
ANÀLISIS SÒL DE LES 2 LOCALITZACIONS

ASSAIG D’EFICÀCIA DE FERTILITZANTS NITROGENATS EN 

EL CULTIU DE L’ARRÒS AL DELTA DE L’EBRE

INTRODUCCIÓ

• En els darrers anys han aparegut al mercat una àmplia gama de fertilitzants 

dotats de diverses tecnologies adreçades a minimitzar les pèrdues de N.

• L’any 2014 es va iniciar el present assaig, motivat per la manca d‘assajos a la 

nostra zona que validessin el benefici d’aquests fertilitzants. 

• L’assaig va comparar els fertilitzants de nova generació amb els fertilitzants 

tradicionals.

• L’heterogeneïtat del sòls del Delta de l’Ebre fa que resulti interessant repetir 

l’assaig en textures més arenoses.

OBJECTIU

Avaluar la rendibilitat dels fertilitzants nitrogenats de nova generació que s’ofereixen al mercat com a fertilitzants d’alliberació lenta en

dos textures de sòl diferents.

2 DOSIS DE Nitrogen

• IRTA (argila): 115 i 150 kg N/ha

• Illa de Riu (arena): 150 i 195 kg N/ha

VALORACIONS A REALITZAR:

• Densitat de plantes i panícules

• Alçada de planta

• Nivell de pyriculariosi global de la parcel·la

• Rendiment en gra.

• Balanç econòmic

Illa de Riu

IRTA

IRTA ILLA DE RIU

Textura del sòl

% ARENA

Franco argil·lollimosa

4 %

Arenofranca

86 %

Fòsfor (P) Olsen

(mg/kg sms)
18 (Normal) 9 (Baix)

Potassi (K) 

(mg/kg sms)
119 (Baix) 37 (Baix)

LES 5 ESTRATÈGIES DE FERTILITZACIÓ

*Els adobs s’han aplicat 100% en fons a excepció de l’estratègia fraccionament on s’ha aplicat a 

la localització IRTA 2/3 fons (Urea) +1/3 Inici de Panícula (Sulfat amònic) i a la localització Illa de 

Riu 1/3 Fons (Urea)+1/3 4fulles (S.A) + 1/3 Inici de Panícula (S.A.)

INHIBIDOR DE LA UREASA (Exemple: Utec/Duramon)

• Urea convencional amb un inhibidor de la ureasa

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

INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓ (Exemple: Entec, Nitroriz)

• Sal amb un inhibidor de la nitrificació. La inhibició de bactèries 
nitrosomones retarden el pas del N amoniacal a nítric.

UREA FORMALDEHID (Exemple: eNelent)

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

UREA CONVENCIONAL

• Abans de ser absorbida per la planta ha d’hidrolitzar-se i passar a N 
amoniacal (En fons)

FRACCIONAMENT: UREA CONVENCIONAL + SULFAT AMÒNIC

• En el SA el nitrogen ja es troba en forma amoniacal

Illa de riuIRTA

• Assaig finançat pel programa Origins de Kellogg’s.

• La divulgació dels resultats d’aquests assajos està a 

l’abast de tots els arrossers integrants del programa. 

Sembra manual

COM HO HEM FET? (Materials i mètode)

• Disseny experimental de blocs a l’atzar amb 4 

repeticions

• S’han estudiat: 2 dosis de N, 5 estratègies d’adobat en 

2 localitzacions.

• Gleva a 45 kg/jornal
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