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Recomanacions Catalunya central
Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats
setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades
agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya
referents a plantacions adultes i per necessitats màximes
d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions
pels principals cultius de la zona i per les estacions més
representatives d’aquesta.

Recomanacions adaptades a zones

Recomanacions al Segarra Garrigues
Recomanacions a Algerri Balaguer
Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les
necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i
tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri Balaguer , i
en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes
necessitats són per plantacions adultes i per necessitats
màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.

Destacat
Automatització del reg per superfície i gestió eficient de l'aigua de reg.
El reg per superfície és el reg més antic que existeix, tot i així, s’ha anat incorporant millores per a
millorar-ne el seu maneig. En la modernització d’aquest tipus de reg amb un inversió inferior a la
transformació trobem sistemes com comportes automàtiques que incorporen tecnologies de la
informació que poden arribar a ser una alternativa a la modernització....Llegir més...

Curs de programació de reg i humitat del sòl
El passat dia 6 de setembre es va portar a terme un curs per a professors de cicles foramtius agràris
sobre programació de reg i humitat del sòl. L'objectiu era donar a conèixer quins principis agronòmics i
tècnics serveixen per a poder utilitzar les dades d'humitat al sòl per una correcta programació de reg.
Van assistir una desena de professors i es va combinar una sessió teòrica amb una pràctica a camp i a
l'aula per poder observar i interpretar les dades. També es va exposar els diferents sistemes de mesura
d'humitat i potencial hídric del sòl. Cada d'any des de l'Oficina del Regant (EA de Tàrrega) es realitza
un curs destinat a professors per parlar de noves tecnologies en reg i diferents aspectes en la millora
de l'eficiència en reg.

Agenda d'activitats
Jornada tècnica "Automatització dels canals i del reg a tesa"
Dijous 7 de març va tenir lloc a la sala dels Canals d'Urgell una jornada tècnica sobre diferents sistemes
d'automatització del reg, i en especial, del reg per gravetat. En aquesta jornada es van presentar els
resultats de les comportes instal.lades a la col.lectivitat d'Arbeca com una experiència portada a terme
entre la Universitat de Lleida, els Canals d'Urgell i la col.lectivitat d'Arbeca, l'empresa Rubicon i l'Oficina
del Regant. Posteriorment es van presentar diferentes opcions a través de les empreses Riegosalz i
Regaber per a poder automatitzar canals de reg i reg a tesa a nivell de parcel.la. Posteriorment els
assistents es van desplaçar a camp per veure els diferents sistemes presentats a la jornada. Aquesta
jornada va comptar amb una setantena d'assistents amb una valoració molt positiva..
Jornada tècnica a la Fira de Sant Miquel "L’adaptació del regadiu al canvi climàtic"
Aquesta jornada, que tindrà lloc el 29 de setembre, dins el marc de la 63a Fira de Sant Miquel de Lleida,
esta organitzada conjuntament per l’Oficina del Regant del DARP i el Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (CADS) tindrà com objectiu enfocar com s'adapta el sector al canvi climàtic
amb
una
correcta
gestió
de
l'aigua
de
reg.
Durant aquest any s’estan donant a conèixer les conclusions del Tercer informe sobre el canvi climàtic
a Catalunya, i dins aquest marc s’ha considerat necessari presentar els aspectes que repercuteixen en
el sector del regadiu i quines accions s’estan portant a terme per l’adaptació dels efectes del canvi
climàtic al nostre país.
Curs de gestor energètic especialista en facturació elèctrica (Formació per a tècnics)
Des de la liberalització del mercat elèctric, el preu de l’energia elèctrica ha augmentat considerablement
fins a convertir-se en un dels factors de producció que més condicionen la viabilitat de moltes
explotacions
que
requereixen
energia
per
funcionar.
Aquest curs destinat a formació per a tècnics es planteja amb l’objectiu de conèixer aquells aspectes
relacionats amb el cost d’adquisició de l’energia elèctrica: marc legal vigent, estudi dels conceptes que
componen la factura elèctrica, aprendre a obtenir dades dels comptadors i plantejament d’accions
correctores per optimitzar el cost energètic.
Curs d'instal.lacions de reg (Formació per a tècnics)
L’objectiu del curs és conèixer a través d’un treball pràctic a l’aula i a camp la idoneïtat de les
instal·lacions i dels seus diversos components. En aquest treball pràctic, s’obtindrà un coneixement
primari per poder interpretar i assessorar en aspectes bàsics els usuaris d’instal·lacions de reg a pressió.
Aquest curs s’adreça a tècnics assessors i persones interessades a adquirir coneixements pràctics per
poder prendre decisions que ajudin a la instauració o modernització del reg a escala de parcel·la.

Enllaços

Què és l'Oficina del Regant?
Registra't a RuralCat

|

|

Què és RuralCat i qui el fem?

Envia'ns els teus suggeriments

Segueix-nos a

Si no vols seguir rebent el nostre butlletí , fes clic aquí

Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma
part del nostre fitxer automatitzat amb l'objectiu de poder mantenir el contacte amb vostè. Si desitja oposar-se, accedir,
cancel·lar o rectificar les seves dades, posi's en contacte amb l'Oficina del Regant, a l'email reg@ruralcat.net. Per a
esborrar-se faci clic en l'opció que pot trobar en aquest mateix butlletí. La informació transmesa tant en aquest missatge
com en els annexos que pogués incloure, va dirigida únicament a la persona o entitat que es mostra com destinatari i
pot contenir dades confidencials o privilegiades.Tota revisió, retransmissió, disseminació o altre ús o acció no autoritzada
de la informació que conté per part de persones o entitats distintes al destinatari està legalment prohibida.

