
Sol·licitud d'anàlisi vitícola

Data sol·licitud:

Empresa: Número mostres:

Persona contacte:

Adreça electrònica: Telèfon:

   Dades facturació CIF:

Empresa: Codi Postal:                       Població:

Adreça:

Preu / u Codi VITEC Ref.parcel·la

Preu / u

Preu / u

Preu / u

Preu / u

Signatura: Termini entrega previst:

FITO 2: 140 matèries actives 70,00 €

Codi VITEC
pH, Conductivitat eléctrica, Calci dissolt, Magnesi 

dissolt, Potassi dissolt, Sodi dissolt, Nitrats, 

Clorurs, Fluorurs, Sulfats, Carbonats, 

Bicarbonats, Fòsfor dissolt, Bor dissolt, Ferro 

dissolt, Coure dissolt, Manganès dissolt, Zinc 

dissolt

45,00 €

Anàlisi d'aigua de reg

90,00 €

Codi VITEC

65,00 €

El termini d'entrega dels resultats s'acordarà amb el client.

Preus sense IVA.

En cas de reclamació es facilitarà una nova mostra per al seu anàlisi.

33,00 €

Anàlisi foliar

pH, cond. elèc., mat. orgànica, carbonats, classe 

textural USDA /4 fraccions, nitrats, fósfor 

(Olsen), potassi, calci, magnesi i sodi (Ext. Acet. 

Amòn.) + ferro i calcari actiu (IPC) 

Nitrats, fósfor (Olsen), potassi, calci, magnesi i 

sodi (Ext. Acet. Amòn.)

Anàlisis de sòls

38,00 €

pH, cond. elèc., mat. orgànica, carbonats, classe 

textural USDA /4 fraccions, nitrats, fósfor 

(Olsen), potassi, calci, magnesi i sodi (Ext. Acet. 

Amòn.) 

74,00 €

FITO 1: 95 matèries actives
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D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer automatitzat. El responsable d’aquest 

fitxer és la Fundació Parc Tecnològic del Vi. Per fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, ho heu de fer enviant un correu a anna.capdevila@vitec.cat o 

adreçant-vos a VITEC, Ctra. Porrera, km.1, 43730 de Falset.

Anàlisis de fems

Valor agrícola del fem 155,00 €

Varietat/ Peu

Ref.parcel·la

Ref.parcel·la

Codi VITEC Ref.parcel·la

Nitrogen, fósfor, potassi, magnesi, calci, sofre,  

zinc, coure, manganès, ferro i bor.

Anàlisi de multiresidus Codi VITEC Ref.parcel·la

FITO 3: 94 matèries actives 65,00 €


