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Butlletins anteriors

Recomanacions Barcelona
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
La Fertirrigació: característiques, usos i compatibilitats

La fertirrigació és la tècnica de fertilització que consisteix en la dissolució de fertilitzants en
l’aigua del reg. Aquesta aportació pot ser realitzada d’una forma contínua o d’una forma
intermitent, segons siguin les necessitats del cultiu. És una tècnica que s’adapta millor al reg
localitzat amb què generalment s’aporten als cultius tots els nutrients i els correctors necessaris
a través del reg. En fertirrigació és important decidir en cada moment quina és la solució
nutritiva que millor s’adaptarà al cultiu en concret. Per aquest motiu, és important conèixer,
entre d’altres aspectes, la dinàmica dels nutrients en el sòl i la quantitat de fertilitzant que cal
aplicar.

PREGUNTA FREQÜENT?

-Es pot fertirrigar en agricultura ecológica?

SI. Tot i que sempre que parlem d´adobar i/o fertirrigar pensem en l´aplicaciñó de fems, la
reglamentació relacionada amb la fertilització en agricultura ecològica permet l´ús de productes
que aportin nutrients. Pel que fa als elements majoritaris, N-P-K, el N és l´element amb més
possiblitats de ser aportant per fertirrigació, existint al mercat molts productes rics en aquest
element. El cas del P i K, tot i que també hi ha productes disponibles a ser aplicats per
fertirrigació, el seu preu és molt més alt i dependrà de les necessitats i rendibilitat la seua
utilització. En tot cas, abans de la utilització de qualsevol producte que existeixi en el mercat,
és aconsellable fer una consulta prèvia a l´organisme competent sobre la seua posible utilització
en agricultura ecològica.
-Són importants els àcids orgànics (húmics, fúlvics) en fertirrigació?

Si que ho són però, normalment, la seua importancia ve donada més pel fet que poden baixar
en certa mesura el pH (carácter àcid) que no pas per la seua component orgánica. La riquesa
en materia orgánica és normalment baixa i caldria aplicar-ne quantitats molt altes per a que
fos significativa, amb la consegüent repercussió econòmnica pel cost del producte.

Agenda d'activitats
Projectes internacionals de millora de la gestió del reg

El proper dia 28 de juny a Barcelona tindrà lloc la jornada tècnica "Projectes internacionals de
millora de la gestió del reg". La jornada tècnica té com objectiu la presentació de tres projectes
el VIA.FARM a l’Àfrica, FERDOÑANA al Parc de Doñana i la Zona regable de Lleida. Tots tres
projectes tenen en comú la millora de la gestió del reg, la combinació de coneixement i
tecnologia TIC i la formació i l’aprenentatge a través de pràctica. En tots els casos, l’objectiu
també ha estat l’avaluació a través d’indicadors de sostenibilitat econòmica, mediambiental i
social.
Dies del Reg al Segarra Garrigues. Poma de la Vall del Llobregos

El proper dia 30 de maig a Ribeles es realitzarà la visita tècnica que pretén explicar el projecte,
l’evolució del mateix i els resultats obtinguts, així com, oferir la visita a tots els interessats en
conèixer-la. Trobar alternatives de conreu rendibles en els nous regadius del Segarra-Garrigues
és una de les preocupacions dels agricultors del territori i dels/les joves que es volen incorporar
en el sector. Aquesta visita tècnia es troba dins del PECT Segarra Garrigues i està organitzada
per l'Associació ACORD, IRTA i Fruits de Ponent.El proper dia 30 de maig a Ribeles es realitzarà

la visita tècnica que pretén explicar el projecte, l’evolució del mateix i els resultats obtinguts,
així com, oferir la visita a tots els interessats en conèixer-la. Trobar alternatives de conreu
rendibles en els nous regadius del Segarra-Garrigues és una de les preocupacions dels
agricultors del territori i dels/les joves que es volen incorporar en el sector. Aquesta visita tècnia
es troba dins del PECT Segarra Garrigues i està organitzada per l'Associació ACORD, IRTA i
Fruits de Ponent.
Programació de reg i ús de l'Eina de Recomanacions de Reg de Ruralcat

L’Oficina del Regant gestiona l’eina de recomanació de reg que el Departament d’Agricutlura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació té al portal RuralCat a disposició de tots els regants. Aquesta
eina facilita setmanalment i gratuïtament una recomanació de reg adaptada a la parcel.la i a la
zona. El passat dia 28 de maig es va realitzar un seminari tècnic per donar a conèixer l'Eina i
les possibilitats en prorgramació de reg. Aquest seminari va tenir lloc a l'EA de Tàrrega amb
una
vintena
de
participants
i
una
bona
valoració.

Tàrrega i Maials acullen dues jornades dedicades al reg al Segarra Garrigues i Segrià Sud

El passat dia 7 de maig a la Sala d’Actes de l’EA de Tàrrega, conjuntament amb l’ADV de les
Valls del Corb, l’IRTA i l’UdL, es va organitzar la jornada tècnica “Dies del Reg al Segarra
Garrigues. Fertirrigació en olivera, ametller i vinya” amb l’objectiu de donar pautes de
fertirrigació al cultiu de l’olivera, ametller i vinya, considerant les peculiaritats de cada
cultiu.D’altra banda, el passat dia 16 de maig es va portar a terme, conjuntament amb la
Comunitat de Regants del Segrià Sud, el DARP, l’IRTA i l’UdL, la jornada tècnica “Dies del reg
al Segrià Sud. Intensificació del cultiu de l’ametller” que va tenir lloc a la Societat de Maials.
Aquest dia del reg va mostrar les tècniques de cultiu, control de malalties i fertirrigació en
plantacions d’ametller, i especialment en plantacions d’ametller intensiu i superintensiu en
zones de regadiu. Entre els dos dies del reg van assistir al voltant de 100 persones amb una
bona valoració de les dues jornades.
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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.
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