Reg per degoteig en el
cultiu del blat de moro
Jornada de camp
LA VALL D’EN BAS, dimecres 25 de juliol de 2018
Presentació
Els
estudis
dels
últims
anys
corroboren que el reg per degoteig
suposa un estalvi d’aigua significatiu,
de fins al 30 o 40%, respecte als
sistemes tradicionals de reg. A més,
l’aigua és cada vegada un recurs més
escàs i n’hi ha menys de disponible,
especialment per a l’ús destinat al
sector agrari.
En aquesta jornada parlarem sobre
com el reg per degoteig ens pot ajudar
a millora l’eficiència del nostre reg.
Quins elements necessitem en una
instal·lació d’aquest tipus? Com he de
gestionar el reg amb aquest sistema?
També mostrarem els avantatges que
pot aportar el seguiment de la humitat
al sòl a través de sondes instal·lades a
la parcel·la. Podrem veure la
instal·lació a camp i comentarem els
aspectes pràctics i les solucions als
problemes que poden aparèixer en
aquest tipus d’instal·lacions.
Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Impuls a la
difusió del reg per degoteig en el cultiu
del blat de moro”, operació 01.02.01
del PDR de Catalunya 2014-2020.

Organització

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.10 h Presentació de la Jornada
Sra. Montserrat Colás, Cap de l’Oficina Comarcal de la Garrotxa.
10.20 h El reg per degoteig en els conreus herbacis: elements,
instal·lació i gestió del reg
Sr. Just Navarro, Regsistem SL.
10.40 h Les instal·lacions de reg per degoteig amb energia solar.
Característiques, avantatges i inconvenients
Sr. Just Navarro, Regsistem SL.
Sr. Francesc Camps, IRTA Mas Badia.
11.00 h Estratègies i gestió del reg per degoteig en blat de moro
Sr. Francesc Camps, IRTA Mas Badia.
11.20 h Visita a la instal·lació de reg per degoteig en blat de moro de la
granja Tinosell
11.45 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Parcel·la demostrativa a camp (Enllaç al mapa)
Granja TINOSELL
17176 LA VALL D’EN BAS (Sant Privat d’en Bas)

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
IRTA Mas Badia (Tel.: 972 78 02 75 – A/e: anna.alcala@irta.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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