L’ARRÒS LI TREU
ELS COLORS A L’ALBUFERA
DE VALÈNCIA
AL PARC NATURAL DE L’ALBUFERA
S’EXTREU UNA COLLITA D’ARRÒS A L’ANY
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LES ETAPES DEL CICLE DE L’ARRÒS CONDICIONEN,
DONCS, ELS COLORS DEL PAISATGE DE L’ALBUFERA
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PERELLONÀ
Els camps d’arròs s’inunden i la llacuna de l’Albufera recupera part de la
seua grandària original, havent-hi més superfície d’aigua que de terra.
Aquesta inundació coincideix amb la temporada de la caça.

FANGUEIG I LLAURAT
Els arrossars es buiden i un tractor amb rodes de ferro mescla el fang amb
les restes de palla i els rostolls. Una vegada secs, els camps es llauren i
s’anivellen.

En l’Albufera es cultiven moltes varietats
d’arròs. Les més conegudes són el Bomba,
J. Sendra, Gleva, Fonsa, Albufera, varietats
comercialitzades com a “Denominació
d’Origen Arròs de València”.

INUNDACIÓ I SEMBRA AMB MÀQUINA
S’inunden les parcel·les i se sembren els camps amb tractor. A continuació
es deixa una fina làmina d'aiga i s'eliminen herbes no desitjades. 30-40
dies després de la sembra, es trasplanta manualment per la reposició de
marres en les zones del camp de menor germinació.

PRIMER EIXUGÓ
45 dies després de la sembra es baixen els nivells d’aigua de l’arrossar
durant uns 10 dies, temps necessari per enfortir la tija de l’arròs. S’aplica el
primer tractament per combatre herbes no desitjades que afebleixen el
creixement de l’arròs.

SEGON EIXUGÓ
65 dies després de la sembra es repeteix el tractament contra el fong
miscroscòpic “Pyricularia”.

COLLITA
L’espiga ja ha madurat i els arrossars adquireixen el seu característic
color daurat. Una vegada collit, l’arròs es porta als assecadors, on ja sec
s’espellofa i està llest per al seu consum.

GESTIÓ DE LA PALLA D’ARRÒS
Existeixen diverses pràctiques: incorporació al fang,
empacat i retirada, o crema de la palla, pràctica poc
recomanable per l’impacte que genera sobre la
qualitat de l’aire i la salut humana.

Els Tancats són els arrossars que envolten la
llacuna i que es troben per davall del seu
nivell d’aigua. S’inunden per gravetat a
l’obrir les boqueres i es buiden amb ajuda
d’una bomba d’aigua o “motor”.

