
El programa Orígens de Kellogg’s compila i aplica les millors 
pràctiques en el conreu de l’arròs i el seu entorn natural. Tot plegat, 
gràcies a l’aportació d’un grup pioner de 16 arrossers del delta de 
l’Ebre,  recolzats per l’IRTA i altres col·laboradors locals. L’objectiu 
és ajudar l’agricultor a incrementar el rendiment de la seva 
activitat, així com fomentar el respecte per l’entorn natural.

El programa Orígens es troba, avui per avui, complet. 

Malgrat tot, si estàs interessat en rebre més informació sobre el 

programa, material formatiu o notícies sobre la Jornada Oberta 

d’Orígens que es durà a terme el febrer de 2014, fes constar 

les teves dades a la llista adjunta.

Sessions formatives impartides 
per tècnics de l’IRTA a l’aula, 
al laboratori i al camp.

- Reducció de la dosi de sembra    
 de 45 a 40 kg/J.
- Reducció de la dosi de       
 gallinassa de 1500 a 1000 kg/J.
- Fertilització en cobertera amb sulfat
  amònic (SA) en comptes d’Urea.
- Aplicació de Londax a dosi completa.

- Es recomana l’ús de llavor     
 certificada.
- Sòl baix en fòsfor; es recomana    
 una fertilització nitrogenada 
 i fosfòrica en fons.

- Fertilització mitjançant el    
 compost 27-8-10 per restituir   
 les extraccions del conreu.
- Sulfat amònic (SA) en cobertera
  amb el terreny inundat, 
 per evitar pèrdues de nitrògen.
- Augment del període d’inundació  
 en pre-sembra de 5-7 dies    
 després de l’aplicació de Ronstar  
 (Oxadiazon) per evitar      
 problemes de fitotoxicitat.

- Se li recomana una fertilització en  
 fons amb nitrògen, fòsfor i potassa  
 a causa del baix contingut en sòl 
 de fòsfor i potassa.
- Es recomana una fertilització 
 en cobertera amb SA en inici 
 de panícula per estimular-ne 
 el tamany.
- Després d’anys aplicant Viper 
 es recomana Clincher per evitar
 l’aparició de resistències.
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4 parcel·les vitrina on s’apliquen 
les millors pràctiques integrades 
proposades pels tècnics de l’IRTA 
a partir d’anàlisis del sòl, 
l’historial de conreu de la 
parcel·la i visites setmanals 
de control.

Viatges i intercanvis a altres 
zones arrosseres per facilitar 
l’accés a noves pràctiques de 
conreu. Viatge a Sevilla amb els 
agricultors Orígens. Visita d’un 
representant de l’IRTA a l’IRRI 
(International Rice Research 
Institute),  Filipines.

Programa de protecció 
mediambiental. Col·locació 
gratuïta de 150 caixes niu per a 
rats penats, i plantació de 9000 
lliris i 300 arbres autòctons en 
les parcel·les dels agricultors 
del programa Orígens.
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