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GUIÓ DE LA SESSIÓ DE FERTILITZACIÓ 

Importància de la fertilització      

Adaptació de l’arròs a les condicions d’inundació 

• Zones aeròbiques i anaeròbiques de l’arrossal inundat 

Funcions del NPK a la planta 

• L’IP 

• Pèrdues de N 

Adobs 

Fertilització orgànica 

Un pla d’adobat 

• Casos pràctics 

Revisió de les millors pràctiques 

 

 

http://irtanet/IC/ImatgeCorp/Image Library/LOGOS/Logos_jpg_i altres_formats/IRTA/català/IRTA+GENE_CAT.jpg
http://irtanet/IC/ImatgeCorp/Image Library/LOGOS/Logos_jpg_i altres_formats/IRTA/català/IRTA+GENE_CAT.jpg


IMPORTÀNCIA DE LA FERTILITZACIÓ 

• Productivitat/Rentabilitat 

• Cost dels fertilitzants 

• Qualitat del producte 

AGRONÒMICA 

• Contaminació de les 
aigües 

• Gasos efecte hivernacle 
(N2O) 

MEDI 

AMBIENTAL 
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LA NUTRICIÓ DE LA PLANTA 

 L’arròs s’alimenta de productes 

inorgànics que agafa del sòl o els 

fertilitzants. 

 Els elements dels que es nodreix l’arròs 

són: 

• C, H i O que s’obtenen de l’aire i l’aigua. 

• N, P i K es consideren fertilitzants i 

s’extreuen del sòl. 

• Altres nutrients: Ca, Mn, S, Fe, Si i Zn 

 



ADAPTACIÓ DE L’ARRÒS A LES CONDICIONS 

D’INUNDACIÓ 

Per assimilar els elements nutritius les arrels 

necessiten O2. 

La planta d’arròs disposa d’uns teixits especials 

(aerènquima), amb espais d’aire ben desenvolupats a 

la fulla, la tija i les arrels capaç de transportar l’oxigen 

fins les arrels. 

Una petita part de l'oxigen sobrant de la respiració 

dels teixits radiculars surt de les arrels i es difon a les 

partícules de terra circumdants (Rizosfera). 



ZONES AERÒBIQUES I ANAERÒBIQUES  

DE L’ARROSSAL INUNDAT 

Capa superior del sòl (1 cm) 

Oxigenada degut a la 

presencia d’O2 de la làmina 

d’aigua procedent de l’aire, les 

plantes i els microorganismes 

 

 

 

Capa inferior del sòl 

A les poques hores desprès de 

la inundació ja hi ha una 

manca d’O2. Ambient reduït 
 

Font imatge: M. Aguilar 



FUNCIONS A LA PLANTA 

• Promou el desenvolupament ràpid i incrementa 

l’alçada de la planta i el nombre de fillols. 

• Incrementa el tamany de les fulles i del gra. 

• Augmenta el nombre de grans per panícula i el 

tant per cent de grans plens. 

• Augmenta el contingut proteic del gra. 

 

 



DEMANDA DE N PER PART DEL CULTIU 
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Dosis màxima recomanada de N a aplicar:  

Sòl arenós 170 kg  N/ha i Sol argilós 150 kg N/ha 



L’INICI I LA DIFERENCIACIÓ DE LA PANÍCULA (IP) 

L’etapa d’iniciació de la panícula és aquella en la que es 

diferencia l’embrió panicular. 

 

L’estadi de diferenciació de la panícula, es donarà 7-8 dies 

desprès. I s'establirà quan el 30% de les tiges principals 

tenen panícules amb un embrió té 2 mm de longitud. 

 

Imatge: M. Aguilar 
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PÈRDUES DE NITROGEN 
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EL NITROGEN AL SÒL 

• El N amoniacal (NH4
+) és la forma més estable del N en 

condicions d’inundació, i la forma més fàcilment absorbible 

per l’arròs tot i que també el pot absorbir en forma de nitrat 

(NO3
-) . 

• La major part del nitrogen del sòl es troba en forma 

orgànica (Norg), formant part de la matèria orgànica i de les 

restes de la collita. 

• Cada any es mineralitza entre un 2-5% de N. 

• La planta aprofita 25% del N aplicat amb l’adob, mentre 

que el 25% queda temporalment immobilitzat i el 50% es 

perd (assajos IVIA). 

• El N és mobilitza dins de la planta. 

 

 



PER EVITAR PÈRDUES DE N ÉS IMPORTANT  

SABER QUE: 

• Cal reduir al màxim el període des de que s’aplica la fertilització 

en fons fins la inundació de la parcel·la. 

• Enterrar l’adob de fons uns 5-8 cm redueix pèrdues per 

desnitrificació. 

• La alternança inundació-drenatge  (fer regons) afavoreix la 

nitrificació i per tant les pèrdues de N per desnitrificació. 

• En condicions d’inundació les pèrdues són menors si apliquem 

sulfat amònic, que si apliquem urea. 

• Fraccionament:  argiles 2/3 fons 1/3Ip  

  arena 1/3 1/3 1/3 

 

 

 



• Estimula el desenvolupament radicular 

• Afavoreix l’afillolat  

• Aporta precocitat i uniformitat a la floració i 

maduració. 

• Millora la qualitat del gra. 

 

 

 

  

 

FUNCIONS A LA PLANTA 



EL FÒSFOR AL SÒL 

• La inundació incrementa la disponibilitat del 

fòsfor del sòl. 

• El fòsfor és mobilitza dins de la planta (es 

redistribueix als diferents òrgans de 

creixement). 

• La planta d’arròs necessita fòsfor durant tot el 

període vegetatiu, especialment des d’abans de 

l’afillolat fins l’IP (per això és important aplicar-lo 

en fons).  

 

 

 

 

 



EL FÒSFOR AL SÒL 

• Les terres del Delta de l’Ebre presenten nivells 

elevats de fòsfor.  Entre les campanyes 2003-2007 

es van realitzar un total de 1000 anàlisis de sòl, on 

més del 70% dels camps presentaven nivells 

correctes de fòsfor i per tant és podrien evitar 

l’aplicació.  

• En absència d’anàlisi restituirem extraccions 50 kg 

P2O5/ha (60 kg Super/jornal). 

 

 

 

 

  

 
INTERPRETACIÓ Num. camps Camps (%) 

<12 Baix 36 4 

12-25 Mig 246 25 

26-40 Correcte 421 41 

>40 Alt 297 30 

Font ADV. Resultat 1000 analítiques  (2003-2007) 



FUNCIONS DEL POTASSI 

 

• Maduració més ràpida i completa 

• Afavoreix la resistència l’atac de paràsits i 

malalties (principalment en condicions d’alts 

continguts de N al sòl) 

• Resistència al gitat 

• Obtenció de major nombre de sencers 

 

 



EL POTASSI AL SÒL  

El potassi està molt menys afectat que el N i 

P per la inundació ja que no està subjecte  a 

processos de reducció. 

El potassi queda fixat al terreny. 

L’absorció del potassi per part de la planta és 

similar a la del N, i per tant s’aconsella fer un 

adobat fraccionat en terrens sorrencs (75%en 

fons i 25% a l’IP).  

L’enterrat de la palla retorna gran quantitat de 

K al sòl. 

 

 

 



EL POTASSI AL SÒL  

Les terres del Delta de l’Ebre presenten un nivell 

mig de potassi. Les 1000 anàlisis realitzades 

durant els anys 2003-2007 van determinar que  el 

90% del camps tenien un nivell baix i mig de 

potassi i per tant requeririen la fertilització amb 

potassi.  

En absència d’anàlisis de sòl restituirem les 

extraccions del cultiu (30 kg K2O/ha). 

 

 

 

 

  

 

INTERPRETACIÓ Num. camps Camps (%) 

<80 Baix 183 18 

80-175 Mig 686 69 

176-300 Correcte 50 5 

>300 Alt 81 8 

Font ADV. Resultat 1000 analítiques  (2003-2007) 



ADOBS CONVENCIONALS 

Adob N total N  

NH4
+ 

N 

NO3
- 

N 

ureic 

P2O5 K2O SO3 €/100 

kg N 

Indicacions 

Urea 46 - - 46 - - - 89-126 

Per adobar en fons, incorporar i deixar passar 

5 dies abans d’inundar perquè es fixi al sòl. En 

cobertera, en drenatge si no les pèrdues 

serien massa importants  

Amoníac anhídrid 82 82 - - - - - 63,5 

Pèrdues per evaporació molt importants si la 

terra no té el grau d’humitat adequat i es fa 

una bona incorporació. 

27-8-10 27 3,4 - 23,6 8 10 - 178 
Per adobar en fons. Degut a l’alt contingut en 

N ureic igual maneig que la urea. 

28-23-0 186 Recomanat en fons 

15-15-15 15 8,5 6,5 - 15 15 300 Recomanat en fons 

Sulfat amònic 21 21 - - - - - 150 

Indicat per l’adobat en cobertera, ja que les 

cond. anaeròbiques faciliten la fixació de 

l’NH4
+ al sòl. 

Fosfat biamònic - 18 - - 46 - - 327 Recomanat en fons 

Superfosfat 18 - - - - 18 - 30 - Recomanat en fons 

Sulfat de potasa 50 - - - - - 50 46 - Recomanat en fons 

Sulfamid 40 5 - 35 - - 14 115 

Recomanat en fons i en cobertera degut a la 

presencia de S, que disminueix la 

volatilització. Igual gestió que una urea. 



ADOBS D’ALLIBERACIÓ LENTA CONTROLADA 

O ESTABILITZATS. 

Són adobs dissenyats per tal que els nutrients siguin alliberats gradualment en 

funció de les necessitats de la planta i per diferents mecanismes. D’aquesta 

manera s’estalvia fertilitzant i es disminueix la contaminació ambiental  

Urea de baixa solubilitat: Urea alterada químicament per tal de fer-la més 

insoluble. S’allibera per l’acció microbiana. 

Urea formaldehid p. Ex: (eNelent) 

Fertilitzants recoberts: Fertilitzants solubles recoberts amb substàncies poc 

solubles amb aigua que relentitzen la cessió dels nutrients. 

Inhibidors de la ureasa: Són compostos que retarden la hidròlisis de la urea. 

NBPT Agrotain de Urea Tec , MCDHS® Tervalis,  

Inhibidors de la nitrificació: Alenteixen la transformació del nitrogen 

amoniacal en nitrat,mitjançant la inhibició de les bacteries Nitrosomones. 

DCD (Agrotain Plus), DMPP (Entec, Basf). 



ADOBS ESPECIALS 

Adob N total N  

NH4
+ 

N 

NO3
- 

N 

ureic 

P2O5 K2O SO3 €/100 

kg N 

Indicacions 

Entec (20-10-10) 20 11 9 - 10 10 7,5 240 

Conté la molècula DMPP, que inhibeix 

l’activitat de les bactèries Nitrosomones 

responsables de la transformació d’amoni a 

nitrit. 

eNelent (27-8-10) 27 5,7 - 
12,4+ 

9UF* 
8 10 11 - 

Adob que conté urea-formaldehid, N de 

degradació lenta. Adequat per fertilització en 

fons. 

Urea Tec 46 - - - - - - 126 
Adob nitrogenat que conté la molècula 

inhibidora de la ureasa NBPT. 

*UF: Urea-formaldehid 



FERTILITZACIÓ ORGÀNICA 

• Solució per la reposició de nutrients al camps, permet 

reciclar els nutrients continguts en les dejeccions del 

bestiar.  



QUÈ ENS APORTA LA 

FERTILITZACIÓ ORGÀNICA? 

1. Nutrients: 

 N org i N amoniacal, P i K. 

 

 

 

2. Materia orgànica 

 

N (kg) 

•17,8 

P2O5 (kg) 

•13,4 

K2O (kg) 

•9,8 

A la web del DAAM es poden trobar les taules de riques en nitrogen, fòsfor i potassi de 

diferents productes orgànics: www.gencat.cat/agricultura/fertilitzacio > Dades estadístiques i 

taules  

Gallinassa 

3. Composició molt variable 

• El tipus d’animal, l’alimentació, la gestió de l’aigua 

(abeuradors, neteja, pluja) 
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A la web del DAAM es poden trobar les taules de riques en nitrogen, fòsfor i potassi de 

diferents productes orgànics: www.gencat.cat/agricultura/fertilitzacio > Dades estadístiques i 

taules  

Abans de fer l’aportació de 

fems: 

1.Faig una analítica 

2.Consulto taules de 

riquesa de l’adob 

orgànic  

3.Estimació dels 

nutrients amb el 

conductímetre. 
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EL CONDUCTÍMETRE PERMET CONÈIXER IN SITU LA RIQUESA DEL PURÍ (PORC I BOVÍ) MITJANÇANT 

TAULES (CE-NUTRIENTS). LES TAULES ES PODEN TROBAR A: 

www.gencat.cat/agricultura/fertilitzacio → Dades estadístiques i Taules 
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EL MOSTREIG I L’ANÀLISI DE 

SÒLS  

L’objectiu principal de l’anàlisi d’una mostra de sòl, es 

determinar la capacitat d’aquest per subministrar els 

nutrients essencials en les quantitats adequades per tot el 

cicle de cultiu.  

MATERIAL NECESSARI 

Barrina - bosses de plàstic – poal – rotulador permanent 

PERÍODE DE MOSTREIG 

1-15 de març 
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METODOLOGIA PER FER UN MOSTREIG 

DE SÒL 

1. Mostrejar el camp aleatòriament  

2. Homogeneïtzar la mostra i identificar-la 

3. Portar-la al tècnic 
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UN PLA D’ABONAT EN ARRÒS 

• Extraccions del cultiu per una producció mitja de 8550 

kg/ha (25 sacs/jornal), de la varietat Gleva i enterrant la 

palla. 

• Calcularem les necessitats de fertilitzant basant-nos en 

les extraccions del cultiu. 

• En el cas del N tindrem en compte possibles pèrdues. 

• En el cas del P i K restituirem les extraccions de la collita 

(en el cas que no tinguem una analítica de sòls). 

 

 

 

 

 

L’eina Fertiarròs permet calcular la dosi òptima de N 

 

 

Extraccions  Nitrogen  

(N) En sal 

Fòsfor (P2O5) Potassi (K2O) 

(kg/ha) 600 45 27 

(kg/j) 133 10 6 

Font: IRTA-Estació Experimental de l’Ebre 



EXEMPLES:  

J. Arques- L’anàlisi indica alt contingut de potassi (K) 

FONS: Urea (55 kg/j) en fons  

COBERTERA 1: 28-23-0 (50 kg/j) 

FONS: Urea (50 kg/j) i Super (60 kg/j)  

IP: SA (50 kg/j) 

 

Extraccions  (sal) P2O5 K2O 

(kg/ha) 600 45 27 

(kg/j) 133 10 6 

kg/ 

jornal 
 N (sal)  P2O5  K2O 

FONS 120 - - 

COB. 

1 
67 11,5 - 

COB. 

2 
- - - 

TOTAL 187 11,5 - 

69,7 €/jornal 

Kg/ 

jornal  N (sal)  P2O5  K2O 

FONS 115 11 - 

IA - - - 

IP 52 - - 

TOTAL 167 11 - 

79,1 €/jornal 

R 



EXEMPLES:  

La Llanada- L’anàlisi indica baix contingut de P i K 

FONS: Sulfamid (50 kg/j)  

COBERTERA 1: Sulfamid (20 kg/j) 

FONS: Adob compost 22-8-6 (100kg/j)  

IP: SA (52 kg/j) 

 

E xtraccions  (sal) P2O5 K2O 

(kg/ha) 600 45 27 

(kg/j) 133 10 6 

kg/jor

nal 
 N (sal)  P2O5  K2O 

FONS 95 - - 

COB. 

1 
38 - - 

COB. 

2 
- - - 

TOTAL 
133 - - 

48 €/jornal 

kg/jor

nal 
 N (sal)  P2O5  K2O 

FONS 105 8 6 

IA - - - 

IP 52 - - 

TOTAL 157 8 6 

75,5 €/jornal 

R 



EXEMPLES:  

Franch- L’anàlisi indica un contingut de P i K alt i m. alt 

FONS: Gallinassa (1500 kg/j) 

COBERTERA 1: Urea (20 kg/j) 

FONS: Gallinassa (1000 kg/j) 

Inici Afillolat: SA (52 kg/j) 

 

Extraccions  (sal) P2O5 K2O 

(kg/ha) 600 45 27 

(kg/j) 133 10 6 

kg/ 

jornal 
 N (sal)  P2O5  K2O 

FONS 170 34,5 27,3 

COB. 

1 
44 - - 

COB. 

2 
- - - 

TOTAL 213 34,5 27,3 

35,4 €/jornal 

kg/ 

jornal 
 N (sal)  P2O5  K2O 

FONS 113 23 18 

IA 42 - - 

IP - - - 

TOTAL 155 23 18 

35,1 €/jornal 

R 

Gallinassa   N P2O5 K2O 

(kg/t) 24 23 18 



EXEMPLES:  

Marisol- L’anàlisi indica un contingut de P i K normal 

FONS: amoniac anhídric (165 kg sal/j)  

 15-15-15 (50 kg/j) 

FONS: 27-8-10 (90 kg/j) 

IP: SA (42 kg/j) 

 

Extraccions  (sal) P2O5 K2O 

(kg/ha) 600 45 27 

(kg/j) 133 10 6 

kg/ 

jornal 
 N 

(sal) 
 P2O5  K2O 

FONS 172,5 7,5 7,5 

COB. 1 - - 

COB. 2 - - - 

TOTAL 172 7,5 7,5 

79,5 €/jornal 

kg/ 

jornal 
 N  

(sal) 
 P2O5  K2O 

FONS 115 7 9 

IA - - - 

IP 42 - - 

TOTAL 157 7 9 

75,4 €/jornal 

R 



UN ARROSSER “ORIGENS” SAP QUE EL N: 

• El N és l’element nutritiu que repercuteix més directament 

en la producció és necessari fer una bona gestió. 

• El N amoniacal (NH4
+) és la forma estable del N en 

condicions d’inundació, i la forma més fàcilment 

absorbible per l’arròs. 

•  Dosis recomanada de N a aplicar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• 150-170 kg sal/jornal ARENÓS 

• 120-150 kg sal/jornal ARGILÓS 



El fraccionament del N (fons i dues coberteres) permet reduir la 

dosis de N total.  

 

UN ARROSSER “ORIGENS” SAP QUE EL N: 

• N: 1/3 fons,1/3IA,1/3IP 

• P2O5: 100% fons 

• K2O: 2/3 fons, 1/3 IP 
ARENÓS 

• N: 2/3 fons,1/3IP 

• P2O5: 100% fons 

• K2O: 100% fons 
ARGILÓS 



• Reduint al màxim el període des de que s’aplica la fertilització en 

fons fins la inundació de la parcel·la. 

• Enterrenant l’adob de fons uns 5-8 cm per reduir pèrdues per 

desnitrificació. 

• La alternança inundació-drenatge  (fer regons) afavoreix la 

nitrificació i per tant les pèrdues de N per desnitrificació. Mantenir 

en la mesura de lo possible una làmina d’aigua. 

• En condicions d’inundació les pèrdues són menors si apliquem 

sulfat amònic, que si apliquem urea. 

 

 

UN ARROSSER “ORIGENS” COM REDUEIX  

LES PÈRDUES DE N: 



• El P estimula el desenvolupament radicular i afavoreix 

l’afillolat per tant es recomanable aplicar-lo en fons. 

• Els sols del Delta són rics en P, però en absència d’anàlisi 

restituirem extraccions 50 kg P2O5/ha (60 kg “super”/jornal). 

• El K està relacionat amb la mida de la panícula i estimula la 

resistència a malalties i al gitat. 

• L’absorció del K per part de la planta és similar a la del N, i 

per tant s’aconsella fer un adobat fraccionat en terrens 

sorrencs (75%en fons i 25% a l’IP).   

• En absència d’anàlisi en el cas de K restituirem extraccions 

30 kg K2O/ha, (13 kg sulfat de potassa/jornal)  

• L’enterrat de la palla retorna gran quantitat de K al sòl. 

 

 

UN ARROSSER “ORIGENS” SAP QUE EL  

P I EL K: 



• Permet donar un aprofitament agronòmic a un residu ramader. 

• Té una riquesa en nutrients és molt variable. 

• Cal incorporar immediatament el fertilitzant orgànic desprès de la 

seva aplicació per evitar pèrdues de N per volatilització. 

UN ARROSSER “ORIGENS” SAP QUE LA 

FERTILITZACIÓ ORGÀNICA: 



‘Gràcies per la vostra atenció” 



Millors Pràctiques en fertilització 

1. Adapto l’adobat i el fraccionament en funció del tipus de terra. 

2. Realitzo una analítica del sòl per conèixer les necessitats i carències de nutrients. 

3. Utilitzo l’eina Fertiarròs per aplicar la dosi de Nitrogen òptima. 

4. Faig un fraccionament del N en inici de l’afillolat (per estimular els fillols productius) i en 

inici panícula (per estimular la  mida de la panícula). 

5. Els adobs d’alliberació lenta poden ser una alternativa al fraccionament. 

6. L'adobat ureic l’utilitzo majoritàriament en fons, però quan l’aplico en cobertera desaiguo 

el camp per a disminuir les pèrdues. 

7. L’adobat amoniacal (sal) l’aplico en cobertera mantenint el camp inundat per a disminuir 

les pèrdues. 

8. El fòsfor l’aplico en fons. Si no tinc anàlisi de terra restitueixo les extraccions (50 kg 

P2O5/ha) per a mantenir la fertilitat de la terra. 

9. La potassa l’aplico en fons; i en  terrenys arenosos  fracciono 25% a l’inici de panícula. Si 

no tinc anàlisis de terra restitueixo les extraccions (30 kg K2O/ha) per a mantenir la fertilitat 

de la terra. 

10. Abans de fer l’aportació de fertilització orgànica faig una analítica o estimació (CE) 

dels nutrients o consulto la web del DAAM. 



Delta 

 

 


