
PROGRAMA ORIGINS DE KELLOGG’S
Mª del Mar Català, Eva Pla, Núria Tomàs i Andrea Bertomeu.
Jornada de camp de l’arròs. Amposta, 25 d’agost de 2016.

OBJECTIU

Millorar la sostenibilitat del cultiu de l’arròs en base a 3 pilars: econòmic, social i mediambiental. Per tal de realitzar-ho

s’ha desenvolupat:

• Un programa de formació i assessorament als tècnics i agricultors amb l’objectiu de:

• Optimitzar els recursos.

• Millorar la rendibilitat.

• Disminuir l’impacte mediambiental.

CAMPS VITRINA 

TASQUES EN CURS

Camps d’arròs d’agricultors Origins que segueixen

un assessorament directe per part de tècnics de

l’IRTA en funció de les valoracions agronòmiques

que es realitzen durant tot el cultiu.

Millorar 

l’eficiència de 

l’adobat:
Assessorament de 

la fertilització en 

funció de l’analítica 

de sòl (programa 

Fertiarròs). 

Finançament de 

317 analítiques. 

Optimitzar 

la gestió de 

l’aigua:
Comparativa 

entre reg 

intermitent i 

continu en 

camps vitrina.

Identificar les 

millors pràctiques 

per mitigar el 

canvi climàtic:
Avaluació de l’emissió 

de gasos d’efecte 

hivernacle en 15 

camps vitrina per any 

(Ecosistemes 

Aquàtics).

Intercanviar 

experiències en 

altres zones 

arrosseres:
Col·laborar amb 

arrossers de 

València i Itàlia.

Mantenir un 

programa de 

formació 

contínua:
Jornades sobre noves 

tecnologies i sistemes 

de cultiu (teledetecció, 

sembra en línies).

PARTICIPANTS

• 50 agricultors

• IRTA

• Arrossaires del Delta

• Càmara Arrossera del Montsià

• HERBA

• DACSA

Camps vitrina 2013 (4)

Camps vitrina 2014 (15)

Camps vitrina 2015 (16)

Camps vitrina 2016 (13)

Imatge 1. Visita a la fàbrica de Kellogg’s a Valls. Imatge 2. Camps vitrina.

Imatge 3. Mostreig 

del sòl.

Imatge 4. Camp vitrina aplicant 

reg intermitent.

Imatge 5. Agricultors Origins observant 

la mesura de gasos d’efecte hivernacle.

Imatge 6. Agricultors Origins

de València i tècnics de l’IVIA i 

de l’IRTA.

Imatge 7. Agricultors Origins

d’Itàlia i tècnics de l’ENTE i de 

l’IRTA.
Imatge 8. Ús de la teledetecció en un camp 

Origins.


