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• La sembra en sec de l’arròs és una tècnica agronòmica innovadora que pot aportar alguns avantatges com per exemple una

disminució dels danys produïts pel cargol poma, reducció de dosi de sembra, estalvi d’aigua, etc..

• L’objectiu del projecte és introduir la sembra en sec entre els arrossers i determinar els avantatges i inconvenients d’aquesta

pràctica en el cultiu de l’arròs.

Camp arenós, altament salí i sense cargol poma.

Camp franc-arenós, moderadament salí i amb 

cargol poma.

MÈTODE

• Sembra de la llavor seca enterrada a uns 4 cm.

• Inundació del camp quan la planta d’arròs es

troba a l’estadi de 4 fulles.

INTRODUCCIÓ

PROJECTE PILOT INNOVADOR FINANÇAT PEL DARP: “Estalvi d’aigua en el conreu de l’arròs, mitjançant la introducció de tècniques
agronòmiques innovadores” PARTICIPANTS: Pals (CCRR Molí de Pals, ADV Arròs de Pals, Farratges Baix Ter S.L., El Restallador S.L., Arròs
Estany de Pals SCP, Grup d’Enginyeria i Gestió del Reg de la Universitat de Girona, IRTA Mas Badia), Delta de l’Ebre (CCRR del Canal de la
Dreta de l’Ebre, IRTA Amposta).

SEGUIMENT DE CAMPS PILOT ALTRES ACTIVITATS

Col·laboració amb el CEDEX per identificar i 

resoldre problemàtiques sobre la salinitat.

Jornada de camp sobre sembra en sec,         

26 de maig 2016. 

Visita de camps sembrats en sec i intercanvi d’experiències.

SOL·LICITUD NOU PROJECTE PILOT INNOVADOR

• TÍTOL: Posada a punt i adaptació de la sembra en sec de l'arròs al Delta de l'Ebre.

• OBJECTIUS: - Optimització i gestió de l’aigua en funció del tipus de sòl (textura i salinitat).

- Identificació i avaluació d’impacte de la sembra en sec sobre males herbes, plagues i malalties.

Camp argilós, no salí i sense cargol poma.

Camp argilós, no salí i amb cargol poma.

• ENTITATS PARTICIPANTS: Prodelta 

(coordinador), C. R. Dreta, C.R. Esquerra, 

Arrossaires, Camara Arrossera, ADV de 

l’arròs, Ebrecultius, Agogalgo i IRTA.


