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Dotze anys de fertilització nitrogenada en panís. 
Efectes residuals en el blat.

Gimenells (2002-2015)

Jaume Lloveras / Elías Martínez / Sebastián Cela 

Gimenells, 8 d’abril 2016 

Objectiu de l’assaig

Avaluar l’efecte de l’abonat nitrogenat mineral i 
comparar-lo amb el purí de porc.

- Inici: març 2002.

- Tractaments: 7 de N mineral + 6 de purí.

1.- Adobat mineral en cobertora: 0, 100, 150, 
200, 250, 300 i 400 kg N/ha.

2.- Purí: 30 i 50 m 3/ha combinat amb 0, 100 i 
200 kg N/ha.
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Determinacions

….. han anat canviant al llarg dels anys:

- N min al sòl abans de la sembra i després de la co llita.

- Rendiment de gra, biomassa i extraccions de N.

- Color de les fulles (SPAD), intercepció solar, nit rat base tijes .

- Lixiviació de N, pèrdues gasoses de N.

- Metalls pesants (Cu i Zn), al sòl i a la planta.

- Indicadors de qualitat del sòl.

- Efecte residual del N i dels purins en el blat.

Costos de producció del panís en regadiu a la vall de l’Ebre.
(Lloveras i Cabases, 2014)  

Apartat Cost mitjà (€/ha)
Preparació del sòl i sembra 200

Llavor 230

Adobat mineral 444 ≈ 30 – 22 %

Fitosanitaris 100   

Recol·lecció i transport 150

Assegurança 28

Assecatge 164  

Subtotal (sense aigua) 1.316 

Aigua + regador 194  - 700 

Total 1.510 – 2.016

Preu del panís  a 175  (€/t) (29 pts/kg) → 8.6 a 11,5  t/ha, per cobrir despeses
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Variació dels preus d’adobs nitrogenats en els darrers any s
(sense IVA) (Agroserveis Almacelles, 2016).

Adob Març 2010 Març 2014 Març 2016

Urea 46%
(preu por kg de N)

0,60 €/kg 0,83 €/kg 0,62 €/kg

DAP (18-46-0)  
(preu per kg d’adob)

375 €/t 430 €/t 480 €/t

Preu panís: 160 €/t al 2009; 170 €/t  al 2015 = 6,2 %
!! L’adobat nitrogenat representa ≈ 21% dels costos de producció !! 

Objectiu de l’assaig

Avaluar l’efecte del adobat nitrogenat mineral i 
comparar-lo amb el purí de porc.

1.- Adobat mineral en cobertora: 0, 100, 150, 200, 
250, 300 i 400 kg N/ha.

2.- Purí: 30 i 50 m 3/ha combinat amb 0, 100 i 
200 kg N/ha.
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Adobat mineral en cobertora
Font: Coop. Bell-lloc d’Urgell  

Adobat mineral en cobertora: repartit en 2 cobertor es
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Adobat en cobertora: repartit en 2 cobertores

Objectiu de l’assaig

Avaluar l’efecte del adobat nitrogenat mineral i 
comparar-lo amb el purí de porc.

1.- Adobat mineral en cobertora: 0, 100, 150, 200, 
250 i 300 kg N/ha.

2.- Purí: 30 i 50 m 3/ha combinat amb 0, 100 i 
200 kg N/ha.
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Aplicació de purins

Determinació del contingut de N
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L’assaig després d’aplicar el purí. 
Cal considerar les pèrdues per volatilització !!!

El valor fertilitzant dels purins i dels fems és 
el mateix que els dels fertilitzants minerals?



8

Resultats 

.... dels efectes de l’aplicació del nitrogen 
mineral en el panís

Efecto teórico de la fertilización en la producción de maíz

Dosis de Fertilizante
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Evolució de l’efecte de l’abonat nitrogenat
en la producció de panís. Gimenells 2002- 2013.
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Gimenells 2012

Fulles de panís ben provistes de N
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Fulles amb carència de N 

Fulles amb carència de N 
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Fulla amb carència de N 

Resultats 

...dels efectes de l’aplicació de purins en 
combinació amb el N mineral en el panís.
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Purí N Producció
(m3/ha/any) (kg/ha/any) (kg/ha) (mitjana, 2002-2015)

0 0 6.445

100 10.697
150 12.394

200 13.225
250 13.794

300 14.006

30 0 11.036
(≈ 170 kg N) 100 13.316

200 14.033
50 0 13.055

(≈ 270 kg N) 100 14.069
200 14.611

Comparació de l’efecte de l’ aplicació de purins i de l’adobat nitrogenat  en 
cobertora en la producció de panís (14%). 

Equivalen a uns 120 kg N/ha

Equivalen a uns 190 kg N/ha. 

Eficiencia del N 
del purí ≈ 70 %

Resultats 

....dels efectes de l’aplicació de N minerals i 
dels purins en combinació amb el N mineral 

en el sòl.
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Gimenells, 2015

Mostreig del sòl abans de la sembra i després de la  
collita: 0-30, 30-60 i 60-90 cm
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Presa de mostres de sòl
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Cal conèixer el tipus de sòl que tenim

Capa freàtica superficial a Gimenells
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DEFICIÈNCIA CORRECTE EXCÈS-TOXITAT

CANTITAT DE NUTRIENTS DISPONIBLES
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Efecte dels nutrients 

-).

Efectes mediambientals negatius

(R.Isla, 2013)

Efecte del N residual del 
panís en el blat següent
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Depèn de:

- Tipus de reg : aspersió, gravetat, degoteig.
- Cultiu precedent : panís o lleguminosa.
- Tipus de sòl.

Consideracions finals per a recomanacions d’adobat N

Quines quantitats s’han d’aplicar al panís?

En general, no és viable sobrepassar els 
300 kg N/ha que s’apliquen normalment.

Als nostres assajos, s’ha preferit sempre l’adobat en cobertora

Efecte del N residual procedent del purí i de l’adobat 

nitrogenat del panís en el blat següent 

Sebastián Cela i Jaume Lloveras 

Universitat de Lleida
Centre Universitat de Lleida –IRTA
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Efecte de l’adobat del panís (6 anys) en el blat següent

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Efecte residual de l’excés de N del panís anterior en 
el blat següent (març, 2008).
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Com que després del panís, alguns hiverns no
ha plogut gaire, l’efecte residual és molt notable 

a la primavera...

...l’efecte residual del excés de N aplicat amb    
purins i amb N mineral en el panís.....

....es pot detectar visualment

Efecte de l’excés de N procedent del purí i de l’ad obat 
nitrogenat del panís en el blat 

Efecte de l’adobat nitrogenat i del N residual del 
panís anterior en el blat següent (Març, 2016).
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Comparació del efecte del N residual del panís i del N aplicat 
en cobertera en el blat

Cada tractament dels anys anteriors  es va subdivir  en dos, 
per tal de comparar l’efecte del N de cobertora amb  el N 
residual al sòl:

1.- 0 kg N/ha,   2.- 100 kg N/ha (en cobertora).

0 kg N/ha 100 kg N/ha
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Rendiment de blat (tn / ha)
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Conclusions

1.- L’excés de N aplicat al panís, en forma de purí o de N 
mineral, té efectes residuals en el blat sembrat da rrera.

2.- L’efecte residual es veu en el color verd del blat, en el
creixement i en la producció.

3.- Malgrat l’efecte residual, per obtenir els màxims
rendiments de blat, aquest encarà s’ha s’adobar,
excepte en el cas d’un residuu de N molt elevat.

4.- Si es conèix quant N hi ha al sòl, es pot reduir la
quantitat d’adob N, incrementant el benefici ecònomic.
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….. Moltes gràcies !!!

Jaume Lloveras / Elías Martínez/ Sebastián Cela 

Gimenells, 8 d’abril de 2016  

La mayor parte de los resultados proceden de proyec tos de 
investigación financiados por el   


