
NUTRICIÓ I ESTIMULACIÓ 
DELS SÒLS I LES PLANTES



Nodrir i estimular els sòls i les plantes de forma natural.

Sostenible     Ètic     Innovador     Humanista

Luc Frayssinet i Thierry Frayssinet

LA NOSTRA MISSIÓ

LA NOSTRA VISIÓ

ELS NOSTRES VALORS

Seguir essent la marca líder de la nutrició i l’estimulació 
natural dels sòls i les plantes, mantenint-nos fidels als 
nostres valors.

LA CONFIANÇA NO ÉS UNA QÜESTIÓ D’ATZAR



NÚMERO 1 A FRANÇA

FRAYSSINET

1 patent

102
marques registrades

97 clients de 
gran volum

493 assessors 
agronòmics

9.650 usuaris      
el 90% en 

territori francès

1800 usuaris potencials 
a l’any per a  la unitat de 

producció

4.000 anàlisis anuals 
en el nostre 

laboratori integrat

2013 > 24 M€
2014 > 25 M€
2015 > 27 M€

el 10% en 
Recerca & 
Qualitat

83 treballadors



RECERCA I INNOVACIÓ

VINYA

ARBORICULTURA

HORTICULTURA

ESPAIS VERDS

JARDINERIA

DISTRIBUCIÓ EN 
ELS DIFERENTS 

MERCATS





1ere GAMME, 
4ème GAMME







PNS  ET  CYCLE  NUTRITIONNEL  DE  LA  VIGNE

- Relance de la vigne au
printemps

- Meilleure résistance aux
stress(froid, maladies)

- Floraison homogène (fenêtre, 
coulure)
- Prévention des carences
( Fe,N,K,..)

-Stimule l’activité  
photosynthétique et le 
métabolisme glucidique

-Prévient  le dessèchement des 
rafles et le millerandage

-Améliore la qualité de récolte( N
assimilable, précurseurs 
aromatiques)

- Limite les situations de fort 
stress hydrique

- Favorise l’homogénéité 
d’aoutement

- Mobilise les éléments 
nutritionnels vers les feuilles et 
rameaux

- Homogénéise le développement
des inflorescences(N+1)

-Régule le développement 
floral(N+1) dans les bourgeons

-Optimise la résistance aux 
basses températures  
( accumulation des sucres)

- Améliore la qualité des bois de
taille( pérennisation des 
productions viticoles)

Actions du PNS sur l’équilibre nutritionnel et les réserves nutritionnelles

MODELE DURABLE







Programa de nutrició i estimulació - 2017

Textura molt sorrenca

Nivell de MO: molt baix <0,7 %

Nivell de N : molt baix 0,039 %

Rati C/N : 10,4



Programa de nutrició i estimulació - 2017

Textura molt sorrenca

pH: 6

Nivell Ca: molt baix

Nivell P : mitjà

Nivell K : mitjà a baix

Nivell Mg : mitjà

Nivell Mn : alt (risc de toxicitat)



Programa de nutrició i estimulació - 2017

Textura de sòl de tipus sorrenc amb molt poca argila, fet que li proporciona un 
caràcter molt infiltrant amb una capacitat molt baixa per retenir tant els nutrients
com l’aigua.

També és il.lusori augmentar el nivell de MO en el sòl respecte a la normalitat: 
aportació astronòmica de fems de font compostada: cost elevat i dificultat per 
escampar o de productes de residus verds no compostats.

Important no utilitzar productes tipus purins de porc, catastròfic en aquest tipus de 
sòl filtrant, o productes provinents de residus de poda verts no compostats (fam de 
nitrògen ++++)

El repte és nutrir bé la planta jove almenys durant 3 mesos, que li permetran
arrel.lar-se perfectament.

El nivell de MO es molt baix i  és il.lusori pensar en remontar-la a nivells propers als
recomanats per aquest tipus de sòls

<0 ,70 % 2 %.



Programa de nutrició i estimulació - 2017
Correcció de pH : Encalat amb guix a 1000 Unitats Neutralitzants
Descompactació (nivell de Mn elevat)

Estimul.lació radicular: reg de de les vinyes amb Osiryl (calatge) a 10L/Ha i segona
passada de reg a 10 L/Ha (total 20 L/Ha).

Fertil.lització : després de la plantació de les plantes (primavera) i posicionament de 
l’emparrat, aportació de 2 TN de Végéthumus localitzades sobre la fila de plantació

Si calgués manteniment foliar, amb Nutrikali.











“La confiança no és una qüestió d’atzar”


