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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 assessora en la contractació d'energia
Amb els canvis normatius esdevinguts des de l'any 2013, l'optimització de la contractació
elèctrica és un aspecte essencial a millorar i controlar en les Comunitats de Regants.... Llegir
més...

Agenda d'activitats
L'Illa del Reg present en la Fira de Sant Miquel 2015
L’Illa del reg tenia com objectiu ser un espai temàtic dels regadius i de les comunitats de
regants dins el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida. Aquest espai va ser promogut i
desenvolupat des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)....
Es presenta el simulador de reg IES a les jornades de la Fira de Sant Miquel 2015
L’Oficina del Regant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi

Natural (DAAM) conjuntament amb la Fira de Lleida i amb col•laboració amb diferents
empreses i agents del sector del reg va organitzar dues jornada tècniques de Transferència
Tecnològica en reg.
Properes activitats programades des de l'Oficina del Regant (EA Tàrrega)
Es preveu realitzar una jornada a finals d'octubre sobre la realització del pastone a camp, on
es programarà una visita tècnica que començarà amb la collita del panís a camp i realitzant
tot el procés de pastone en el mateix moment. D’aquesta forma es visualitzarà tot el procés
en temps real.
El dia 2 de novembre s'inicia el Curs d'instal.lacions per a tècnics amb una durada de 20 hores
on l'objectiu és realitzar un curs pràctic per a assolir coneixements base per poder interpretar
i assessorar en aspectes bàsics als usuaris d'instal.lacions de reg a pressió.
També es preveu la realització d'un Curs de gestió de comunitats de regants el proper dia 16 i
18 de desembre de durada 12 hores amb la finalitat de donar eines als gestors de comunitats
de regants perquè puguin resoldre dubtes del dia a dia de la seva activitat.
El dia 10 de desembre es preveu realitzar la jornada de referència en reg amb el títol de
"Predicció meteorològica aplicada al reg" que tindrà lloc a l'EA de Tàrrega i té com objectiu
explicar que són les prediccions, quines funcionalitats tenen i dins el món del reg que poden
aportar als regants i a les Comunitats de regants.
Finalització de la campanya de reg
Avui es dóna per finalitzada la campanya de reg 2015, a excepció dels cítrics que encara
estan en campanya de reg. Per aquest motiu es deixaran de rebre les recomanacions de
Ruralcat al mòbil i al correu electrònic i els quadres de recomanacions de reg per
demarcacions, a excepció de Terres de l'Ebre i Tarragona, i adaptades a zones. A partir del
març del 2016 es tornaran a enviar totes les recomanacions de reg setmanalment com cada
campanya de reg.
En breu s'habilitarà una enquesta d'opinió als usuaris sobre el funcionament de l'Eina de
Recomanacions de reg de Ruralcat que ens servirà per a millorar el servei.
Agricultura impulsa la recerca amb col•laboració internacional en temes de reg i de
sostenibilitat del Segarra-Garrigues
El conseller d’Agricultura acorda amb els responsables de centres de referència de Califòrnia la
incorporació de científics de la UC Davis al grup de recerca internacional que impulsa el Dept.
en relació als temes d’ús eficient de l’aigua, productivitat i sostenibilitat del Canal SegarraGarrigues .
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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.

