
ASSAIG DE VALOR AGRONÒMIC

(OEVV-2015)
Mª del Mar Català, Eva Pla, Núria Tomàs, Toni Domingo i Andrea Bertomeu.

Jornada de camp de l’arròs. Amposta, 27 d’agost de 2015.

Projecte finançat pel MAGRAMA i per l’IRTA.

 Gra llarg A i perlat.

 Cicle mig.

 Alçada alta.

 Nivell baix de pyriculariosi.

 Producció elevada.

 Bon rendiment en molí.

POTENCIA

(20130069)

(SC Castells)

 Gra semillarg i perlat.

 Cicle mig.

 Alçada baixa.

 Nivell mig de pyriculariosi.

 Producció elevada.

 Bon rendiment en molí.

SOTO

(20130068)

(SC Castells)

Comunitats Autònomes on es

realitza l’assaig de registre de

varietats d’arròs.

L’objectiu de l’assaig és avaluar el comportament agronòmic de noves varietats d’arròs en fase de registre.

Obtenció de la varietat per part de l’empresa productora.

2 anys d’assaig d’identificació varietal 

2 anys d’assaig de camp de valor agronòmic.

Si els resultats superen les varietats de referència.

Registre de la varietat per a la seva possible comercialització 
dintre de la UE.

Procediment que s’ha de seguir per registrar una varietat 

d’arròs.

INTRODUCCIÓ

MATERIAL I MÈTODES

16 varietats en 
assaig

7 de referència

Montsianell (mig) 
Gleva (mig) 

Guadiamar (mig) 
Jsendra (mig) 

Thaibonnet (llarg) 
Puntal (llarg)     

Sirio CL (llarg)

9 en fase de 
registre

20140075 (rodó)

20140043 (mig)

20150074 (mig)

20150041 (mig)

20120346 (llarg)

20140072 (llarg)

20140073 (llarg)

20150042 (llarg)

20150073 (llarg)

DADES DE CAMP

 Data d’inundació: 22 abril

 Data de sembra: 5 maig

 Adobat

 Fons: 170 kg N/ha, 60 kg

P2O5/ha, 36 kg K2O/ha

 Tractaments fungicides a la 1a, 2a i 4a

repetició.

 A la 3a repetició no s’apliquen

tractaments fungicides per avaluar la

reacció a la pyriculariosi de les

varietats.

AVALUACIÓ AGRONÒMICA DE LES VARIETATS

 Nº plantes establertes/m2

 Nº panícules/m2

 Cicle de cultiu

 Nivell d’afectació per pyriculariosi

 Nivell d’afectació per helmintosporiosi

 Alçada de la planta

 Nivell d’afectació per xilo

 Rendiment en gra

 Rendiment en molí

 Grau de blancor i biometries.

NOVES VARIETATS D’ARRÒS REGISTRADES AL 2015

Preparació del terreny. Sembra manual de les parcel·les. Parcel·les de l’assaig a l’estadi fenològic d’espigat. Jornada de camp. Sega individual de cada varietat.

Avaluació del nº de plantes/m2. Avaluació del rendiment en molí. Avaluació del grau de blancor.
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Rendiment en gra. Campanya 2014.


