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Prediccions de canvi climàtic 

• Prediccions de escalfament global de 0.6 a 

4⁰C per a finals del segle XXI. 

• Molts dels cultius de gran rellevància 

econòmica a nivell global, com el blat de 

moro, blat, soja i arròs, són sensibles a 

temperatures extremes 

• Escalfament global y baixes temperatures 

actualment ja afecten el rendiment dels 

cultius.  

• Tema clau en temes de seguritat 

alimentària 



Efectes estrès tèrmic en el cultiu de 

l’arròs 

• Alteracions en el desenvolupament 

fenològic, en processos metabòlics i 

fisiològics. 

 

 

Source: Yoshida, S. (1981). Fundamentals of rice crop science. Los Baños, The Internatiotal Rice Research Institute 



Efectes estrès tèrmic durant  

pre-antesi i antesi  

• Els estadis de sarró i antesi son els més 

susceptibles a l’estrès tèrmic. 

• Esterilitat en les panícules amb pèrdua de 

rendiment.  

o Elevades temperatures indiquen errors en la 

germinació del pol·len i en la posterior 

pol·linització (Matsui et al. 2001).  

o Baixes temperatures alteren la formació 

anteres i l’acumulació de reserves de pol·len. 

  Interacció amb disponibilitat de nutrients.  

• Varietats indica més tolerants al fred.  

 

 



Efectes estrès tèrmic durant 

ompliment del gra 

• Inconsistència en resultats previs: 

o Estadi crític 

o Dia/nit 

o Influencia humitat relativa 

• Menys estudis sobre efectes del fred en 

l’ompliment del gra  reducció en el tamany 

del gra 

 

 

 



Efectes estrès tèrmic en la qualitat 

de la llavor de l’arròs 

• La capacitat de germinació òptima de la llavor 

afecta rendiment econòmic del cultiu: 

o Emergència i establiment del cultiu   

o Densitat òptima de planta 

o Anormalitats en la germinació: 

 

 

 

 

Danys en la llavor Momento del estrés térmico 

Esterilitat i partenocarpia Inici antesi  

Aborto Inici emplenat del gra 

Endosperm yesoso   Fins els 20 dies desprès de la antesi.  



OBJECTIUS E IMPACTE PREVIST DE 

L’ESTUDI 

 

 

 

• Avaluació de la susceptibilitat l’estrès tèrmic durant el 

desenvolupament de la llavor de l’arròs en termes de: 

o Productivitat del cultiu: rendiment, abastiment de llavors 

viables  

o Capacitat germinativa de les llavors 

• Determinació dels diferents graus de sensibilitat dintre 

d'aquesta fase. 

• Impacte previst dels resultats: 

o Identificació dels estadis vulnerables a l’estrès tèrmic 

 Models del cultiu i simulació del rendiment 

 Millora de varietats 

o Millora en les prediccions de l’impacte dels efectes del 

canvi climàtic en el cultiu 
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MATERIAL i MÈTODES 

Laboratori Ambiental Vegetal 

Universidad de Reading 

Reading (UK) 



Hivernacle amb 

compartiments 

• Desenvolupam

ent vegetatiu 

en hivernacle 

• Fotoperíode 

inductiu 11 

hores x dia-1 

• Temperatura 

28/20 ºC 

dia/nit 

 

 

 



Creixement vegetatiu en hivernacle 

 

 

 .  

Reg per degoteig 

automatitzat 

 

 

 



Càmeres cultiu  

• Règims de 

temperatura 

(12/12 h): 

o 28/24 ºC 

o 18/14 ºC 

o 38/34 ºC 



Marcatge estadis fenològics i 

cohorts 



28/24 ºC 

38/24 ºC 
1 setmana 

28/24 ºC 

28/24 ºC 

18/14 ºC 
1 setmana 

28/24 ºC 

Experiment 1:  

“Estrès tèrmic de curta durada” 

• Submissió a estrès tèrmic 

durant una setmana :  

18/14 ºC o 38/34 ºC 

• 5 moments de 

submissió a l’estrès:  

o -14 a 0 DDA 

o 1-7 DDA 

o 8-14 DDA 

o15-21 DDA 

o22-28 DDA 

Tractament resultant: 

Estrès tèrmic x 

moment submissió 

Control: 28/24 ºC 28/24 ºC 



38/34 ºC 

28/24 ºC 

1 setmana 

38/34 ºC 

18/14 ºC 

28/24 ºC 

1 setmana 

18/14 ºC 

Experiment 2:  

“Estrès tèrmic de llarga durada” 

• Estrès tèrmic continu 

excepte una setmana a 28 

ºC  

• 5 moments d’alleujament 

de 1 setmana a 28/24 ºC:  

o -14 a 0 DDA 

o 1-7 DDA 

o 8-14 DDA 

o15-21 DDA 

o22-28 DDA 

Tractaments 

resultants: 

Alleujament  d’estrès 

tèrmic x moment 

d’alleujament 

Control: 

  38/34 ºC 

 18/14 ºC  

 

18/14 ºC 38/34 ºC 



Estrès de llarga durada 

28/24 ºC 

38/34 ºC 

18/14 ºC 



Gleva, 80 DDS 

Règim temperatura  

28 ºC  38ºC  28 ºC  

Moment estrès: 

 pre-antesi 0-7 DDA)  

  

Esterilitat panícules 

Gleva, 80 DDS 

Règim temperatura  

28 ºC  18ºC  28 ºC  

Moment estrès: 

 pre-antesi (-14 – 0 DDA)  

  



Gleva, 80 DDS 

Règim temperatura  

18 ºC  28 ºC  18 ºC 

 

Moment estrès:  

de 21-28 DDA   

  

Panícules no exposades  



Test de germinació 



Avaluació de l’habilitat germinativa 

de les llavors 



Germinació anormal 

Desenvolupament 

defectuós del 

sistema radical  



Germinació anormal 

Desenvolupament 

dèbil en coleòptil i 

radícula  



GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ 


