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Butlletins anteriors

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
Comença la campanya de reg 2018
Avui comencen els enviaments de les Recomanacions de reg que es generen amb l'Eina de
Ruralcat, i com cada any des de l'Oficina del Regant del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) s'està gestionant i millorant aquesta eina de decisió
del reg pels productors agraris i assessors.... Llegir més...
Valoració de la campanya 2017
Per analitzar la campanya de reg de l'any 2017, l'Oficina del Regant ha fet una comparació de
10 estacions agrometeorològiques. La gran variabilitat meteorològica interanual i intraanual fa
poc recomanable la utilització d'un calendari de reg a partir de mitjanes anuals. Com a resum,
si observem la comparació de l’any 2017 en relació amb un any mitjà per estacions
agroclimàtiques obtenim valors més elevats d’ETo i precipitacions menors en relació amb les

mitjanes climàtiques de les estacions de referència.... Llegir més...
Entrevista a Jaume Casadesús, Cap del Programa Ús Eficient de l’Aigua en
Agricultura de l’IRTA
La recerca, la innovació i la transferència del coneixement, claus per a millorar l’ús de l’aigua
en l’agricultura. L’aigua és un element cabdal per a l’agricultura actual i del futur. Som
conscients que el coneixement agronòmic dels cultius, la tecnificació de les explotacions i l’ús
d’eines digitals permetran avançar en l’ús eficient de l’aigua de reg.... Llegir més...
Modificació del sistema de contractació elèctric pels regants
En la Llei 1/2018, 6 de març, de mesures urgents per la sequera s’incorporen importants
modificacions
relacionades
amb
l’energia
en
el
regadiu.
En aquesta llei per una banda es confirma la possibilitat de contractar dos potències
diferents durant l’any. Una potència pel període de reg i una altra potència mínima per la
resta de l’any. Aquest canvi de plantejament pot suposar un estalvi important per les
comunitats, especialment per les que treballen en hores de consum del tipus pla i punta.
També preveu una possible reducció del peatge per l’autoconsum “peatge al sol”,
aspecte que pot afavorir en determinades ocasions la implantació dels bombaments solars.
Finalment remarcar que tot i ser una molt bona notícia, el contingut de la nova Norma queda
sempre supeditat a la “Seguridad y sostenibilidad economica y financera del sistema”, amb
totes les implicacions que a això pot comportar i que caldrà anar seguint atentament en el
desenvolupament
del
reglament.
Llegir
més...

Agenda d'activitats
Curs de gestor energètic especialista en facturació elèctrica
Dijous 22 de març es realitzara aquesta jornada tècnica en el marc del Dia Mundial de l'Aigua
als Serveis Central del Departament d'Agricultura a Barcelona. Aquesta jornada exposarà la
necessitat de l'agricultura de regadiu per a poder produir l'alimentació necessària per a la
nostra societat, per a poder tenir explotacions econòmicament viables i un sector agrari
pròsper. En aquesta jornada hi participaràn experts del sector per obrir el regadiu a la
societat.

Fertirrigació en vinya com ho faig?
El Castell de Verdú va acollir el passat 26 de febrer la jornada "Fertirrigació en vinya. Com ho
faig?" amb l'objectiu de tractar aspectes pràctics i aplicats sobre la fertirrigació en vinya.
Aquesta jornada forma part de la formació i de transferència tecnològica que es programa des
de l'OdR per l'acompanyament dels nous regants de la zona del Segarra Garrigues en el cultiu
de la vinya. Es va iniciar amb un curs de formació en reg l'any 2015 i des de llavors s'han
anat programat diverses accions adaptades a l'evolució de l'aprenentatge dels nous regants.
En aquesta sessió l'objectiu és donar coneixement més avançats en fertirrigació en vinya
després
d'un
parell
d'anys
regant
i
fertirrigant.

Manteniment de sistemes de filtratge de reg interior
El passat dia 28 de febrer va tenir lloc la jornada tècnica de Manteniment de sistemes de
filtratge de reg interior a Montoliu de Lleida, aquesta jornada organitzada conjuntament per
Aigües Segarra Garrigues (ASG), Infraestructures.cat i l’Oficina del Regant tenia com objectiu
explicar i donar solucions tècniques al manteniment de filtres en les instal.lacions de reg de la
nova zona del Segarra Garrigues en aquesta localitat. Aquesta jornada forma part del conjunt
de jornades, seminaris i visites tècniques englobades dins la formació i transferència dirigida
als regants del Segarra Garrigues que s’organitza per a l’acompanyament dels regants en tots
aquells temes que són d’interès.
Gestió administrativa, jurídica i economicofinancera de les Comunitats de Regants
L'Oficina del Regant va organitzar el passat dijous dia 8 de març un seminari destinat a
gestors i persones que es troben a la junta de les Comunitats de regants per donar eines i
resoldre dubtes en els temes del dia a dia de la Comunitat de Regants. Aquesta activitat esta
emmarcada en l’acompanyament en formació i transferència a les Comunitats de Regants que
es va iniciar l’any 2016.
Necessitats hídriques dels cultius llenyosos a la Fira de Sant Josep
Dins del marc de la Fira de Sant Josep, el passat 17 de març es va organitzar una jornada
tècnica conjuntament amb el Grup eficient de l'aigua en Agricultura de l'IRTA on es va
presentar els resultats del dossier tècnic "Requeriments hídrics dels cultius llenyosos II" que
completa la sèrie de dos publicacions den la que es tracten condicionants del reg, fenologia de
cultius i les seves necessitats hídriques ("Requeriments hídrics dels cultius llenyosos I"). En la

jornada es va parlar des sistemes de determinació de necessitats hídriques dels cultius,
requeriments de cultius estratègics a la zona i mètodes alternatius d'estimació com podria ser
la teledetecció. Finalment es va comptar amb l'experiència de dos punts punts de vista del
sector, Fruits de Ponent i la Comunitat de Regants del Garrigues Sud.
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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.
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