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Com adobar el raigràs ara?

Es poden aplicar

purins després del

primer dall del

raigràs, sense

excedir les dosis

anuals permeses.

És recomanable

reservar els aports

d’adobs minerals

per moments més

tardans del cultiu.

Després del primer dall es poden aplicar purins al raigràs, sempre que no

s’hagin superat les dosis màximes permeses amb les aportacions de

presembra. En aquest moment es poden aprofitar millor els nutrients que

aporten els purins. És convenient utilitzar equips d’aplicació amb

mànegues per ser més eficients.

Utilitzar equips de

mànegues millora

l’eficiència de les

aplicacions.
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La fertilització del raigràs a sortida d’hivern-primavera depèn, sobretot,

de la fertilització que s’hagi realitzat abans de la sembra (vegeu l’article

corresponent del Butlletí núm. 7 d’agost de 2016), dels dalls que es facin en

el conjunt del cultiu i de si aquest es troba en una rotació de dos cultius

en un mateix any, o no. En aquest moment s’aporta nitrogen (N), ja que

el fòsfor i el potassi s’hauran aplicat, en general, abans de sembrar.

Dosi (kg N/ha) a aplicar DESPRÉS DEL PRIMER DALL 
quan abans de sembrar es van aplicar:

Després del
primer dall 
es vol aplicar:

Dej. ramaderes 
a una dosi de 
170 kg N/ha. 

Dej. ramaderes 
a una dosi de 
menys de 100 

kg N/ha

Fertilitzants 
minerals 

complexes

Dejeccions
líquides

0 * 60-90 * 80-130*

Fertilitzant
nitrogenat

mineral

100-130 si es fan 2      dalls en total

60-90 si es fan 3-4         dalls en total

* En Zones Vulnerables no es poden 
aplicar, en conjunt, més de 170 kg N/ha 
i any provinents de materials orgànics.

Després del segon dall, si es fan 3-4 dalls 
en total, es podrà aplicar adob nitrogenat 
mineral a una dosi de 60-90 kg N/ha. 

Quan el raigràs està inclòs en una rotació de dos cultius en un any, la

fertilització orgànica s’ha de planificar pel conjunt dels dos cultius (vegeu

l’article corresponent del Butlletí núm. 7 d’agost de 2016 i el corresponent al

Butlletí núm. 4 de maig de 2016).
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