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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
L’Oficina del Regant (EA Tàrrega) ha iniciat unes proves d’uniformitat de reg
en diferents marcs d’aspersió

L’Oficina del Regant està portant a terme unes proves d’uniformitat de reg per aspersió
amb diferents marcs. Aquestes proves s’han realitzat a les Cases de Barbens de Fitó
gràcies a la signatura del Conveni de Col.laboració entre el DAAM i Fitó... Llegir més...
Resultats de les jornades tècniques de camp d’avaluacions de la uniformitat de
reg realitzades per l’Oficina del Regant (EA Tàrrega)
Conscients de la importància de la uniformitat en el reg, des de l’OdR en els darrers
anys s’han fet avaluacions d’uniformitat de reg (sempre com a Jornades Tècniques
demostratives amb regants) en diferents zones de Catalunya. L’objectiu d’aquestes
jornades és ensenyar la metodologia pràctica de la realització d’una avaluació de reg
d’una forma senzilla i pràctica perquè l’agricultor pugui repetir-ho a la seva explotació i
pugui determinar quina uniformitat de reg te la seva instal·lació... Llegir més...

Agenda d'activitats
Seminari tècnic sobre Bases de recomanació de reg i fertirrigació en vinya
El proper 20 de maig a l’EA de Tàrrega està previst que es realitzi un seminari tècnic
organitzat per l’Oficina del Regant i amb col·laboració de l’Agrupació de Defensa Vegetal
Valls del Corb i l’IRTA amb l’objectiu de donar a conèixer l’eina de recomanacions de
reg de Ruralcat i bases agronòmiques sobre la fertirrigació, amb un cas pràctic de
vinya, i les diferents instal.lacions de fertirrigació existents.
Reunions informatives per la contractació col·lectiva de l’energia elèctrica a
través de la plataforma AFRUCAT pel proper 2016
Durant el mes de juny està previst que es realitzin dues reunions informatives
d’AFRUCAT amb les Comunitats de Regants de Catalunya per informar-les de les
condicions d’adhesió a la plataforma d’AFRUCAT per la contractació col·lectiva de
l’energia elèctrica pel proper 2016 i possiblement també pel 2017. Aquestes dues
sessions es portaran a terme als Serveis territorials del DAAM de Terres de l’Ebre a
Amposta per les Comunitats de Regants de la zona de Tarragona i Terres de l’Ebre i als
Serveis Territorials del DAAM a Lleida per les Comunitats de Regants de la resta del
territori. Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb els
Responsables d’Obres i Regadius dels corresponents Serveis territorials de totes les
demarcacions.
Segona jornada de Broqueratge, sobre com l’eficiència energètica pot reduir el
consum energètic de les Comunitats de Regants
El passat 7 de maig als Serveis territorials de Lleida va tenir lloc la segona jornada de
Broqueratge amb la presència de 13 Comunitats de regants i 5 empreses de serveis
energètiques, en la primera jornada celebrada a Móra la Nova el passat 26 de febrer
van participar-hi 12 Comunitats de Regants i 8 empreses de Serveis energètiques. La
valoració és molt positiva pel sector... Llegir més
Es troba a informació pública el Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya (2016-2021)
Actualment es troba a informació pública la Proposta del Pla de gestió del districte de
Conca fluvial de Catalunya 2016 -2021, e Programa de mesures i el seu estudi
ambiental estratègic. El període d’informació pública té una durada de 6 mesos a
comptar a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al DOGC, del
18/03/15 fins al 18/09/15. Si voleu consultar la informació relacionada amb aquesta
documentació podeu accedir al següent enllaç de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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