
ASSAIG DE VALOR AGRONÒMIC 

(OEVV-2013) 
Mª del Mar Català, Núria Tomàs, Vanesa Forés, Toni Domingo i Eva Pla 

Jornada de camp de l’arròs. Amposta, 29 d’agost de 2013. 

OBJECTIU 

 Estudi de les característiques agronòmiques de noves varietats d’arròs en fase de registre per tal de conèixer la seva 

adaptació a les condicions del Delta de l’Ebre.  

 

 

 

 

DISSENY DE L’ASSAIG 

 Blocs a l’atzar amb quatre repeticions  

 Parcel·les de 20 m2 

 

DADES DE CAMP 

Data d’inundació: 23/04/2013 

Data de sembra: 02/05/2013 

 Adobat 

 fons: 120 kg N/ha, 36 kg P2O5/ha, 45 kg 

K2O/ha 

 cobertera: 50 kg N/ha (Inici Panícula) 

 Tractaments fungicides (1a, 2a i 3a 

repetició).  

 A la 4a repetició no s’apliquen 

tractaments fungicides per avaluar la 

reacció a pyriculariosi de les varietats. 

 

Projecte finançat pel MARM i per l’IRTA. 

VARIETATS EN ASSAIG 2013 

Varietats de referència 
Varietats en fase de 

registre 

gra llarg gra mig gra llarg gra mig 

Thaibonnet Montsianell 20120076  
(2on any) 

20110324  
(2on any) 

Puntal Gleva 20120092 
(híbrid, 2on any) 

20110325  
(2on any) 

  Guadiamar 20130069 
(llarg A, 1er any) 

20110326  
(2on any) 

Jsendra 20120346 
(1er any) 

20120075  
(2on any) 

20110339  
(2on any) 

20120370 
(1er any) 

20130068 
(1er any) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bona naixença  

2012 

20120076 

20110339 

Cicle curt 

20110326 

20120092 

20110324 

Altament 

productives al 

2012 

20110324 

20120076 

20110325 

20110339 

Bon rendiment 

en molí al 2012 

 

20110324 
 

Característiques destacables de les 

varietats que es troben al 2on any d’assaig. 

• Gra mig i perlat 

• Cicle mig 

• Bon rendiment en molí 

Noves varietats (registrades al 2013) 

 

 

 

 

 

CARLET 
(20110077) 

(C.A. Montsià) 

• Gra mig i perlat  

• Cicle mig 

• Molt productiva 

MONTELL 
(20110078) 

(C.A. Montsià) 

• Gra mig i perlat 

• Cicle curt 

• Bona naixença 

• Molt productiva 

RIET 
(20110076) 

(C.A. Montsià) 

• Gra mig i cristal·lí 

• Cicle molt curt 

• Interessant per a Aragó 

BASOLI 
(20110001) 

(S.C. Castells) 

• Gra llarg A i perlat 

• Alçada: baixa 

• Cicle curt 

• Molt productiva 

LINDA 
(20110075) 

(S.C. Castells) 

• Gra mig i perlat 

• Cicle curt 

• No es gita 

MATA 
(20100100) 

(S.C. Castells) 


