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Recomanacions de reg setmanals
Recomanacions Lleida
Recomanacions Tarragona
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.

Butlletins anteriors

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'Estat actual i futur del projecte IES. Eina disponible i a l'abast de tothom.
El projecte IES (Simulador de reg Expert) és un projecte on hi participa el centre tecnològic Barcelona
Digital, l'Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentàries (IRTA) i el Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) a través de l'Oficina del Regant ubicada a l'Escola Agrària de
Tàrrega...... Llegir més...

Agenda d'activitats
Reducció de l’aportació de reg en olivera i ametller
A partir del 15 de juny, aproximadament, disminueix la sensibilitat al dèficit hídric dels cultius de l’olivera i
l’ametller. En aquest sentit i en aquelles circumstàncies en que sigui necessari, es pot començar a reduir,
entre un 20 i un 40%, les aportacions de reg respecte les necessitats òptimes, en funció del tipus de sòl i el

clima. En sòls més superficials i en els períodes de més calor, les reduccions han de ser inferiors.
Curs de formació en reg per a professors
El proper dia 30 de juny des de l’EA de Tàrrega – Oficina del Regant es realitzarà una sessió de formació en
reg. Aquesta sessió pràctica d’us dels equips de fertirrigació i l’eina de recomanacions de reg i el simulador
de reg IES va adreçada a professor que imparteixen la matèria de reg o d’altres interessats amb aquests
continguts.
Reunions informatives per la Subhasta de la contractació d’energia
L’any 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre AFRUCAT i el DAAM per utilitzar la plataforma de
contractació elèctrica per millorar els contractes elèctrics de les comunitats de regants. Durant el 2012 i el
2013 hi van haver diverses subhastes amb contractacions fins el 2015.
Durant aquest mes de juny es realitzaren diverses reunions informadores sobre la Subhasta de la
contractació d’energia conjunta: als Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre a Amposta el proper
25/06/15 a les 10:30 h, als Serveis Territorials de Tarragona el proper 26/06/15 a les 10:30 h i als Serveis
Territorials de Lleida el proper 30/06/15 a les 11:00 h.
Es troba a informació pública la proposta de projecte de revisió de Pla Hidrològic de la
Demarcació hidrogràfica de l’Ebre (2015-2021)
Actualment es troba a informació pública la Proposta de Projecte de Revisió del Pla de Hidrològic de la
Demarcació hidrogràfica de l’Ebre (2015-2021). El període d’informació pública és de l’1 de gener de 2015
al 30 de juny. Si voleu consultar la informació relacionada amb aquesta documentació podeu accedir al
següent enllaç de la Confederació hidrogràfica de l’Ebre:
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=42695&idMenu=4780
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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.

