GUIA PRÀCTICA
MISSATGES CLAU
EL REG LOCALITZAT
ENTERRAT (SDI) EN EL CULTIU
DE L’ARRÒS

1.

GENERALITATS DEL SDI

2. El

El SDI és un sistema en el qual els emissors estan situats
sota la superfície del sòl, amb l’objectiu de distribuir
l’aigua i els nutrients a la zona radicular amb la màxima
uniformitat i eficiència. La profunditat a la qual cal
instal·lar els laterals de reg i la seva separació depèn de
factors com la profunditat d’arrelament del cultiu i la
capil·laritat del sòl.
La instal·lació requereix d’un disseny que tingui en
compte les particularitats del sòl, les necessitats d’aigua
del cultiu i les característiques de l’aigua de reg. Per tot
això resulta necessari que el disseny el realitzi un tècnic
especialitzat.
En el cas del conreu de l’arròs hi ha molt poques
experiències prèvies a nivell mundial, i les que hi ha són
en parcel·les de petita dimensió i en un context
edafoclimàtic diferent del Baix Ter, és per això que
resulta necessari realitzar assajos per posar a punt el
sistema a escala de camp.

Cal que el disseny del sistema SDI
(separació entre emissors i laterals,
profunditat del lateral, cabal dels
emissors) tingui en compte les
propietats hidràuliques del sòl.
SDI en arròs es un sistema
innovador tant a nivell nacional
com internacional, en el que hi ha
poques experiències prèvies. Pel
que s’ha vist fins al moment és
important que la gestió del reg
permeti mantenir el potencial
matricial en els primers 20 cm del
sòl a potencials entre 0 i -10 kPa.

3. Si es manté el potencial del sòl als
valors indicats en el punt 2 el
sistema de reg enterrat permet
obtenir produccions similars al
sistema convencional de sembra en
moll i reg per inundació continua.

4. L’aportació

d’aigua de reg en
comparació de la sembra en aigua i
reg per inundació continua es
redueix aproximadament a la meitat.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE SDI
Molts dels elements d’una instal·lació de reg localitzat superficial i enterrat són comuns, tot i que en aquest
últim els comptadors i manòmetres resulten imprescindibles per tenir un control de la instal·lació.
A la Figura 1 s’esquematitzen els elements bàsics d’una instal·lació de SDI, tot i que aquest disseny pot
variar en funció de les necessitats de cada parcel·la.
En el capçal de reg hi figura el grup de bombament d’aigua, el sistema de filtració, el comptador general i el
sistema d’injecció de productes fertilitzants i fitosanitaris.
A la Figura 2 es pot veure un model de capçal d’un sistema localitzat enterrat. Degut a la dificultat de
detecció d’obturacions dels emissors i de realització de reparacions, és molt important disposar d’un
sistema de filtració de l’aigua eficaç que es netegi de forma periòdica, ja sigui de manera manual o
automàtica, segons quin sigui el valor de la caiguda de pressió.

La xarxa de distribució és la part de la instal·lació que queda enterrada. Tal com es mostra a la Figura 1,
resulta imprescindible l’ús de manòmetres a l’inici i al final de cada sector, ja que aquests permeten avaluar
el correcte funcionament del sistema, a més d’un comptador per a cada sector de reg. Per altra banda,
també cal disposar de ventoses situades als punts més elevats o als extrems dels sectors, les quals permeten
alliberar l’aire retingut en el sistema, i d’un col·lector al final del sector que uneixi els laterals de reg.

Figura 1. Esquema d'una instal·lació de reg localitzat enterrat.

LLEGENDA:
(1) Programador; (2) Comptador volumètric; (3) Grup de bombament; (4) Manòmetre; (5)
Sistema de filtració; (6) Ventosa; (7) Injecció de fertilitzants; (8) Manòmetre; (9) Vàlvules per a
cada sector; (10) Comptadors volumètrics per a cada sector.
Figura 2. Capçal d'un sistema de reg localitzat enterrat amb 5 sectors de reg.
BENEFICIS DEL SDI
Els avantatges que presenta un SDI respecte altres mètodes de reg estan relacionats amb el propi sistema
de reg localitzat, però també amb l’absència d’aigua i d’elements de la instal·lació en superfície:
•
•
•
•
•
•
•

Permet una elevada freqüència de reg
Facilita l’automatització
Presenta baixos costos energètics respecte el reg per aspersió
Presenta una elevada eficiència en l’ús de l’aigua (eliminació de l’escolament superficial, reducció de
la percolació profunda i reducció de l’evaporació)
Afavoreix l’estat sanitari de les plantes per la menor humitat ambiental
Permet l’entrada de maquinària durant el cicle del cultiu ja que el sòl es manté sec en superfície
Afavoreix la integritat del sistema de reg (els laterals queden protegits de fenòmens meteorològics,
dels atacs de determinada fauna i del vandalisme)

INCONVENIENTS DEL SDI
Tot i les oportunitats esmentades, el sistema de reg enterrat també pot presentar alguns inconvenients:
•
•
•
•
•
•
•
•

En els sòls amb poca capacitat de retenció d’aigua, una falla del sistema pot ser crítica
Possibilita la formació de cavitats al sòl degudes a un cabal superior a la capacitat de redistribució
d’aigua del sòl
Dificulta l’avaluació de la uniformitat de distribució de l’aigua, ja que els degoters es troben
enterrats
El treball del sòl es veu limitat per la profunditat i la separació entre línies de reg
L’espaiament entre línies pot condicionar la rotació de conreus
Presenta un cost d’instal·lació relativament elevat
Cal que l’instal·lador tingui experiència en aquest tipus de sistemes
Requereix de maquinària específica per a l’enterrat dels laterals (Figura 3)

Figura 3. Maquinària necessària per a l'enterrat dels laterals.

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ DEL SDI
En els sistemes de reg localitzat resulta molt important assegurar una alta uniformitat en els cabals que
donen els diferents degoters. En els sistemes de reg localitzat enterrat, en no tenir accés als degoters, el
control es realitza a través de lectures de pressió periòdiques al llarg de la instal·lació i de cabal
d’entrada al sector de reg.
El filtratge de l’aigua és fins i tot més exigent que en el reg localitzat superficial ja que, en estar
enterrats, la identificació i reparació dels degoters obturats és més dificultosa, de manera que és encara
més important evitar l’embossament dels emissors.
Hi ha la possibilitat de realitzar un manteniment del sistema de reg mitjançant el sistema de
fertirrigació, que permet la injecció de substàncies per la neteja dels emissors i l’eliminació dels
elements que en provoquen l’obturació. En funció de si la substància que provoca l’embossament és
una sal o bé una pel·lícula de microorganismes (biofilm) es pot aplicar un àcid o una substància
oxidant com el clor o l’aigua oxigenada, respectivament.
La neteja i esbandit dels laterals és una altra particularitat del sistema SDI. A diferència del reg
localitzat superficial, resulta necessari l’ús d’un col·lector al final del sistema que uneixi els laterals de
reg del sector (Figura 1), amb la funció de poder realitzar els rentats dels laterals que hi conflueixen i,
per tant, facilitar-ne l’eliminació de partícules sòlides.

PARTICULARITATS DEL SDI EN ARRÒS
Aquest sistema de reg es caracteritza perquè l’aigua que surt dels emissors es distribueix lateralment en
el sòl per diferència de potencial i verticalment també per capil·laritat. Això fa que sigui essencial tenir
en compte les propietats hidràuliques del sòl i la distribució de les arrels del cultiu a l’hora de decidir la
profunditat a que s’instal·len els laterals, i la separació entre emissors i entre laterals. En aquest sentit cal
tenir present que l’arròs és una planta adaptada a ambients semi-aquàtics i té un sistema radicular molt
superficial en la que la major part d’arrels es troben en el primers 5-10 cm (Figura 4) i que rarament
aprofundeix més de 20 cm. Per això és convenient instal·lar el lateral a una profunditat de 15 cm, fet
que condiciona el treball del sòl.
En general en els sòls amb textures grolleres, és a dir, que contenen més sorra, la capacitat que l’aigua es
mogui lateralment és molt limitada i convé posar els laterals més junts per tal de poder mullar tota la
superfície del camp. Els sòls amb textures més fines, és a dir, amb continguts elevats de llims i argiles,
l’aigua es mou més fàcilment lateralment, i per tant permetria mullar uniformement la superfície del
camp amb una separació entre els laterals de reg més gran que en sòls més grollers.
A la figura 5 es mostra la distribució de potencials matricials en el sòl per 3 separacions entre laterals en
un sòl amb textura grollera, obtinguda mitjançant simulació. S’observa que la zona més seca es troba a
la superfície del sòl i en la zona entre laterals. En textures grolleres com la que es mostra en la figura 5,
per arribar a humitejar la zona entre laterals en la superfície del sòl en la separacions més amplies de 75
cm, cal aportar quantitats d’aigua molt superiors a les necessitats del cultiu, resultant en que l’aigua es
mou a profunditats en les que el sistema radicular de l’arròs no pot arribar, i per tant, no la pot aprofitat.
És per això que en sòls amb textura grollera les separacions entre laterals haurien de ser inferiors a 60
cm, fet que n’incrementa el cost d’instal·lació.

Figura 4. Sistema radicular d’una planta d’arròs, en la que es mostra que la gran
densitat d’arrels es troba principalment als primers centimetres del sòl.
CRITERI DE REG EN SDI
Si les pluges primaverals no són suficients per donar una certa humitat al sòl que permeti la naixença, el
sistema de reg ha d’aportar l’aigua necessaria per humitejar la superfície del sòl i tenir una bona
germinació. Una vegada l’arròs està arrelat la gestió del reg cal fer-la per assegurar mantenir entre 0 i -10
kPa els primers 20 centímetres de sòl, excepte en moments puntuals on calgui realitzar aplicacions de
fitosanitaris y aproximadament dues setmanes abans de collita, quan el gra ja està ple. Per tal de
gestionar el reg resulta molt interessant disposar de sensors de contingut d’aigua o potencial matricial
per assegurar mantenir l’estat hídric del sòl a valors propers a saturació en els primers 20 cm i limitar la
percolació a profunditats superiors als 25 cm (Figura 6). En sòls amb textura grollera els regs han de ser
diaris i en sòls més pesants poden realitzarse cada dia o cada dos dies en funció del contingut d’aigua
mesurat amb les sondes.

Figura 5. Distribució del potencial matricial simulat amb HYDRUS amb 3 separacions entre
laterals, 45 cm, 60 cm i 75 cm d’esquerra a dreta, i una profunditat del lateral de 15 cm en un sòl
franc-arenós. Les tonalitats blaves indiquen els potencials més negatius (sòl més sec) i les tonalitats
vermelles els potencial més baixos (sòl més humit).

Figura 6. Mesura del contingut d’aigua en el sòl amb sondes de capacitància a 10 i 25 cm de
profunditat en la posició propera al lateral i en la zona entre dos laterals de reg en un camp de
textura franc arenosa.

GESTIÓ DELS NUTRIENTS
La gestió del fertilitzant en el sistema de SDI es realitza mitjançant la fertirrigació, cosa que evita haver
d’entrar a camp per adobar quan hi ha el conreu establert i permet dosificar de forma esgraonada en el
moments en que el cultiu ho necessita. En funció del nutrient interessarà aportar-lo en un moment o
altre del cicle de cultiu, tal i com s’explica a continuació.
NITROGEN
La dosificació del nitrogen, la qual pot ser d’un màxim de 150 kg N ha-1 als arrossars del Baix Ter,
situats dins una zona vulnerable a la contaminació per nitrats d’origen agrari, es reparteix en els regs
amb una periodicitat diària o cada dos dies i s’aplica des de germinació fins a meitat de l’estadi de
floració.
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. Si els nivells existents d’aquest nutrient en el sòl són mitjans,
s’aporten uns 50 kg/ha entre floració i fiolament mitjançant la fertirrigació.
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. Si els nivells en el sòl són mitjans l’aportació per fertirrigació serà de 50 kg
K2O/ha al llarg del periode de floració.
GESTIÓ DELS FITOSANITARIS
La gestió dels fitosanitaris també és similar al sistema de sembra en sec i reg per inundació. Els canvis
més grans són deguts a les espècies de males herbes, ja que es redueixen molt els problemes amb
espècies adaptades a ambients inundats i en canvi s’incrementen especies adaptades a ambients aerobis
tals com la Digitaria sanguinalis.
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’adventícies de la parcel·la.
FUNGICIDES
Es realitzen 1 – 2 tractaments pel control de la piricularia (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.

