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QUÈ SÓN ELS ADOBS  

D’ALLIBERACIÓ LENTA  

O CONTROLADA? 

 

• Són aquells fertilitzants que posen els seus nutrients 

a disposició de les plantes de forma lenta i durant un 

període més o menys llarg. 

• L’empresa Everris del grup ICL ha desenvolupat un 

nou producte, AGROCOTE® una tecnologia 

d’alliberació controlada on el nitrogen és aplicat en 

fons i es va alliberant gradualment.  



QUE ENS OFEREIXEN ELS  

ADOBS D’ALLIBERACIÓ LENTA? 

Disminució de pèrdues de nitrogen amb els 
conseqüents beneficis econòmics i 
mediambientals. 

Reducció del risc de fitotoxicitat o “cremat”. 

Les aplicacions poden reduir-se a una per cicle 
de cultiu, amb el conseqüent estalvi en 
maquinària.  



QUINS TIPUS D’ADOBS D’ALLIBERACIÓ 

LENTA TENIM? 

INHIBIDOR DE LA UREASA 

• Urea convencional amb un inhibidor de la ureasa 

• La ureasa és un enzim necessari perquè la urea passi a amoni. 

• Ureatec 

INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓ 

• Sal convencional amb un inhibidor de la nitrificació. 

• La inhibició de les bactèries nitrosomones retarden el pas del N 
amoniacal a nítric 

• Entec 

UREA FORMALDEHID 

• Polímers de solubilitat variable depenent de la proporció urea/formaldehid 

• eNelent 

RECOBERTS 

• Productes recoberts de materials poc solubles.  

• Hi ha diferents tipus de recobriment: Sofre, resines o polímers plàstics. 

• Agrocote 



OBJECTIU 

 

 Estudiar l’eficàcia de l’Agrocote®, fertilitzant 

100% en fons, respecte el fraccionament d’un 

adob tradicional (1/3-1/3-1/3). 
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EL PRODUCTE: Agrocote® 

Producte totalment encapsulat, que ofereix una velocitat 

d’alliberació del nutrient que varia 1-7 mesos, depenent  de les 

necessitats del cultiu.  

El N es troba en forma ureica. 

L’aigua envolta el 

recobriment 

Els nutrients es 

dissolen dins del 

grànul 

Temperatures del 

sòl pugen i els 

nutrients surten 

del grànul 

Nutrients 

alliberats i el 

grànul comença a 

degenerar-se 

UREA 

RECOBRIMENT 



MATERIALS I METODES: 

Ubicació de l’assaig 



MATERIALS I MÈTODES 

•Disseny experimental: Blocs a l’atzar amb 4 repeticions. 

•Característiques del sòl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Dades de cultiu:  

•Sembra: 23 d’Abril 

•Varietat Gleva a dosi de 40kg/j (500 llavors/m2) 

•Adobat: nitrogenat marcat pels tractaments a estudiar, 50 kg 

P2O5/ha (Super 18%) i 36 kg K2O/ha (Sulfat de potassa 50%). 

Anàlisi Valor Interpretació 

Humitat 105ºC 1,390% 

Fòsfor (P) Olsen 18 mg/kg s.m.s Normal 

Potassi (K) 119 mg/kg s.m.s Baix 

C.E. 25ºC (extr. sat.) 3,27 dS/m 

Classe textural Franco-argil·lollimosa 



TRACTAMENTS 

Tractament 

Agrocote® 

Fraccionament 

Tipus d’adob 

• Agrocote®  

(42-0-0) 

• Urea 46% 

• S.A 21% 

Estratègia de 
fertilització 

Única:  

100% en fons 

Fraccionada: 

1/3F-1/3IA-1/3IP* 

Dosi de N total 

(kg N/ha) 

160 

160 

F: Fertilització en fons, IA: Inici d’afillolat, IP: Inici de panícula 
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Inundació de les parcel·les 

elementals 
Sembra manual 

Desenvolupament del cultiu Sega manual 



Valoracions realitzades 

• Densitat de planta 

• Densitat panícules 

• Alçada planta 

• Afectació per fongs  

• Rendiment en gra al 14% HR.  



RESULTATS 

Densitat planta 

  

Densitat panícules 
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Partint del mateix nombre de plantes, s'aconsegueixen diferències significatives en el 

nombre de panícules 



RESULTATS: 

Producció neta (14%) 

La producció ha augmentat un 7,4%. Tot i que sense 

presentar diferències significatives. 
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RESULTATS:  

Rendiment en sencers 

A mateix nivell de blancura, obtenim un rendiment en sencers 

significativament superior.  
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CONCLUSIONS D’UN ANY D’ASSAIG 

• El producte no presenta cap tipus de fitotoxicitat envers 

la planta d’arròs que germina i s’estableix correctament. 

• Millora significativa de la densitat de panícula i el 

rendiment en sencers. 

• L’estratègia de fertilització amb Agrocote® ha augmentat 

la producció neta, malgrat no haver obtingut uns resultats 

estadísticament superiors. 

• Facilitat de maneig, reduint la fertilització a una sola 

aplicació en fons. Evitant la realització de cobertores. 
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QUÈ ENS FA FALTA SABER? 

• Els resultats presentats són d’un únic any d’assaig, 

caldria tornar a provar-los per reafirmar les tendències 

observades. 

• L’assaig s’ha dut a terme en sòl argilós, ara caldria 

provar-ho en sòls arenosos. 

• Fer un estudi de costos. 



GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ 
Aquesta presentació es troba a la web: 

www.recercat.cat 

http://www.recercat.cat/

