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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
Evolució del reg en cultius llenyosos (campanya 2015)
A Catalunya, l'inici de la campanya de reg varia en funció de la zona, els cultius, les
condicions climàtiques i de la gestió de les comunitats de regants (CCRR). Per exemple, a les
terres de ponent aquesta comença habitualment a mitjans de març i s'allarga fins a
l'octubre.. Llegir més...

Agenda d'activitats
Díes del Reg al Segarra Garrigues. Experiències en parcel.les de regadiu:
El passat dia 13 de juliol es va realitzar el Dia del Reg al Segarra Garrigues amb un èxit de
participació. Unes 70 persones van participar en aquesta jornada anual i van visitar
explotacions d'alfals, pomeres i eucaliptus, així com una parcel·la de doble collita de gira-sol i
blat. Durat la diada van poder conèixer de primera mà les problemàtiques i els avantatges de
la implantació d'aquests cultius en la zona.

Dies de Reg al Segarra Garrigues. Experiències en explotacions ecològiques
El proper dia 7 de setembre tindrà lloc la visita a tres explotacions d'hortícultura ecològica
ubicades a Vilanova de l'Aguda i Tudela de Segre on els productors explicaran les seves
experiències, quines alternatives de cultius realitzen i la comercialització entre d'altres
aspectes.
L'Illa del reg a la Fira de Sant Miquel
L'Illa del Reg és un espai temàtic dels regadius i de les Comunitats de regants de Catalunya,
dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida. Aquest espai és promogut i desenvolupat des
del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. L'Illa del Reg s'ha concebut
com un espai dinàmic de transferència tecnològica, i a més a més de l'exposició de l'estand,
s'han organitzat dos dies de presentacions temàtiques sobre el sector del reg amb format
breu i amb la presència de tots els agents implicats. Aquests dies són el 24 i el 25 a la tarda a
la Sala Pavelló 4 (Espai Annex a l'illa del Reg).
Espai de transferència tecnològica en reg (I).- dijous 24 de setembre a les 16:00 h
Espai de transferència tecnològica en reg (II).- divendres 25 de setembre a les 16:00h.
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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.

