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Qui som?

La Universitat de Barcelona i Agroserveis.cat impulsen projectes de recerca en matèria
ecològica al Delta de l’Ebre. Realitzem recerca aplicada (I+D) al cultiu de l’arròs,
especialment en Producció ecològica. Acompanyats del sector arrosser del Delta, hem
iniciat diversos projectes de recerca, col·laborant amb centres com l’IRTA i el DAAC.
(www.ub.edu/web/portal/ca/ www.agroserveiscat.com )

Què fem en relació a la producció agroalimentària ecològica?
Projecte Organic Delta Rice (Doctorat Industrial) + Projecte Impro-rice
RGANIC DELTA RICE

Objectiu: Estudi de fertilitzants orgànics, fortificants, varietats d’arròs, tècniques pel control de
males herbes i rotació de cultiu amb Quinoa per producció ecològica d’arròs al Delta de l’Ebre.
Termini: 2019 – 2022
Actors: Universitat de Barcelona, Agroserveis.cat, Sector arrosser del Delta de l’Ebre, associació
d’arrossers PRODELTA, cooperatives, comunitats de regants, IRTA, ADV, DAAC, empreses de
fitosanitaris i llavors.

Grup Operatiu d’arròs ecològic
Objectiu: Estudi del control de males herbes dels arrossars amb tècniques de sembra i
adaptació de la maquinaria pel desherbatge mecànic
Termini: 2021 – 2022
Actors: Sector arrosser del Delta de l’Ebre, associació d’arrossers PRODELTA, cooperatives,
comunitats de regants, ADV, DAAC, IRTA i Agroserveis.cat

Ajut de recerca PAE: Cobertes vegetals als marges i desaigües per la producció ecològica d’arròs
Objectiu: Gestió de males herbes en cursos d’aigua de reg, desaigües i marges de cultiu

per a la producció ecològica d’arròs al Delta de l’Ebre
Termini: 2022 – 2023
Actors: Universitat de Barcelona i Agroserveis.cat

Formació Escola Agrària: Cultiu ecològic de l’arròs al Delta de l’Ebre
Objectiu: Proporcionar coneixements i eines pràctiques als agricultors en la presa de
decisions del maneig d’una finca de producció ecològica d’arròs.

Termini: 04/2022 – 10/2022
Actors: Escola agrària d’Amposta, Agroserveis.cat

XVIII Congrés de Malherbologia (Divulgació)
Objectiu: Comunicació oral dels resultats de control de males herbes en producció
ecològica al XVIII Congrés de la Societat Espanyola de Malherbologia (Mèrida)
Data: 28/04/2022
Actors: Universitat de Barcelona i Agroserveis.cat

* Premi Semh-Phytoma a la millor comunicació

