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Inundació contínuaReg intermitent

INTRODUCCIÓ
Els camps d’arròs inundats permanentment emeten gasos d’efecte hivernacle (GEH), principalment metà (CH4), que contribueixen a 
l’escalfament global. El sistema de reg per regons o intermitent (anglès AWD) és un sistema de reg que pot reduir les emissions de GEH 
fins a un 48%

Però aquest sistema pot induir situacions d’estrès salí i/o hídric al cultiu. Per tant, per implementar aquest sistema  cal estudiar:

1. Durada “segura” del període de cada eixugó (sense provocar estrès)
2. Varietats més resistents a estrès hídric/salí induït pels eixugons

Entrada d’aigua Sortida d’aigua

MATERIAL I MÈTODES
•Disseny de parcel·les dividides:
o Parcel·la principal: maneig d’aigua:

- Làmina contínua (5 – 7 cm)
- Reg intermitent (AWD): es talla l’aigua fins que el potencial hídric

del sòl arriba als -30KPa (aprox. 5 dies sense aigua)

!! Només des dels 20 dies després de la sembra fins la floració 

o Parcel·la secundària: varietats comercials de França, Itàlia i Espanya
 Espanya: JSendra, Puntal, Gleva
 Itàlia: Vialone Nano, Selenio, Loto
 França: Gageron, Gines, Arelate

• Valoracions
o Emissions GEH: metà, òxid nitrós i diòxid de carboni
oVariables de sòl: Temperatura, redox, pH, potencial hídric del sòl
oAigua: profunditat làmina d’aigua i de la capa freàtica 
oVariables agronòmiques: fenologia, rendiment i components del rendiment

RESULTATS ESPERATS:
I. Reducció emissió GEH (metà) amb implementació del sistema de reg 

intermitent
II. Avaluació de la resposta agronòmica del cultiu al reg intermitent

 Resistència varietal al sistema de reg intermitent
III. Micorrizes

i. Èxit de l’associació simbiòtica en les diferents varietats
ii. Resistència a la Pyricularia atorgada per la micorrizació

Aquest sistema pot representar una oportunitat per l’ús de micorrizes: 
associació simbiòtica entre la planta i fongs i  establerts a les arrels que 
poden conferir resistència a la Pyricularia a l’arròs. Aquest efecte ha estat 
comprovat en laboratori però encara no en condicions de camp.
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PLANTES MICORRIZADES
•Disseny de parcel·les dividides:
oParcel·la principal: maneig d’aigua: làmina contínua vs. reg 

intermitent
oParcel·la secundària : 
 Plantes micorrizades vs. no micorrizades. Les micorrizades han 

estat inoculades en laboratori
 Varietats: Puntal, Gines i Loto

 Transplant de plàntules sembrades i inoculades amb micorriza al 
laboratori

Tensiòmetre per mesurar 

potencial hídric del sòl
Càmera de gas per  

mostrejar GEH

Piezòmetre per 

medir alçada capa 

freàtica

Sonda per 

mesurar 

variables del 

sòl (T, redox, 

pH)

Plàntules micorrizades

sembrades al laboratori

(CRAG, Barcelona)

GreenRice és un projecte europeu, finançat per FACCE-ERA-
NET+ on Climate Smart Agriculture, format per socis 
europeus de diferents centres de recerca: 

- França: CIRAD, CFR
- Regne Unit: Universitat Aberdeen
- Itàlia: CRA, Universitat de Torino
- Catalunya: CRAG, IRTA
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