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Recomanacions Terres de
l'Ebre
Recomanacions Girona
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
“Mesures tributàries per compensar l’increment dels costos elèctrics en el
regadiu”

A finals de 2014 el govern va realitzar una sèrie de modificacions tributaries per tal de
poder compensar l’increment de costos originats per l’actual sistema de tarificació en
els regs agrícoles. La reducció del 85% sobre la base liquidable de l’impost especial
sobre l’electricitat i aplicació d’un índex corrector del 0,8 sobre el rendiment dels cultius
regants amb energia elèctrica en els mòduls de l’IRPF.... Llegir més...

Agenda d'activitats
Agenda 1
El proper dia 16 d’abril es realitzarà la jornada sobre Els motors del Segarra Garrigues.
Projectes de Cooperació Vertical que tindrà lloc a la Seu de la Comunitat de Regants del
Segarra Garrigues

Enllaços
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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.

