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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

Avui comença la campanya de reg 2017
Avui comencen els enviaments de les Recomanacions de reg que es generen amb l'Eina de
Ruralcat, i com cada any des de l'Oficina del Regant (Escola de Tàrrega) del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) s'està gestionant i millorant aquesta eina
de decisió del reg pels productors agraris i assessors.... Llegir més...
Valoració de la campanya de reg 2016
Per analitzar la campanya de reg de l'any 2016, l'Oficina del Regant ha fet una comparació de
10 estacions agrometeorològiques. La gran variabilitat meteorològica interanual i intraanual fa
poc recomanable la utilització d'un calendari de reg a partir de mitjanes anuals... Llegir més...
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Aquesta campanya 2017 s'inicia les recomanacions setmanals a dues noves zones, a la
Catalunya Central i a Barcelona. Les persones i institucions interessades a rebre
aquestes recomanacions podran re bre-les al seu correu electrònic setmanalment
demanant-ho al correu electrònic reg@ruralcat.net.
Articles sobre els períodes crítics a l'estrès hídric
Aquest any l'Oficina del Regant publicarà en els seus butlletins un conjunt d'articles per destacar
els períodes crítics a l'estrès hídric d'alguns cultius en regadiu com, per exemple, els extensius,
l'ametller, la pomera o l'olivera.... Llegir més...

Agenda d'activitats
Jornada tècnica "La tecnologia i la gestió que modernitza l’ús de l’aigua al regadiu"
a la Fira de Sant Josep
En aquesta nova edició de la Fira de Sant Josep es presentaran diferents tecnologies i formes
de gestionar l’aigua de reg que modernitza el regadiu. Per aquest motiu, des dels Canals d'Urgell
i la Universitat de Lleida, es presentarà tecnologia aplicada al transport de l’aigua i al reg a tesa.
Per altra banda, des d’Infraestructures, es parlarà de les diferents opcions que es poden trobar
en el reg a baixa pressió, tant en cobertures com en reg localitzat, per poder adaptar-se a les
modernitzacions
que
es
plantegen
actualment.....
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Aquest curs que s'iniciarà el proper dia 19 d'abril amb duració de 20 hores té com objectiu
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 sobre aspectes bàsics els usuaris d’instal·lacions de reg a pressió.
Més informació a Oficina del Regant- EA Tàrrega.

Jornades tècniques realitzades:
- Resultats d'assajos de reg en blat, ordi i panís al Segarra Garrigues
Aquest mes de febrer s'han presentat els resultats de diferents experiències que s'estan portant
a terme al Segarra Garrigues en cultius extensius, per tal que serveixin d'eina de decisió per al
productor a l'hora d'elegir quin cultiu implantarà, si farà doble cultiu i quin maneig ha de fer per
optimitzar l'aigua de reg.
- Molt d'interès pel cultiu de la soja a la jornada de l'Oficina del Regant
El passat 21 de febrer l'Oficina del Regant conjuntament amb l'Oficina Comarcal de la
Noguera, la Unviversitat de Lleida, l'Oficina de Fertilització i l'empresa Agroperara ha organitzat
una jornada del cultiu de la soja amb l'objectiu de presentar les dades bàsiques del cultiu i
explicar els resultats obtinguts en diferents parcel·les comercials de diverses zones de regadius
a Lleida.
- Més de 50 viticultors assisteixen a la jornada de reg en la vinya
L’Oficina del Regant (EA de Tàrrega)conjuntament amb l’ADV de les Valls del Corb, l’IRTA i
l’INCAVI ha organitzat aquesta jornada amb l’objectiu de donar pautes de reg al cultiu de la
vinya, considerant les peculiaritats del cultiu i sense descuidar l’obtenció d’un raïm de qualitat.

Documentació del Pla de Regadius 2008-2020
El Pla de regadius de Catalunya té una vigència de 12 a nys (del 2008 al 2020). Aquest pla es
va sotmetre a informació pública l'any 2010. Tota la documentació i el seu corresponent visor
es pot trobar a la pàgina web del DARP.
Aprovat el pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període
2016–2021.
La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, corresponent al segon cicle
(2016-2021), està integrada pel Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016
– 2021) i el seu Programa de mesures. El Programa de mesures s’acompanya d’un Pla econòmicfinancer, de l’estudi ambiental estratègic i la declaració ambiental estratègica.
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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 co m 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.

