
VARIETATS D’ARRÒS TOLERANTS A LA SALINITAT

Projecte INIA realitzat conjuntament amb el Departament de genòmica de l’IVIA (València). 

Codi del projecte: RTA 2010-00048-00-00. Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i IRTA. 

QUÈ VOLEM?

• Avaluar en condicions de camp

noves línies d’arròs que són

tolerants a la salinitat en laboratori.

• Estudiar com s’adapten les plantes

d’arròs a ambients salins.

COM?

• Material vegetal: ○ 6 varietats millorades del Bahia

○ 2 testimonis: Gleva i Bahia.

• Parcel·les d’1 m2 i 4 repeticions.

• 2 localitzacions al Delta de l’Ebre en sòls amb diferent salinitat.

Sòl salí
CE de l’extracte de pasta saturada = 44,6 dS/m

CE en camp = 5,4 dS/m

Sòl no salí
CE de l’extracte de pasta saturada = 4,59 dS/m

CE en camp = 0,97 dS/m

VALORACIONS

• Densitat de planta i vigor en la naixença.

• Danys per salinitat.

• Conductivitat elèctrica de l’aigua i del sòl.

• Densitat de panícula.

• Producció.

• Components del rendiment.

• Nivell de clorofil·la foliar amb l’SPAD.

PER QUÈ?
Al delta de l’Ebre hi ha moltes zones amb nivells de salinitat del

sòl elevats. Mitjançant un nivell d’aigua alt es renten les sals i

es permet el cultiu de l’arròs.

possibles restriccions d’aigua problemes de salinitat

Estat de les plantes als 16 dies a una concentració de 

NaCl de 10 dS/m.

Aparició de sal a la superfície del sòl salí on es 

desenvolupa l’assaig.

Mª del Mar Català, Núria Tomàs, Concha Domingo i Eva Pla

13 dS/m / 20 dies

Es van analitzar 20.000 plantes provinents de llavors

irradiades en presència de NaCl a 13 dS/m i es van

seleccionar les que van mostrar tolerància.
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