
Dosi total de N aplicat 160 kg N/ha

Estratègies estudiades:

• Agrocote® aplicat 100% en fons

• Adobat estàndard fraccionat; aplicat 1/3 fons (urea), 1/3 a 

l’afillolat (SA), i 1/3 a l’inici de panícula (SA)

ESTUDI DE LA FERTILITZACIÓ AMB AGROMASTERTM

EN LA PRODUCTIVITAT DE L’ARRÒS
Mª del Mar Català, Núria Tomàs, Eva Pla, Toni Domingo i Andrea Bertomeu.

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

METODOLOGIA

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

• Data sembra: 5 maig a la localització IRTA  i   6 maig a Illa de 

Riu

• Varietat sembrada: Gleva (500 llavors/m2).

• Estratègies estudiades: Dosi total de N aplicat 160kg N/ha

1. Agromaster TM aplicat 100% en fons (30-8-11).

2. Adobat estàndard fraccionat aplicat:1/3 en fons en forma 

d’Urea,1/3 a l’inici de l’afillolat en forma de SA (sulfat 

amònic) i1/3 a l’inici de panícula en forma de SA

INTRODUCCIÓ

Un dels principals factors de pèrdua de nitrogen és la volatilització i

la lixiviació cap a les aigües del subsòl. Les conseqüències

immediates d’aquests processos són el baix aprofitament del

nitrogen per part del cultiu i l’elevat risc de contaminació. Per tal de

poder minimitzar aquests efectes s’estan desenvolupant adobs

nitrogenats d’alliberació lenta.

ICL Specialty Fertilizers ha desenvolupat una tecnologia

d’alliberació controlada on el nitrogen és aplicat en fons i es va

alliberant gradualment, en funció de la temperatura i durant el

període per al que és dissenyat, adaptant-se al cultiu i la varietat.

Els avantatges són: millora de l’eficiència del N, disminució de la

contaminació i simplicitat en les tasques de fertilització en eliminar

les aportacions de cobertora.
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RENDIMENT EN GRA

7,1%

Agromaster TM 30-8-11 combina E-max

(recobriment de polímer) amb N, P i K.

• 30% N total (26,9 % N ureic + 3,1% N 

amoniacal)

• 8% P2O5

• 11% K2O 

VALORACIONS REALITZADES

• El producte també s’està provant a una dosi de 170 kg/ha (100% en fons) en 4 camps 

vitrina localitzats al Delta.

• 2 camps són de textura de sòl arenosa i 2 argilosa.
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RENDIMENT EN MOLÍ

IRTA ILLA DE RIU

Tipus de sòl Argilós Arenós

Matèria orgànica 2,7 % 1,7 %

Arena 4% 86%

Argila 34% 6%

Llim 62% 8%

OBJECTIU

Estudiar l’eficàcia del fertilitzant AGROMASTERTM

sobre la productivitat del cultiu de l’arròs en dos 

textures de sòl diferents (argilosa i arenosa).

Parcel·la d’assaig a l’IRTA

EL PRODUCTE: AGROMASTER TM GRANULAT AGROMASTER TM. 

70% del N encapsulat

durada 4-5 mesos

 Densitat de planta

 Densitat de panícula

 Alçada

 Tª del sòl

 Nivell de pyriculariosi

i helmintosporiosi 

 Rendiment en gra

 Rendiment en molí

 Estat nutricional de la 

planta mitjançant

GPN

CAMPS VITRINA AGROMASTERTM


