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El cultiu de l’arròs té un paper important en el 

Canvi Climàtic com a emissor de metà

Condicions anòxiques del sòl provocades per la inundació permanent indueixen 

la producció i emissió de metà. 

600 Mt of CO2-eq a l’any provenen dels arrossars, representen 10-15% de les 

emissions de CH4 en agricultura

Font; Le Mer et al. 2001
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Cultiu d’arròs més 

sostenible a Europa

Sostenibilitat = satisfer les necessitats de la generació actual 

sense comprometre la capacitat per satisfer les necessitats 

de les generacions futures.



Reg intermitent

(regons)

• S’intercalen períodes de drenatge del sòl  oxigenació  es deixa 

de produir CH4

!! Pot provocar estrès salí/hídric:

• Estadis del cultiu més sensibles: establiment del cultiu i floració  

• Quants dies puc deixar el camp sense aigua?

• Tipus de sòl

• Varietat

• Mida de la parcel·la



GreenRice: 

Assajos de camp a Itàlia, França i Catalunya
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OBJECTIU DEL PROJECTE

Estudiar la implementació dels eixugons al Delta de 

l’Ebre (...i Europa) per reduir les emissions de CH4 

sense comprometre la producció del cultiu

1. Avaluació emissions gasos efecte hivernacle

2. Resposta agronòmica de diferents varietats

als regons.



MATERIAL I MÈTODES
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Mesures i mostrejos

• Mostreig de gasos

• A – 15KPa (aprox. – 15 cm)

• A – 30KPa (aprox. – 30 cm) 2016  “Eixugons llargs”; 

– 20 Kpa (aprox. – 20 cm), 2017  “Eixugons curts”

• 48 hores després de reinundar

• Físico-química del sòl i aigua 

• Nivell d’aigua, estat hídric del sòl

• Rendiments i components del rendiment



Maneig de l’aigua: 

Làmina contínua vs. Reg intermitent

2016



RESULTATS
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Emissions de CH4
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Taxes d’emissions

(mg C-CH4 m-2 h-1) Regons

Làmina

contínua

2016 0,45 ± 0,03 0,50 ± 0,23

2017 0,11 ± 0,49 3,10 ± 0,30

Eixugons llargs (- 30 cm) Eixugons curts (- 20 cm)

Regons Regons

Làmina contínuaLàmina contínua



N2O emission rates
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Taxes d’emissió 

(mg N-N2O m-2 h-1) Regons

Làmina 

contínua

2016 0,001 ± 0,00 0,50 ± 0,23

2017 0,003 ± 0,00 -0,001 ± 0,001

Eixugons llargs (- 30 cm) Eixugons curts (- 20 cm)

Regons Regons

Làmina contínuaLàmina contínua



Emissions de CO2

1204/02/2019

Fluxe rate

(mg C-CH4 m-2 h-1) Regons

Làmina 

contínua

2016 16.51 ± 3.38 38.66 ±4.84

2017 41.74 ± 7.78 73.46 ± 8.06

Eixugons llargs (- 30 cm) Eixugons curts (- 20 cm)

Lámina continua

RegonsRegons Regons

Làmina contínuaLàmina contínua



Rendiment

Globalment, els eixugons llargs van reduir la producció un 16%, 

mentre que els “curts” només un 5% 
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2016

Inundació 

continua Eixugons %Reducció

CH4 (g m-2) 0,41 0,083 80%

N2O 0,005 0,015 -197%

CO2 45,80 18,075 61%

GWP (g CO2eq m-2) 18,40 10,824 -41%

Rendiment (kg/ha)  GLEVA 9042 6814 25%

Emissions segons producció (g CH4 kg-1 

arròs) 0,44801 0,121454 73%

Emissions acumulades i potencial escalfament 

global amb eixugons llargs
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2017

Inundació 

continua Regons %Reducció

CH4 (g m-2) 5,004 0,271 95%

N2O -0,028 -0,018 37%

CO2 146,854 142,639 3%

GWP (g CO2eq m-2) 161,7 3,9 98%

Rendiment (kg/ha)  GLEVA 9099 774 15%

Emissions segons producció (g CH4 kg-1 arròs) 5,5 0,4 94%

CH4 (g m-2) 160,6 11,8 93%
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CONCLUSIONS

Els eixugons curts ( fins – 20 cm) són una pràctica 

sostenible i  segura tal i com mostren les reduccions 

de metà (95%) i les poques o insignificants pèrdues 

de collita. 

Maneig d’aigua “personalitzat” per cada varietat 

podria eliminar les pèrdues
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Passos previs abans de la 

implementació a escala deltaica

1704/02/2019

Condicions experimentals Necessitats camps “reals”

Parcel·les petites, bon control de 

l’entrada d’aigua, ompliment ràpid

Parcel·les grans, menys control de 

l’aigua, més temps d’ompliment

Camps IRTA poc salins Assajos en diferents tipus de sòl i 

nivells de salinitat

Eixugons fins –20 cm són segurs Eixugons més curts igual reducció 

metà??



Apunts finals, 

suggeriments....

Els eixugons, donada la contribució en la millora en la 

sostenibilitat del cultiu reduint les emissions de CH4 

sense afectar la producció...

... Es podrien plantejar com a mesures 

agroambientals?

... I entrar en sistemes de crèdits de carboni?.....
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Moltes gràcies per la seva atenció!!


