anos para comprobar o seu estado.  
Na nosa parcela de 1950m2 aportaríamos 585kg. 
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Os principais elementos químicos que debemos ter en cantidades adecuadas e asimilables 

polas plantas son nitróxeno, fósforo e potasio posto que como macroelementos que deben 

estar presentes en cantidades abundantes e o solo non é capaz de proporcionalos nesas 

cantidades. A súa carencia dificulta en gran medida o crecemento das plantas.  

 

Segúndo os resultados obtidos na analítica, vemos que o a cantidade de fósforo é 40mg/kg e 

por tanto, considérase alto. No caso do potasio, a cantidade é 109mg/kg sendo os valores 

medios desexables para a textura franco-limosa 200mg/kg. Por tanto, precisamos incorporalo 

ó terreo, calculando a dose de potasio (K) o faremos segundo a seguinte fórmula: 

DK2O = 0,12 (K deseada – K análisis) h da  DK2O = 0,12 (200mg/kg – 109mg/kg) h da  DK2O = 

273 kg por hectárea (Sendo h a profundidade do cultivo=20cm e da a densidade 

aparente=1,25kg/dm3) 

Na nosa parcela que é de 1950m2 de superficie cultivable, a cantidade de potasio necesaria 

sería 53,23 kg  

No caso do nitróxeno (N) a cantidade que temos é 

1,60g/kg. O contido en arxila é do 15% e según 

este, o nitróxeno desexable sería 1,22g/kg cun 

mínimo de 2,44% de materia orgánica. Por tanto, 

inda que perto do límite, consideramos que é 

adecuado.  

 

 

A materia orgánica presente o está a razón de 37,5g/kg ou dito doutra forma, 3,75%. Tendo en 

conta que o mínimo desesable é 2,44% non precisaremos incorporala como abono orgánico. 

De todas formas, vemos que son valores mellorables porque non chega o 6% (indicador dun 

solo en bo estado) asique axudaremos a aumentalos incorporando á terra os restos vexetais 

procedentes da roza da vexetación lixeira, que se farán nas labores preparatorias para a 

implantación do xardín.  
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Analizaremos agora a relación carbono-nitróxeno, que neste caso presenta valores de 11,6 (e 

dicir, entre 10 a 20). Fálanos dun solo fértil onde o N comeza a incorporarse para ser usado 

polo cultivo; temos humus formado que aporta o N o solo.   

 

Teremos en conta tamén as proporcións doutros elementos como calcio e magnesio e as 

relacións entre eles. Así vemos que Ca++=2,38cmol+/kg que supón un valor baixo tras consultar 

as táboas de referencia; de magnesio temos Mg++=1,10 cmol+/kg que é un valor aceptable. 

Facendo unha proporción entre eles temos que Ca/Mg=2,16. 

Cando este valor e >10 indica déficit de magnesio e cando é <1 indica falta de Ca. A relación 

optima sería 5. Neste caso, vemos o calcio máis debilitado, situación que se correxirá coa 

emenda mineral que se aplicará para rebaixar o aluminio.  

  

 

Tras estudiar en detalle os resultados da analítica de terras, concluímos que a cantidade de 

materia orgánica e nitróxeno son aceptables, inda que sería adecuado reforzar os valores 

incorporando os restos de vexetación na roza que faremos no proceso de preparación do 

terreo.  

Aproveitaremos o momento despois de rozar o terreo e previo o pase con rotovator para 

aplicar 585 kg de cal (0,3kg/m2) e un abono mineral para reforzar o potasio, concretamente 

precisa 53,23kg (0,03kgK2O/m2). Ambos en forma de granulado e aplicados de forma 

mecánica simultáneamente.  

O potasio é un elemento fundamental no desenrolo das plantas posto que favorece a 

resistencia da planta á seca, ó frío e fronte o ataque de parásitos. A carencia aparece 

representada en seca dos bordes das follas que tenden a amarillear. Ademáis o 

desenvolvemento, fructificación e floración redúcense. Polo tanto aumentar a cantidade de 

potasio ata o desexable, axudará moito a que o noso xardín prospere adecuadamente.  

 


