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RESUM
El fòsfor (P) és un dels nutrients més importants per assegurar la producció d’aliment, sent essencial en els cultius per a
arribar a una producció òptima, però, un ús inadequat o excessiu dels fertilitzants fosfòrics pot produir efectes
indesitjables en el medi ambient, especialment importants en la qualitat de l’aigua com seria l’eutrofització, procés que es
caracteritza per un creixement desmesurat d'algunes espècies d'algues en superfície que acaben per impedir el pas de la
llum, de manera que les algues del fons no poden fer la fotosíntesi i l'aigua acaba perdent gairebé tot l'oxigen (Yan i col,
2016). Un increment en l’eutrofització ja ha estat detectat en el nortest de Catalunya (Penuelas i col, 2009), degut a
l’increment de les aportacions de purins de porc.
El primer pas per a fer una gestió sostenible del P és conèixer la fertilitat del sòl mitjançant una anàlisi que ens permetrà
conèixer la disponibilitat del nutrient i planificar, si cal, una fertilització fosfòrica ajustant-ho a la varietat, el tipus de sòl i
sistema
de
cultiu
i
es
podria
evitar
o
disminuir
la
fertilització
fosfòrica.
L’eina
Fertiarròs,
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/oficina/eines/fertiarros
desenvolupada pel DARP, en col·laboració amb l’IRTA, ofereix tota aquesta informació d’una manera molt senzilla i
aplicada, facilitant una correcta gestió del fertilitzant. A més els resultats dels camps demostratius han de servir per
actualitzar, si cal, l’eina, adaptant-la a les noves varietats o nous sistemes de cultiu.
Per tot això es planteja una activitat demostrativa en la que es compararan dues gestions diferenciades de fòsfor per tal
de donar visibilitat a l’eina Fertiarròs i facilitar una gestió sostenible del fòsfor al Delta de l’Ebre.

01. Objectius
El projecte demostratiu constarà de diferents camps
demostratius a implementar durant les campanyes
2021 i 2022
Es seleccionaran camps demostratius d’arròs, amb
diferents nivells de fòsfor (alt i baix) i amb diferents
textures de sòl (sorrenc i argilós). L’elecció dels
camps es basarà en les analítiques prèvies del sòl,
la varietat a sembrar i la pròpia la predisposició dels
agricultors col·laboradors així com el lideratge dels
mateixos. Per a cada camp seleccionat es
compararan les següents estratègies:



Taula 1. Relació de les possibles localitzacions on
es realitzarà l’assaig demostratiu en funció del tipus
de sòl, el nivell de fòsfor (Baix<12 mg/kg sms, Alt>26
mg kg sms), coordenades i zona a la qual s’ubica la
parcel·la.

Estratègia Standard: l’aplicació del fòsfor es
realitzarà d’acord amb les pràctiques més
habituals.
Estratègia Sostenible: l’aplicació del fòsfor
es realitzarà en moments i dosis pertinents
segon les necessitats del cultiu i la fertilitat
del sòl (informació facilitada per l’eina
Fertiarròs)

02. Descripció
previstes

de

les

actuacions

Les activitats demostratives s’ubicaran en sòls amb
diferents nivells de fòsfor i amb diferents textures.
S’han identificat un seguit de camps que reuneixen
la variabilitat natural del Delta i en base a aquests
s’escolliran un mínim de 4 camps demostratius. La
ubicació i les característiques de les parcel·les
demostratives es troben a la taula de sota (taula 1).

Plànol 1. Localització per zones de les parcel·les
demostratives
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03. Àmbit d’aplicació

Durant tot el cultiu es realitzaran les tasques de
maneig necessàries per a la correcta instauració i
desenvolupament de l’assaig.
Les valoracions agronòmiques seran les següents:
 Densitat de planta
 Densitat de panícules
 Alçada de les plantes
 Seguiment de fenologia
 Nivell de malalties fúngiques (severitat i
incidència) a diferents estadis fenològics
 Rendiment en gra

Es realitzarà un informe final i un article tècnic que
podran estar a l’abast de tothom on s’analitzaran els
resultats obtinguts als assajos del 2021 i 2022.
Es comptabilitzaran el número de persones que
visitaran l’assaig en les diferents jornades de
divulgació i transferència i s’avaluarà el grau de
satisfacció del mateix.
En total es presentarà en una jornada tècnica i en
una jornada tècnica, totes elles són jornades de
referència del PATT.

Tenint en compte els objectius de l’assaig, es faran
analítiques inicials del sòl per a conèixer la textura i
la fertilitat del sòl i es determinaran les extraccions
del cultiu per tal de poder fer un balanç del fòsfor.
Es farà també un balanç econòmic de les diferents
estratègies implementades.
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