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Butlletins anteriors

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
Cas pràctic de fertirrigació
L’Oficina del Regant (OdR) us proposa un exercici de fertirrigació mensual que es va publicant
al Butlletí de l’Oficina durant la campanya de reg. Cada butlletí es planteja un exemple real i
es dóna una recomanació sobre la fertirrigació que s’ha d’anar aplicant en cada període. A
cada número trobeu l’activitat a desenvolupar durant el mes i al butlletí del mes següent, se
us facilita la recomanació dels tècnics.
Us animem a participar-hi i a enviar-nos qualsevol dubte que tingueu a la bustia de l'OdR:
reg@ruralcat.net.
Aquest mes teniu la resolució del mes d'agost i l'exemple pel pròxim butlletí.... Llegir més...
Curs pràctic de formació per a professors
Els professors de les escoles agràries participen en un curs pràctic de formació organitzat pel
Centre de Formació i Estudis Agrorurals i l’Oficina del Regant – EA Tàrrega.... Llegir més...

Dies de reg. Conreus alternatius en regadiu: Mongeta, soja i gira-sol
El passat dilluns 5 de setembre dins els marc de les jornades "Dies de reg", es va realitzar
una jornada tècnica per visitar 5 parcel.les de les comarques de la Noguera on hi s'hi havia
sembrat mongeta, soja i gira-sol.
Durant la jornada organitzada per la OOCC del DARP a la Noguera i la Oficina del Regant, la
Sra. Mònica Cairó va explicar detalladament com s'havia realitzat la implantació i
desenvolupament de la soja de cicle curt, com a conreu de segona collita, en 4 parcel.les de
diferents agricultors, amb diferents sistemes de reg, de treball del sòl i data de sembra. Un
cop finalitzada la recol.lecció dels 4 camps hi ha la intenció de fer una nova jornada on valorar
econòmica i agronòmicament els resultats de producció i de maneig aplicats.
Dins la mateixa jornada també es va visitar un camp amb reg per aspersió on s'havia sembrat
mongeta en segona collita i una parcel.la de ASG on una empresa de llavors volia avaluar
l'adaptació de diferents varietats de gira-sol a la zona de Foradada.
Els assistents es van interessar per diversos aspectes del maneig, adaptació i potencial
d'aquests cultius en les zones de reg del Segarra-Garrigues i el Segrià.
PREGUNTA FREQÜENT? Quins són els criteris a seguir per a seleccionar els moments
del cicle de la plantació de l'Eina de Recomanacions de Ruralcat?

A mesura que avança el cicle biològic dels diferents cultius, les seves necessitats hídriques
van canviant. Per aquesta raó, en alguns cultius de l'Eina es considera convenient poder
modificar algunes dates del cicle biològic del conreu. Així, el càlcul de les necessitats hídriques
s'aproxima el màxim possible a la realitat.
La primera data correspon al moment en què s'inicia el creixement, que serà el moment de
floració en el cas dels fruiters, per exemple. La segona data correspon al moment de collita
estimada.
Per defecte, el sistema té associat uns valors estàndard, que es poden modificar a partir de
l'experiència de l'usuari per anys anteriors, a través dels desplegables de l'eina. Les dates
variaran segons les especificitats de la plantació, com poden ser variacions climàtiques
regionals, variacions pel tipus de varietat, pel maneig, etc.

Agenda d'activitats
Jornada tècnica: Instal·lacions de reg a baixa pressió. Fira de Sant Miquel
El proper 29 de setembre en el marc de la 62a Fira de Sant Miquel es celebrarà la Jornada
tècnica "Instal.lacions de reg a baixa pressió". Aquesta jornada té com objectiu donar a
conèixer tecnologia que permet treballar amb pressions més baixes en les instal.lacions de
reg sense comprometre la uniformitat del reg i amb un estalvi important del cost.
Curs de Gestió sostenible de l'aigua a la finca
Aquest curs de duració 60 hores es realitzarà a l'EA de Manresa des del 12 d'octubre fins el 19
de novembre. Els objectius del curs són promoure la gestió sostenible de l'aigua a la finca,
fomentar l'aprofitament de les aigües residuals, donar a conèixer tecnologies i sistemes
adaptats a les necessitats de la finca com auto gestora dels seus recursos hídrics i obtenir
unes nocions bàsiques sobre eficiència en l’ús de l’aigua de reg. Per inscripcions i matricula a
l’Escola Agrària de Manresa, fins 10 dies abans de l’inici del curs corresponent. Telèfon 93 874
90 60 o adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat.
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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.

