
El projecte LOWCARBON FEED 
va a utilitzar nous mètodes i 
pràctiques innovadores per a 
realitzar una valorització efectiva 
de residus agrícoles, citrícoles 
i d’arròs, i convertir-los en un 
nou alimente animal capaç de 
reduir les emissions de CH4 
en remugants, mitigant així el 
canvi climàtic en agricultura i en 
ramaderia.



PALLA D´ARRÒS
La palla d’arròs ha sigut eliminada tradicionalment per mitjà de la 
crema controlada dels cultius. No obstant això, esta pràctica és una 
font d’emissions a l’atmosfera de CO2, gasos d’efecte hivernacle 
(GEH) i altres contaminants perillosos. La Unió Europea va regular 
les ajudes agroambientals de la Política Agrària Comunitària en 
relació al cultiu d’arròs, prohibint la crema per a poder percebre 
l’ajuda. En la Comunitat Valenciana l’Administració va recomanar 
mantindre la palla en els camps, però açò produïx efectes adversos 
en el medi ambient perquè també dóna lloc a l’emissió de CH4. Així 
mateix la crema dels camps d’arròs és causa de molèsties a les 
poblacions veïnes. 

LCFEED
A partir de les experiències dels projectes Life Ecocitric i Life Ecorice, 
en els que es van testar i van demostrar diferents metodologies per a 
la gestió de les restes de poda en camps citrícoles i palla d’arròs en 
arrossars, el projecte demostrarà i posarà en pràctica un nou mètode 
per a la gestió dels dits residus, aconseguint obtindre uns costos 
raonables que possibiliten una viabilitat econòmica després de la seua 
valoració. La novetat del producte final obtingut (LCFeed) radica 
fonamentalment en la inclusió del full de cítric com principal matèria 
primera farratgera, contribuint esta a una reducció d’emissions de 
metà en els remugants. A més, després d’estudis previs realitzats 
sobre la palla d’arròs es considera que la inclusió de la mateixa 
en la proporció adequada en el producte aporta fibra llarga a la 
composició de l’aliment, beneficiant i facilitant la digestió dels 
remugants. 

PODA DE CÍTRICS
La gestió tradicional dels residus de poda dels cítrics per mitjà de 
crema controlada i triturat dóna lloc a emissions de CO2 i altres 
gasos d’efecte hivernacle (GEH) . Un canvi en este model de gestió 
possibilita l’ús de la biomassa de la poda com a matèria primera 
per a la creació d’aliment per als remugants, d’un valor nutricional 
comparable al de l’alfals. La substitució de la crema de la poda 
per la valoració com a matèria primera evita problemes ambientals 
com la contaminació atmosfèrica i l’augment dels riscos d’incendi 
forestal en les zones forestals pròximes a les àrees de cultiu 
citrícola. 


