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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.

Fitxa tècnica 43 - Capçal de
fertirrigació

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

Factors claus en la selecció d'un sistema de reg pressuritzat

Quan es planteja la possibilitat de realitzar una transformació de secà a regadiu, o una
modernització de reg per inundació a reg pressuritzat, se’ns planteja el dilema de quin serà el
sistema de reg que millor s’ajustarà a les necessitats de la nostra explotació. En aquest
article s’intenta ajudar a prendre aquesta decisió... Llegir més...

PREGUNTA FREQÜENT? Què he de fer per accedir a l'Eina de Recomanacions de
Ruralcat?
Per entrar a l’Eina de RuralCat cal ser un usuari registrat. En cas de no ser-ho, en primer lloc
s’ha de complimentar el formulari de registre que es trobarà a la part superior dreta de la
pàgina web de Ruralcat i enviar-lo. Es rebrà un correu de validació i ja s'obtindrà l'usuari i
contrasenya.
Si ja és usuari registrat però no recorda la contrasenya però si l'usuari cal clicar damunt de
"Has oblidat la contrasenya?", en aquest cas es rebrà una nova contrasenya al correu
electrònic.
Si ja és usuari registrat però no recorda l'usuari ni la contrasenya, cal que s'enviï un correu a
reg@ruralcat.cat on hi consti el nom de l'usuari i el seu DNI, en aquest cas es rebrà un correu
amb el nou usuari i contrasenya per poder accedir a la intranet de Ruralcat.
Una vegada dins de l’entorn de RuralCat, l’Eina de recomanacions de reg es troba a la dreta
de la pantalla, es clica damunt i ja es té accés a les Eines de Recomanacions de reg.

Agenda d'activitats
Dies de reg. Conreus alternatius en regadiu: fava, soja i blat híbrid

El passat dia 14 de juny l’Oficina Comarcal del DARP de la Noguera i l’Oficina del Regant- EA
Tàrrega, van organitzar amb la col•laboració d’ASG, l’IRTA, Comercial Perera i Semillas Fitó,
una visita tècnica per donar a conèixer als empresaris agraris nous cultius que, inclosos dins
d’una planificació de doble collita, poden proporcionar una major rendibilitat a les seves
explotacions.
La jornada va comptar amb una vintena de tècnics i agricultors, que van poder visitar
diferents parcel•les experimentals on s’estudien aquests cultius. En primer lloc es va visitar
una parcel•la de faves a Ribelles, on la Mònica Cairó de Comercial Perera va explicar el
protocol de cultiu que hi estan duent a terme. Tot seguit es va visitar una finca de soja de
primera collita a Vilanova de l’Aguda on es va poder veure la soja totalment emergida.
Des d’allí ens vam desplaçar fins a les Cases de Barbens in el Josep Maria Pijuan de Semillas
Fitó va mostrar una finca de fava per a pinso a punt de collir i va presentar una varietat de
blat híbrid que estan començant a comercialitzar exposant tant el maneig dut a terme en
aquests cultius com els costos i rendibilitats esperats pels mateixos.

Dies de reg. La transformació a regadiu al Xerta-Sénia

El passat dilluns dia 4 de juliol, el sindicat agrari Unió de Pagesos junt amb el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació van organitzar a Tortosa una jornada sobre la
transformació a regadiu al Xerta-Sénia. Donada la implantació del regadiu del Canal XertaSénia als municipis d’Aldover, Tortosa, Roquetes i Xerta es va intentar transmetre als
agricultors de la zona l’oportunitat que suposa el regadiu tant pel que fa a la transformació en
regadiu dels cultius tradicionals a la zona com l’olivera i el garrofer, com per a noves
plantacions de cultius com l’ametller. Els ponents vanexposar als assistents els canvis que
implica la posada en reg de les seves explotacions, com són el fet d’obtenir increments
importants de les seves produccions i una major estabilitat de les mateixes,així com la
capacitat d’adaptació a nous conreus, ampliar el ventall de possibilitats i permetre fer plans de
futur sense haver de dependre de la meteorologia, mentre es garanteix una amortització
segura de la inversió.
En Joan Girona, va comparar la producció de l’ametller de regadiu i de secà. Amb el reg, de
mitjana es poden produir 3.500 Kg gra/ha amb uns beneficis bruts de 12.250 €/ha,mentre
que la producció mitjana en secà és de 225 Kg gra/ha amb uns 788 €/ha bruts.
El president de la Comunitat de Regants del Xerta-Sénia, Lluís Cortiellava marcar com a
objectiu aconseguir unes 400-500 hectàrees compactades al Baix Ebre, per començar portar
aigua a les finques , mentre que el Sr. Hilari Curto coordinador territorial d’Unió de Pagesos
amb 200 o 300 hectàrees seria suficient per engegar el regadiu.
La jornada, que va comptar amb una cinquantena d’assistents, va ésser molt ben valorada. La
Cloenda va anar a càrrec del Sr. Ferran Grau, director territorial del DARP a les Terres de
l’Ebre.

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

Aquesta jornada que tindrà lloc el proper dimarts 19 de juliol a Artesa de Segre 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 s’exposaran diferents experiències d’adobat en sistemes de
doble cultiu de cereal d’hivern i panís.
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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.

