GUIA PRÀCTICA

SEMBRA EN SEC I REG PER
INUNDACIÓ CONTINUA (DFL)
DE L’ARRÒS

La següent guia està basada en experiències de camp
realitzades al Baix Ter. Els consells o dades que aquí
s’aporten poden no ser vàlides o aplicables a d’altres
zones productores d’arròs.
PANORÀMICA DEL DFL
L’arròs és un cultiu que, a la zona mediterrània,
tradicionalment es sembra amb les parcel·les inundades,
i aquestes es mantenen amb una làmina d’aigua variable
durant tot el cicle del cultiu fins poc abans de collita (Wet
seeding and flooding irrigation, WFL). Aquest sistema de reg
resulta en elevats consums d’aigua, de manera que en els
darrers anys s’han estat experimentant noves tècniques
de reg del cultiu que permetin un cert estalvi d’aigua
mantenint la producció del conreu.
Una d’aquestes tècniques de maneig del reg és
l’anomenada sembra en sec i reg per inundació contínua
(Dry seeding and delayed flooding irrigation, DFL), la qual des
del 2018-2019 és cada vegada més utilitzada pels
arrossaires de la zona del Baix Ter, representant-ne el
38% de la superfície cultivada l’any 2021.

MISSATGES CLAU

1.

La sembra en sec manté o
incrementa el rendiment en gra del
cultiu i pot permetre un estalvi
d’aigua de fins a un 7%, en
conseqüència millora l’eficiència en
l’ús de l’aigua.

2. El contingut de

cadmi i arsènic al
gra no varia respecte el reg
tradicional.

3. El sistema de reg DFL permet una
naixença del cultiu més homogènia i
facilita el control de quironòmids i
males herbes.

4. Una vegada el camp està inundat, la
gestió de l’aigua i els fitosanitaris és
molt semblant al reg tradicional.

5. Un

inconvenient important és la
dificultat en la naixença quan en el
moment de la sembra no hi ha saó
suficient al sòl.

DESCRIPCIÓ DE LA TÈCNICA
La tècnica de reg DFL es caracteritza per l’entrada retardada de l’aigua a la parcel·la. Consisteix en la
sembra de l’arròs amb una sembradora de cereal, habitualment amb 15 – 18 cm de separació entre línies de
sembra i enterrant la llavor a 2 – 3 cm de profunditat en un terreny en condicions de saó. El reg
generalment s’inicia al cap de 3 – 4 setmanes de la sembra, quan l’arròs està en estadi de 3 – 4 fulles
(Figures 1 i 2). A partir de llavors, s’inunda la parcel·la i es manté amb una làmina d’aigua d’altura variable,
que habitualment no supera els 15 – 20 cm, durant tot el període de desenvolupament del cultiu. Tan sols
es requereix tenir la superfície sense làmina d’aigua els pocs dies necessaris per a realitzar tractaments
fitosanitaris. Als arrossars del Baix Ter, l’últim reg es du a terme durant la primera quinzena de setembre,
en els primers estadis de maduració del gra.

De la mateixa manera que el sistema tradicional, en el DFL es requereix també del treball del sòl
mitjançant el fangueig durant la temporada de no cultiu, així com d’una acurada anivellació anual de les
parcel·les per aconseguir la màxima uniformitat de reg possible i, per tant, una millor eficiència en l’ús de
l’aigua i homogeneïtat de desenvolupament del cultiu.

Figura 1. Germinació de l’arròs en DFL.

Figura 2. Germinació de l’arròs en WFL.

BENEFICIS DEL DFL
Al món
•

•

•

•

•

Investigacions com les de Monaco et al. (2016) i Cesari de Maria et al. (2017) indiquen que el
sistema DFL resulta en rendiments en gra del cultiu que no difereixen estadísticament del mètode
de reg tradicional.
En molts casos també s’ha determinat que el DFL permet reduir l’ús de l’aigua de reg. En base als
resultats de diversos autors a la zona mediterrània, es pot quantificar que els requeriments d’aigua
són un 23 – 36% inferiors respecte el sistema WFL, el qual utilitza entre 15,000 i 23,000 m3 ha-1
(Aguilar & Borjas, 2005; Martínez Beltrán, 2016; Monaco et al, 2016; Cesari de Maria et al., 2017,
Mayer et al., 2019).
A conseqüència dels dos punts anteriors, la productivitat de l’aigua (kg d’arròs recol·lectat per cada
m3 d’aigua entrant a la parcel·la) és un 20 – 30% més elevada en DFL que en WFL, ja que utilitzant
menys aigua s’obtenen produccions semblants.
En zones mediterrànies com el Delta de l’Ebre es recomana la implementació de la tècnica de reg
DFL com a eina per evitar l’entrada de la plaga del cargol poma (Pomacea sp.) a les parcel·les. El
sistema DFL també permet retardar l’entrada del cranc americà (Procambarus clarkii) als camps
d’arròs.
Malgrat que hi ha poca investigació referent a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en DFL, en
retardar prop d’un mes l’entrada d’aigua al camp aquest mètode de reg hauria de contribuir amb la
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en comparació amb el reg tradicional, ja que les
emissions de metà es produeixen en condicions d’inundació. Així ho confirma un estudi fet a Itàlia
(Peyron et al. 2016), on es va quantificar que el sistema DFL resultava, de mitjana, en un 59%
menys d’emissions de metà respecte el WFL.

BENEFICIS DEL DFL
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En el marc del projecte MEDWATERICE
s’ha comparat la implementació i resultats
productius de la tècnica DFL (Figura 3)
respecte el mètode de reg tradicional del
cultiu (WFL) en dues parcel·les comercials
d’arròs durant dues campanyes de cultiu
(2020 i 2021). Els principals resultats que se
n’extreuen són:
El rendiment en gra del cultiu ha estat
superior a la parcel·la DFL que en la WFL
en els dos anys estudiats, amb prop de 8000
kg ha-1 d’arròs recol·lectat en el primer cas,
i 6700 kg ha-1 en el segon cas. La producció
mitjana a la zona és de 6000 – 6500 kg ha-1. Figura 3. Parcel∙la MEDWATERICE amb DFL.
En les parcel·les monitoritzades no hi ha hagut un estalvi d’aigua entre els dos sistemes de reg.
Això s’atribueix principalment a la diferent granulometria del sòl, més grollera en la parcel·la amb
DFL que en la WFL, cosa que suposava diferents velocitats de percolació de l’aigua. En cas que
les dues parcel·les tinguessin la textura de la WFL, s’estima que el mètode de reg DFL hagués
permès un estalvi d’aigua proper al 5% l’any 2020, i al 7% l’any 2021.
Degut als majors rendiments en gra del sistema DFL, l’any 2020 aquest va permetre una
productivitat de l’aigua un 24% superior al mètode tradicional, en el que va ser de 0.45 kg m-3.
L’any 2021, degut a una major aportació d’aigua en la parcel·la DFL, la seva productivitat va ser
gairebé idèntica al sistema WFL.
El sistema DFL ha permès una major facilitat de control de les herbes espontànies durant els
primers estadis de desenvolupament del cultiu, gràcies a la facilitat d’aplicació d’herbicides preemergents i al retard en la inundació de la parcel·la, que evita el desenvolupament de les plantes
adaptades a condicions aquàtiques.
Amb el mètode de reg DFL també s’ha aconseguit una millor uniformitat en la sembra i naixença
del cultiu, ja que les llavors són introduïdes directament al sòl i la seva ubicació espacial no es veu
afectada per fenòmens meteorològics com el vent.
No s’han observat diferències en el contingut de cadmi i arsènic al gra entre els dos mètodes de
reg.

GESTIÓ DE L’AIGUA
Si les pluges primaverals no són suficients per donar una certa humitat al sòl que permeti el
desenvolupament en les primers estadis, es pot dur a terme una primera inundació de la parcel·la durant
unes poques hores per promoure el desenvolupament de la plàntula una vegada germinada. Tot i això, el
reg del cultiu (Figura 4) no s’inicia fins passat gairebé un mes des de la sembra, quan el cultiu es troba en
estadi de 3 – 4 fulles, poc abans d’iniciar l’etapa de fillolament. A partir d’aquest moment, la parcel·la es
manté amb una làmina d’aigua d’altura variable durant tot el període de desenvolupament de l’arròs.
Concretament, la làmina és d’uns 5 – 10 cm durant els darrers estadis de desenvolupament foliar i el
fillolament. A floració, en tractar-se d’una etapa crítica per a la producció de gra, la làmina d’aigua
s’incrementa fins a 10 – 15 cm per a garantir-ne la disponibilitat pel cultiu, i es torna a reduir a 5 – 10 cm
durant les etapes de formació del gra.

Tan sols es retira la làmina d’aigua per a realitzar tractaments fitosanitaris, unes 2 – 4 vegades durant el
període d’inundació del camp. En la parcel·la monitoritzada, la retirada de la làmina d’aigua en aquests
moments no es va fer mitjançant l’obertura de les vàlvules de drenatge, com és habitual, sinó que es va
deixar que l’aigua percolés i s’evaporés fins a no haver-n’hi en superfície. Aquesta no obertura de les
vàlvules de drenatge també es va dur a terme en la parcel·la WFL monitoritzada.
L’últim reg es du a terme prop d’un mes abans de collita, quan el cultiu inicia els estadis de maduració del
gra, per facilitar l’entrada amb la màquina recol·lectora durant el mes d’octubre.
Durant els mesos d’hivern, habitualment de desembre a febrer, els camps s’inunden de nou per a realitzar
la labor de fangueig i facilitar la descomposició de les restes de palla presents a la parcel·la. Llavors, els
camps es deixen assecar per a realitzar-ne l’anivellament anual prop d’un mes abans de sembra.

Figura 4. Monitorització del reg a la parcel∙la DFL.
GESTIÓ DELS NUTRIENTS
La gestió dels nutrients en el sistema DFL es realitza de forma similar al sistema WFL. Consisteix en un
adobat de fons i dos adobats de cobertora, el primer d’ells poc abans d’iniciar l’etapa de fillolament i
coincident amb la inundació de la parcel·la, i el segon a mitjans – finals de l’etapa de fillolament del
cultiu.
NITROGEN
La dosificació del nitrogen, la qual pot ser d’un màxim de 150 kg ha-1 als arrossars del Baix Ter, situats
dins una zona vulnerable a la contaminació per nitrats d’origen agrari, es fracciona en els 3 adobats
indicats, amb un rati de 20%-50%-30% aproximadament.
FÒSFOR
La dosificació del fòsfor dependrà de la seva disponibilitat en el sòl i de les extraccions del cultiu, que
suposen una dosi d’uns 90 kg ha-1. En cas d’adobar amb fòsfor, aquest es pot distribuir totalment en
l’adobat en fons, o bé repartir-lo entre l’adobat en fons i la primera cobertora en un rati de 60%-40%.
POTASSI
La dosificació de potassi també dependrà de la seva disponibilitat en el sòl i de les extraccions del cultiu,
que suposen uns 130 kg ha-1. En cas d’aportar-ne, s’aplicarà tot en l’adobat de fons.

GESTIÓ DELS FITOSANITARIS
La gestió dels fitosanitaris també és similar al reg tradicional (WFL), amb la diferència que en el sistema
DFL es fa un tractament herbicida preemergent.
HERBICIDES
Després de sembrar, en preemergència, es realitza un tractament herbicida pel control de mono i
dicotiledònies, i així donar avantatge a l’arròs respecte les herbes espontànies durant les etapes inicials,
crítiques per a l’establiment del cultiu. En post-emergència, durant l’afillament, es duen a terme 1 – 2
tractaments herbicides més, segons els nivells d’infestació d’herbes de la parcel·la.
FUNGICIDES
Es realitzen 1 – 2 tractaments pel control de la pricularia (Pyricularia oryzae) i de l’helimntosporiosi
(Helminthosporium oryzae), segons el risc i nivell d’infestació dels camps. El primer tractament es du a
terme durant la segona quinzena d’agost, i el segon durant la primera quinzena de setembre, al final dels
estadis de floració i inici de formació del gra.
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