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INTRODUCCIÓ

• En els darrers anys s’han introduït al cultiu de l’arròs un seguit  de fertilitzants 

nitrogenats  dotats de noves tecnologies que poden millorar l’eficàcia, es coneixen 

com  fertilitzants d’alliberació lenta. 

• Els fertilitzants nitrogenats d’alliberació lenta poden presentar avantatges sobre els 

adobs convencionals però cal assajar-los sota les condicions particulars del cultiu al 

Delta de l’Ebre.

METODOLOGIA

• Disseny experimental de blocs a l’atzar amb 4 repeticions

• S’han estudiat dues dosis de N (115 kg sal/j i 150 kg sal/j) 

• 5 estratègies d’adobat

• Gleva a 40 kg per jornal

• Data sembra 23 abril

QUIN ÉS EL COST?

Caldrà esperar a la sega per poder obtenir resultats i comprovar quin increment de collita i quin benefici ens reporten els 

diferents adobs assajats 

Inici Panícula

QUINS ADOBS HEM ASSAJAT?

Aquells que hi ha al mercat i són freqüentment utilitzats per  

l’arrosser.
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Dinàmica del N

• INHIBIDOR DE LA UREASA: És una urea convencional amb un

inhibidor de la ureasa. La ureasa és un enzim necessari per a que la

urea passi a amoni. Ex. Ureatec, Duramon.

• INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓ: És una sal convencional amb un

inhibidor de la nitrificació. La inhibició de les bactèries nitrosomones

retarden el pas del N amoniacal a nítric. Ex. Entec.

• UREA FORMALDEHID: Són polímers de solubilitat variable depenent de

la proporció de urea i formaldehid. Ex. eNelent.

• UREA CONVENCIONAL: Abans de ser absorbida per la planta ha

d’hidrolitzar-se i passar a N amoniacal. (En fons).

• SULFAT AMÒNIC (SAL): N en forma amoniacal. (En cobertora).

AVANTATGES

• Disminució de determinades 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.

Sembra manual Assaig amb el cultiu afillolant
Ventrellant. Vista del passadís

T=0 

Cost de l’aplicació + fertilitzant + P + K

OBJECTIU DE L’ASSAIG

Estudiar la rendibilitat de diferents fertilitzants nitrogenats de nova generació.
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Estratègies d’adobat (a 115 kg sal/j i 150 kg sal/j)

1. Urea convencional en fons.

2. Inhibidor de la ureasa  (Ureatec) en fons.

3. Fraccionament (2/3 urea en fons + 1/3 SA en IP). 

4. Urea formaldehid (eNelent) en fons.

5. Inhibidor de la nitrificació (Entec) en fons.

N NÍTRIC

ÉS ABSORBIT PER LA 
PLANTA

NECESSITA OXIGEN TÉ MOLTES PÈRDUES

N AMONIACAL

ÉS ABSORBIT PER LA PLANTA NECESSITA CONDICIONS D’INUNDACIÓ

N UREIC

NO ÉS ABSORBIT PER LA PLANTA S’HA D’HIDROLITZAR 
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