
Emissions de gasos 

d’efecte hivernacle en els 

arrossars del Delta de 

l’Ebre

009/02/2016



09/02/2016

INTRODUCCIÓ

El cultiu de l’Arròs i el canvi climàtic. 

Projecte LIFE+EBRO-ADMICLIM per al 

desenvolupament de mesures de mitigació i 

adaptació al canvi climàtic
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EL CULTIU DE L’ARRÒS I EL CANVI CLIMÀTIC

Proba pilot d’injecció de sediments en la xarxa de reg del Delta de l’Ebre (antic colmateig). 

Avaluació de l’efecte de l’aportació dels sediments en el cultiu de l’Arròs
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Objectiu general del projecte 

LIFE+ EBRO-ADMICLIM 

 Desenvolupar accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic en 

el Delta de l’Ebre. Les principals vies d’acció són:

o Subsidència del Delta

o Emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH)

 Gestió integrada de l’aigua, sediments i hàbitats. 

 Objectius generals: 

o Optimització de l’elevació del sòl 

o Reducció de l’erosió costanera 

o Augmentar l’acumulació (segrest) de carboni en els arrossars i 

zones humides naturals. 

o Reduir les emissions de GEH

o Millorar la qualitat de l’aigua

 Hàbitats : Riu, Zones humides (filtres verds) i arrossars. 

309/02/2016

Life EBRO-ADMICLIM



GASOS D’EFECTE HIVERNACLE I 

ELS ARROSSARS

• Les zones humides i els arrossars emeten metà (CH4) 

degut als llargs períodes d’inundació i anòxia en el sòl. 

• Els arrossars són un emissor net de CH4 d’origen 

antropogènic (5-20%). 

• Cal trobar mesures de mitigació de l’emissió de GEH 

sense penalitzar la producció. 

• La Comissió Europea és sensible a aquest tema i 

promou la investigació i  implementació de probes pilot 

en aquest sentit
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Relació entre el canvi climàtic i el cultiu de 

l’arròs. Dades estadístiques. 

Dades estadístiques

Contribució de la 

agricultura

10-12% de GEH

47% of CH4

Arròs inundat 5-20 % de las emissions de CH4 de origen antropogènic

Prediccions - Augment del 42% de las concentracions atmosfèriques del 

2050 al 2080 (550 ppm to 743 ppm) (IPPC, 2001) a causa del 

creixement de la població i l’efecte del canvi de dietes (IPCC, 

2007).

- Arròs: augment del 16% del 2005 a 2020 (IPCC, 2007) 

Societat i 

economia: 

població i  

seguretat 

alimentària

- L’arròs és aliment bàsic per més de la meitat de la població 

mundial. S’espera que augmenti fins a 9 bilions al 2050. 

- Motor econòmic important al Delta. Paper clau mediambiental en el 

manteniment de la biodiversitat.

És necessari trobar sinèrgies entre mesures d’adaptació i mitigació per 

reduir l’impacte del canvi climàtic sense afectar la producció. 



Emissions de gasos d’efecte 

hivernacle (GEH), 

especialment metà (CH4)

Mitigació

Causa/ efecte de l’arrossar Tipus de 

mesura

Estratègia

Escassetat d’aigua

Augment del nivell 

del mar

Augment de la 

salinitat

Estrès 

salí i 

hídric al 

cultiu

Adaptació • Reduir les aportacions d’aigua

• Varietats tolerants a l’estrés salí i 

hídric. 

Escurçar 

períodes

d’inundació

• Regons

• Eixugó

Millorar 

eficiència de la 

fertilització

Reduir pèrdues de 

nitrogen

Maneig de la 

palla i de l’aigua 

durant període 

hivernal

• Moment 

incorporació de 

la palla

• Inundació 

hivernal

Causes i efectes del canvi 

climàtic en els arrossars



Els arrossars inundats emeten 

CH4
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SÒL en ANÒXIA:

La làmina d’aigua evita 

que hi hagi O2 al sòl

Matèria
orgànica
en el sòl
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metanogènics al sòl

Alliberen CH4 com a 
producte del 
metabolisme

metanogènesi



Arrossar eixut: SENSE emissions de 

metà (CH4)
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EL PROJECTE LIFE+ EBRO ADMICLIM I LES 

ACCIONS EN ELS ARROSSARS DEL DELTA DE 

L’EBRE

909/02/2016

Acció B1– Proba pilot d’ injecció de sediments a la xarxa de reg del Delta

Acció B5 – Avaluació de l’efecte de l’aportació de sediments sobre la 

producció d’arròs

Salinització

Pèrdua de superfície 
deltaica 

Aportació

de 

sediments

Acció B4 – Optimització de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle  en l’arrossar.

Menys emissió de gasos 
d’efecte hivernacle 

(GEH)  CH4

1. Mesurar GEH

2. Mesures 
agronòmiques de 
reducció de les 

emissions
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Acció B4: 

GEH en els 

arrossars del Delta 

de l’Ebre

- Estimació de les emissions  GEH

- Principals factors



B4. MATERIAL I 

MÉTODES
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Selecció dels camps a fer el 

seguiment

La selecció de les finques es basa 

en captar la variabilitat natural (tipus 

sòl, salinitat, ...) i agronòmica en els 

arrossars del Delta

 Col·laboració amb els agricultores 

del programa Orígens de Kellogg’s

 15 camps ben repartits per tota la 

superfície deltaica.  

09/02/2016Aquatic Ecosystems 

Programme Estrategic Plan  

(2016-2020)
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Estimació emissions a escala Deltaica



Monitorització mensual de GEH i de variables 

agronòmiques i fisicoquímiques d’aigua i  

sòl

MEDIO VARIABLES

Gasos Metà (CH4), Òxid nitrós(N2O), Diòxid de 

Carboni (CO2)

Aigua - En entrada i sortida d’aigua: temperatura,

pH, potencial Redox,% Oxigen dissolt

Sòl - Anàlisis sòls abans de la inundació

- Durant mostreig GEH: Temperatura, pH, 

Redox

Pràctiques 

agronòmiques

- Fertilització, tractament fitosanitaris, 

rendiment i components del rendiment
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1409/02/2016Aquatic Ecosystems 

Programme Estrategic Plan  

(2016-2020)



Anàlisis gasos en el laboratori: 

CROMATOGRAFIA DE GASOS

Laboratoris IRTA/GIRO (Torre Marimon, Caldes de 

Montbui)
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Processament de les dades i càlcul 

de les emissions

• Procés laboriós donada la variabilitat natural dintre del camp i 

la complexitat del sistema de mostreig.

• El càlcul del flux es basa en que les emissions són constants i 

per tant, linears. 

• Alguns casos d’incertesa en les mesures
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B4. RESULTATS
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Emissions de CH4 durant el ciclo de cultiu

i post-collita 2015
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Emissions de CH4

 El patró d’emissió  estacional mostra dos pics de 

CH4: al juliol-agost i a l’octubre

 Majors emissions a l’octubre (incorporació palla)

 Durant el cultiu s’emeten de l’ordre de 3.500 T CH4

durant el cultiu

 Incloent post-collita, aprox. 10.500 T CH4

10.500 T CH4 



Alta variabilitat de les emissions de CH4 en 

els arrossars

 Variabilitat provocada per les diferents pràctiques agràries i/o 

condicions fisicoquímiques dels camps. 

 Anàlisis multivariant permetria identificar el/s factor/s amb 

major influència en les emissions  identificar mesures de 

mitigació de GEH. 
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09/02/2016Aquatic Ecosystems 

Programme Strategic Plan 

(2016-2020)
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Rice system CH4 emissions 
(mg C-CH4 m-2 h-1)

Reference

Europe (Spain) 1.5- 2.5 Seiler et al., 1983

Europe (Italy) 11 Meijide et al., 2011

California 2- 30 Linquist et al., 2015

Japan 1-65 Yagi et al., 1990

India 14.5 Tyagi et al., 2009

China 2-14 Cai et al., 1997



ACCIÓ B5: 

SEDIMENTS I GALLINASSA

Efecte de la injecció de sediments y la 

fertilització orgànica en la producció 

d’arròs i l’emissió de GEH 

2109/02/2016



Injecció de sediments procedents de 

planta potabilitzadora (CAT)

• Las acciones B1 i B2 del projecte son probes pilot per 

la injecció de sediments en el riu i en la xarxa de reg

2209/02/2016

Objectiu final: Establir un sistema permanent de reinjecció de 

sediments generats en la planta potabilitzadora al Delta

Avaluació del possible impact en la producció del cultiu, tot i que 

l’antiga pràctica del colmateig al Delta suggereix que no haurà 

danys al cultiu
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B5. MATERIAL I 

MÈTODES
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Aplicació de sediments de la planta 

potabilitzadora del CAT

2409/02/2016

1. Anàlisis dels sediments per comprovar que estiguin lliures de 

contaminants

2. S’apliquen en les parcel·les la quantitat que s’acumularia en 100 

anys d’injecció de sediments  0.5 kg sediments /m2



ESTRATÈGIES ESTUDIADES

Estratègia Dosi Nitrogen Fertilització/Sediments Aplicació

Gallinassa SENSE 

sediments
170 kg N/ha 7784 kg/ha gallinassa Fons

Gallinassa + sediments 170 kg N/ha
7784 kg/ha gallinassa

+ 5000 Kg/ha sediments
Fons

Fertilització mineral 

SENSE sediments
170 kg N/ha

245,6 kg/ha Urea

+ 271 kg/ha SA*

2/3 fons (Urea)

1/3 cobertora (SA*)

Fertilització mineral +

sediments
170 kg N/ha

245,6 kg/ha Urea+271 

kg/ha SA*

+5000 kg/ha sediments

2/3 fons (Urea)

1/3 cobertora (SA*)

Factors : 

1. Tipus de fertilització: mineral vs. gallinassa

2. Sediments: injecció vs. no injecció



Disseny experimental
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Valoracions

• Anàlisis de sòl

• Densitat de plantes

• Altura

• Densitat de panícules

• Infestació malalties

• Encamat

• Rendiment en gra

• Rendiment sencers

• Components del rendiment

• Emissió de GEH 
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B5. RESULTATS
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PRINCIPALS RESULTATS

AGRONÒMICS
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PRINCIPALS RESULTATS 

AGRONÒMICS

 Els sediments no afecten la producció del cultiu

 Menor producció NO significativa en las parcel·les amb 

gallinassa

Necessari un segon any d’experiments



Resultats en les emissions
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Mineral + Sedimentos Gallinaza + Sedimentos

!! Emissions molt baixes en tots els tractaments, 

probablement degut a la baixa quantitat de matèria 

orgànica en el sòl (0.94%) 

→ No podem avaluar l’efecte
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CONCLUSIONS DE 

LES ACCIONS B4 I B5
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CONCLUSIONS

Acció B4: Emissions a escala deltaica

 El patró d’emissió estacional mostra dos pics de CH4, en 

juliol-agosto i a l’octubre, amb més emissions a l’octubre

 Durant el cultiu (maig-setembre), s’emeten aprox. 3.500 T 

CH4

 Elevada variabilitat d’emissions de CH4 entre els diferents 

arrossars
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Acció B5: Efecte de la fertilització orgànica i els sediments 

en la producció del cultiu i emissions GEH.

 La injecció de sediments no afecta la producció del cultiu

 No s’ha pogut avaluar l’efecte de la fertilització i els 

sediments en les emissions GEH. 



GRACIES PER LA SEVA ATENCIÓ
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