
VARIETATS DEVARIETATS DE 
DEMOSTRACIÓ.
CAMPANYA 2009



DADES DE CAMP

• Data d’inundació: 03/05/09 
• Data de sembra: 06/05/09

fons: 50 Kg/ha N-P-K
•Adobat cobertera 1: 50 Kg N/ha (Afillat)•Adobat cobertera 1: 50 Kg N/ha (Afillat)

cobertera 2: 50 Kg N/ha (IP)

• Tractaments fungicides
• Tractaments herbicides a tot el cultiu
• No s’ha fet cap tractament insecticida per al control dels• No s ha fet cap tractament insecticida per al control dels 
quironòmids



VARIETATS DEMOSTRACIÓ

CLAVEL (020470)

CLAVEL 
(020470) THAIBONNET

CLAVEL (020470)

( )

CICLE (dies) 130 127

ALÇADA (cm) 90 91 •Varietat de gra llarg i cristal·lí
RESISTÈNCIA

GITAT alta alta

PRODUCCIÓ (kg/ha) 6260 6600

•Cicle mig

•Producció mitja
PRODUCCIÓ (kg/ha) 6260 6600

NAIXENÇA
(plantes/m2) 197 148

•No es gita

•Rendiment en molí adequat

S’ ll f t t tRESISTÈNCIA
PYRICULARIA mitja mitja

L (mm) 7.2 7.68

•S’aconsella fer tractaments 
contra Pyricularia grisea en 
condicions de risc.

a (mm) 1.9 2.0

% PERLATS 2.5 4.0

% SENCERS 63.1 62.0

Empresa obtentora: 
Hisparrozp



VARIETATS DEMOSTRACIÓ

ILDA (040543)

ILDA 
(040543) MONTSIANELL

( )

( )

CICLE (dies) 125-130 133.5

ALÇADA (cm) 100 91.5

RESISTÈNCIA
GITAT baixa alta

PRODUCCIÓ (kg/ha) 6100 8200

•Varietat de gra llarg A i perlat

•Cicle mig

•Es gita PRODUCCIÓ (kg/ha) 6100 8200

NAIXENÇA
(plantes/m2) 161 200

•Producció mitja

•Rendiment en molí adequat

S fRESISTÈNCIA
PYRICULARIA mitja mitja

L (mm) 7.4 5.77

•S’aconsella fer tractaments contra 
Pyricularia grisea en condicions de 
risc.

a (mm) 3.4 3.18

% PERLATS 93.4 90.6

% SENCERS 56.7 62.4

Empresa obtentora: 
Hisparroz
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VARIETATS DEMOSTRACIÓ

SP 601 (060047)

SP 601
(060047) THAIBONNET

( )

CICLE (dies) 140-150 134

ALÇADA (cm) 94 86.15

RESISTÈNCIARESISTÈNCIA
GITAT alta alta

PRODUCCIÓ (kg/ha) 6000 7300

•Varietat híbrida

•Gra llarg i cristal·lí

•Cicle llarg( g )

NAIXENÇA
(plantes/m2) 227 169.5

È

•Bona naixença

•Producció variable

RESISTÈNCIA
PYRICULARIA alta alta

L (mm) 6.8 7.9

( )

•No es gita

•Alta resistència a Pyricularia grisea

a (mm) 2.3 2.2

% PERLATS 5 1

% SENCERS 55.5 61.9

Empresa obtentora: 
Koipesol
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VARIETATS DEMOSTRACIÓ

SP 602 (060048)

SP 602
(060048) THAIBONNET

( )

CICLE (dies) 140-150 134

ALÇADA (cm) 97 86.15

RESISTÈNCIARESISTÈNCIA
GITAT alta alta

PRODUCCIÓ (kg/ha) 6327.5 7300

•Varietat híbrida

•Gra llarg i cristal·lí

•Cicle llarg( g )

NAIXENÇA
(plantes/m2) 199 169.5

È

•Bona naixença

•Producció variable

RESISTÈNCIA
PYRICULARIA Alta alta

L (mm) 6.8 7.9

( ) 2 2

•No es gita

•Alta resistència a Pyricularia grisea.

a (mm) 2.2 2.2

% PERLATS 5.5 1

% SENCERS 61.3 61.9

Empresa obtentora: 
Koipesol
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ASSAIG DEASSAIG DE 
VARIETATS 
D’HISPARROZ. 2009

ÓINTRODUCCIÓ:
Hisparroz té a registre tres noves varietats
d’arròs: una de gra mig i dos de gra rodó

OBJECTIU:
Estudiar l’adaptació agronòmica al Delta de

d arròs: una de gra mig i dos de gra rodó.

Estudiar l adaptació agronòmica al Delta de
l’Ebre d’aquestes noves varietats: naixença,
cicle, malalties, producció, rendiment en

límolí.



DISSENY DE L’ASSAIGDISSENY DE L’ASSAIG

• Disseny de blocs a l’atzar amb quatre 
repeticions.

• Superfície de les parcel·les experimentals: 
1000 m21000 m

• Varietats assajades:

Hispamar: gra mig i cristal·líHispamar: gra mig i cristal lí

Guadiagran: gra rodó i perlat

Rivera: gra rodó i perlatRivera: gra rodó i perlat

Gleva: com a testimoni



DISSENY DE L’ASSAIGDISSENY DE L’ASSAIG

• Disseny de blocs a l’atzar amb quatre 
repeticions.

• Superfície de les parcel·les experimentals: 
1000 m21000 m

• Varietats assajades:

Hispamar: gra mig i cristal·líHispamar: gra mig i cristal lí
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DADES DEL CULTIUDADES DEL CULTIU

I d ió 27/04/09• Inundació: 27/04/09

• Sembra: 04/05/09

• Dosi sembra: 600 llavors viables/m2 (50
Kg/Jornal)

• Abonat: 

84 k N/h (U ) f• 84 kg N/ha  (Urea) en fons

• 42 kg N/ha (Urea) en cobertera

• 25 kg N/ha (Fosfat biamònic) en cobertera



HISPAMAR

gra mig i cristal·líg g



GUADIAGRAN

gra rodó i perlatgra rodó i perlat



RIVERA

gra rodó i perlatgra rodó i perlat



GLEVA

testimonitestimoni
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