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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
Bombament solar en regadiu
El passat més de febrer l’Oficina del Regant del DARP va organitzar la jornada tècnica
“Bombament solar en regadiu. Rebaixem la factura?
La jornada i el posterior viatge que es va organitzar a Burgos i Valladolid ja van deixar
constància de l‘interès que desperta el coneixement d’altres formes generar energia i molt
especialment la seva implementació a l’explotació agrícola. Pel cas que ens ocupa al
regadiu.... Llegir més...
Finalització de la campanya de reg
Avui es dóna per finalitzada la campanya de reg 2016, 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. A partir del març del 2017 es
tornaran a enviar totes les recomanacions de reg setmanalment com cada campanya de reg.
Podeu entrar a l'Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat per visualitzar les recomanacions
de reg dels cultius que encara no han finalitzat el reg.
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 exercici serà l'últim d'aquesta campanya de reg 2016. ... Llegir més...

Agenda d'activitats
Jornada tècnica "Instal.lacions de reg a baixa pressió"
Els 80 assistents a la jornada varen poder escoltar com s'estan realitzant diferents estudis,
assajos i innovacions per aconseguir regar de forma uniforme diferents cultius amb una
pressió màxima a l'emissor de 2 kg/cm2.
Avaluació d’instal·lacions de reg per aspersió en cobertura total
Aquesta activitat pràctica a Lleida el 27 d'octubre s’organitza des de l’Oficina del Regant del
DARP – EA Tàrrega amb la col·laboració del Departament d’Enginyeria Agroforestal
de la UdL.
Jornada tècnica de referència "Manteniment de basses de reg"
El proper 24 de novembre a l'EA de Tàrrega s'organitzarà la jornada tècnica de referència en
reg amb el títol de Manteniment de basses de reg. En aquesta primera jornada sobre basses
de reg, organitzada conjuntament per Infraestructures.cat i l’Oficina del Regant del DARP, es
tractaran diversos aspectes pràctics relacionats amb el manteniment de les basses de reg.
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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.

