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Estudiar l’eficàcia del fertilitzant Agrocote® sobre la 

productivitat del cultiu de l’arròs.

160 kg N/ha

Sembra:  23 abril (Gleva) 

Fòsfor i Potassa: cobrir extraccions

Disseny experimental
Blocs a l’atzar amb 4 repeticions.

Estratègia 

OBJECTIU

EL PRODUCTE

METODOLOGIA

Agrocote® està constituït per un 100% de N, en forma

ureica, totalment encapsulat, que ofereix una velocitat

d’alliberació del nutrient que varia d’un a set mesos,

depenent de les necessitats del cultiu.

S’aplica en una sola dosi al camp.
1. Agrocote ® en fons (42-0-0), de longevitat 

de 4-5 mesos (21 ºC). Sense N en cobertora. 

2. Tres fraccionaments del N:

• 1/3 en fons en forma de Urea

• 1/3 a l’inici de l’afillolat en forma de SA 

(sulfat amònic)

• 1/3 en inici de panícula en forma de SA

Un dels principals factors de pèrdua de nitrogen és la volatilització i la lixiviació cap a les aigües del subsòl. Les

conseqüències immediates d’aquests processos són el baix aprofitament del nitrogen per part del cultiu i l’elevat risc de

contaminació. Per tal de poder minimitzar aquests efectes s’estan desenvolupant adobs nitrogenats d’alliberació lenta.

L’empresa Everris del grup ICL ha desenvolupat una tecnologia d’alliberació controlada on el nitrogen és aplicat en fons i es

va alliberant gradualment, en funció de la temperatura i durant el període per al que és dissenyat, adaptant-se al cultiu i la

varietat. Els avantatges són: millora de l’eficiència del N, disminució de la contaminació i simplicitat en les tasques de

fertilització en eliminar les aportacions de cobertora.

Valoracions

 Densitat de planta

 Evolució del contingut de clorofil·la en fulla 

mitjançant SPAD

 Densitat de panícula

 Alçada

 Nivell de pyriculariosi i helmintosporiosi 

 Producció en gra

L’aigua 

envolta el 

recobriment

Els nutrients 

es disolen 

dins del grànul

Temperatures 

del sòl pugen i 

els nutrients 

surten del grànul

Nutrients 

alliberats i el 

grànul comença 

a degenerar-se

SPADPARCEL·LA AMB 

APLICACIÓ D’AGROCOTE

SEMBRA

GRANULAT AGROCOTE

UREA

RECOBRIMENT


