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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.

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
Optimització de la fertilització nitrogenada en sistemes de doble cultiu panís - ordi

Els resultats dels assajos que aquí es presenten, realitzats en dues localitats de Lleida,
Almacelles i Algerri, tenen com objectiu determinar la dosi de nitrogen òptimadel conjunt de
dos cultius i com aquesta es pot distribuir temporalment entre els dos cultius del sistema de
doble collita... Llegir més...
L'Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) es consolida com
associació representativa

Durant els seus més de dos anys de vida ha anat evolucionant per a poder complir els seus

principals objectius, el més important de tots ells el d’agrupar a totes les comunitats de
regants i altres agents del regadiu de Catalunya... Llegir més...
PREGUNTA FREQÜENT? Com puc modificar o eliminar les dades de les meves
parcel.les de l'Eina de Recomanacions de Ruralcat?

Quan sigui necessari canviar certs paràmetres d'algun dels cultius configurats, o que es vulgui
esborrar-los o activar l'opció de rebre la recomanació per SMS, s'ha d'utilitzar l'apartat de
Gestió de Cultius. Aquest apartat es troba al mateix menú que permet accedir a l'Eina. Quan
hi accedeixes, apareix el llistat de tots els cultius configurats i les següents opcions:
- Modificació de dades: A la taula on apareixen els cultius configurats es pot fer clic sobre el
nom de cadascun. Quan s'hagi de fer una modificació d'alguna dada cal fer clic sobre el nom.
Llavors, s'accedeix a la pantalla de dades del cultiu, es pot modificar el que sigui necessari i
guardar els canvis fent clic a Guardar.
- Esborrar un cultiu: Per esborrar un cultiu per deixar de rebre les recomanacions de reg
setmanals cal fer clic sobre la paraula Eliminar que es troba a la mateixa línia de la taula que
el nom del cultiu.
- Inscriure un cultiu al servei d'e-mail i SMS del cultiu: Per inscriure's al servei d'e-mail i de
SMS per rebre les recomanacions de reg a la bústia de correu electrònic o al telèfon mòbil, cal
activar la casella corresponent fent clic sobre la casella.
En tot cas, sempre et podràs donar d'alta o de baixa dels diferents cultius seleccionats,
desactivant les respectives caselles de l'apartat de Gestió de cultius. Una vegada has guardat
la inscripció has de comprovar que tinguis el número de telèfon mòbil entrat, per aquest fet
has d’anar a la pàgina d’inici d’intranet i accedir al meu perfil, i el número de telèfon mòbil i el
correu electrònic el trobaràs a les meves dades.
Cas pràctic de fertirrigació

L’Oficina del Regant (OdR) us proposa un exercici de fertirrigació mensual que es
va publicant al Butlletí de l’Oficina durant la campanya de reg. Cada butlletí es planteja un
exemple real i es dóna una recomanació sobre la fertirrigació que s’ha d’anar aplicant en cada
període. A cada número trobeu l’activitat a desenvolupar durant el mes i al butlletí del mes
següent, se us facilita la recomanació dels tècnics.
Us animem a participar-hi i a enviar-nos qualsevol dubte que tingueu a la bustia de l'OdR:
reg@ruralcat.net.
Aquest mes teniu la resolució del mes de juny i juliol i l'exemple pel pròxim butlletí.... Llegir
més...

Agenda d'activitats
Dies del reg al Segarra Garrigues. Adobat de cereal d'hivern + panís en doble collita.

El passat 19 de juliol es va celebrar a la Sala d'Actes de la Cooperativa d'Artesa de Segre la
jornada d'adobat organitzada per Aigües Segarra Garrigues i el DARP amb col.laboració amb
la Cooperativa d'Artesa de Segre, l'Oficina de Fertilització, la Universitat de Lleida i l'empresa
ITC. Aquesta jornada forma part del conjunt de jornades, seminaris i visites tècniques
englobades dins els Dies de Reg al Segarra Garrigues, que pretenen aglutinar la formació i
transferència tecnològica que s’organitzin per a l’acompanyament dels regants del Segarra
Garrigues en tots aquells temes que són d’interès. En aquesta jornada es va exposar diferents
experiències d’adobat en sistemes de doble cultiu de cereald’hivern i panís..
Dies de reg. Conreus alternatius en regadiu: Mongeta, soja i gira-sol

El proper 5 de setembre l’Oficina Comarcal del DARP a la Noguera i l’Oficina de Regant ha
organitzat aquesta jornada tècnica per a difondre les possibilitats de conreus nous o menys

implantats i mostrar les possibilitats de la seva integració en una planificació de doble collita.
Així, l’àrea de nous regadius de l’Algerri Balaguer i del Segarra Garrigues, sense descartar les
seves possibilitats en les àrees de reg a tesa i aspersió del canal d’Urgell, són zones que
poden ser molt aptes per a la introducció de nous cultius. Aquesta visita s’organitza com a
continuació de la jornada Dies de reg. Conreus alternatius en regadiu: fava, soja i blat híbrid,
que es va realitzar el dia 14 de juny a Ribelles. En aquesta ocasió es visitaran camps
demostratius amb cultius de segona collita de mongeta, soja i gira-sol, amb diferents
sistemes de reg i sembra. Aquesta visita tindrà lloc a les localitats de Vilanova de l'Aguda,
Artesa de Segre, Foradada i Agramunt.
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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.

