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Antecedents
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GallinassaGallinassaGallinassaGallinassa

DOSI RECOMANADA
Fons: 130 kg N/ha Purí porcí
Cobertora: 40 kg N/ha a IP

No s’observa l’increment 
del contingut de matèria 

orgànica i de nutrients al sòl



Antecedents
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MINERALITZACIÓ



Objectius
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Avaluar l’eficiència 
agronòmica de 
l’adobatge amb 
dejeccions 
ramaderes en el 
cultiu de l’arròs 
sota la pràctica de 
la sembra en sec.



Disseny experimental de l’assaig
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El disseny experimental de l’assaig és de blocs 
dividits amb 4 repeticions

Cada parcel·la elemental compta amb una 
superfície de 1133 m2

La parcel·la es va condicionar per tal de poder 
realitzar la sembra en sec



Disseny experimental de l’assaig
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ESTRATÈGIA Fons Cobertora (4 fulles) Cobertora (IP)

PURÍ 0 140 kg N/ha Purí engreix 50 kg N/ha SA (21%)

GALLINASSA 140 kg N/ha Gallinassa 0 50 kg N/ha SA (21%)

MINERAL 50 kg N/ha Urea 46% 90 kg N/ha Urea 46% 50 kg N/ha SA (21%)

TESTIMONI 0 0 0

FONS 1ºCOB 2ºCOB



Dades del cultiu i valoracions

� Mostreig inicial del sòl
� Anàlisi fertilitzants orgànics
� CE del sòl
� Seguiment del contingut de nitrats 

de la capa freàtica
� CE i nitrats en aigua freàtica
� Densitat de plàntula
� Densitat de panícula
� Evolució de l’estat nutricional de 

les plantes
� Reacció a malalties
� Gitat 
� Producció
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Resultats – contingut de nitrogen disponible al sòl
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Nitrogen al sòl previ adobatge de fons

MITJANA DE 
48 kg N/ha



Resultats - contingut de nitrogen disponible al sòl

9

Nitrogen al sòl previ primera cobertora

INCREMENT 
DE 30 kg N/ha

Passar a la sembra en sec no implica necessàriament  
augmentar la dosi de nitrogen abans de sembrar



Resultats - estudi del moviment dels nitrats
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1ªCOB

2ªCOB

La màxima lixiviació del nitrogen es produeix en el  moment de la inundació

MINERAL i GALLINASSA les pèrdues més altes



Resultats - estudi del moviment dels nitrats
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1ªCOB

2ªCOB

Un cop el cultiu es troba en màxima absorció no es 
produeix escorrentia de nitrogen



Resultats - rendiment en gra 
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20182017

- EFECTE FERTILITZACIÓ: testimoni per sota de la res ta d’estratègies

- MAJOR PRODUCCIÓ: les estratègies mineral i gallina ssa (alta mineralització), tot 
i les elevades pèrdues de N per lixiviació. 



Conclusions

� Tenir més temps el sòl sec afavoreix la
mineralització de la matèria orgànica i el nitrogen
orgànic. Passar a la sembra en sec no implica
necessàriament augmentar la dosi de nitrogen
abans de sembrar.

� El seguiment dels nitrats amb piezòmetres ha
demostrat que hem tingut pèrdues per lixiviació
en els moments d’aplicació dels adobs, en
alguns casos superant els 50 mg/l (interval que
es considera que l’aigua esta contaminada per
nitrats). Les màximes pèrdues s’han produït en
l’estratègia mineral i gallinassa.
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Conclusions

� Els bons resultats obtinguts per l’estratègia
gallinassa indiquen una elevada mineralització
durant el període pre-inundació del nitrogen
orgànic aportat amb l’aplicació del fem.

� Tot i aplicar una quantitat elevada de nitrogen
a la parcel·la fertilitzada amb purí, aquest no
ha obtingut uns rendiments alts i no te grans
diferencies per pèrdues de lixiviació amb les
altres estratègies, fet que podria indicar que
s’ha volatilitzat una part del nitrogen.
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MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ



gencat.cat
www.gencat.cat/agricultura/fertilització

www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilitzacio


