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Recomanacions Catalunya central
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

Entrevista al Sr. Ramon Carné, president de l’Associació Catalana de Comunitats de
Regants (ACATCOR).
L’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) durant els seus més de tres 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, per tal
d’aconseguir un estalvi en el seu funcionament i intercanviar idees, projectes i accions que afectin la
seva millora i la dels regadius de Catalunya. Per aquest motiu hem volgut entrevistar el President
d’ACATCOR, el Sr. Ramon Carné per conèixer de primera mà l’evolució d’aquesta... Llegir més...
Finalització de la campanya de reg
Avui es dóna per finalitzada la campanya de reg 2017, 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.

Agenda d'activitats

Jornada de referència en reg “Bombament solar, una realitat. Presentació
d’instal·lacions”
El proper dia 13 de desembre a la Sala d’Actes de l’EA de Tàrrega tindrà lloc la jornada de referència
en reg que estarà organitzada conjuntament per Infraestructures.cat i l’Oficina del Regant del DARP,
es presentaran diverses instal•lacions de bombament solar de la nostra zona de diferent tipologia,
donant a conèixer l’estat actual de desenvolupament d’aquesta tecnologia. Comptarà aquesta jornada
amb la presència de les instal.lacions realitzades a les Comunitats de regants de la Bassa Nova
(Almenar), Torre de Baños (Caspe) i Algerri Balaguer i el cas d’un bombament de pou a embassament
d’una finca particular. També comptarà amb la presència del Sr. Luis Navarte Instituto de Energía
solar de la UPM i dels Sr. Xavier Guixà i Joan Latorre d’Infraestructures.cat. Paral.lelament es preveu
realitzar una exposició-presentació de diverses empreses del sector fotovoltaic durant el transcurs de
la
jornada.

Jornada tècnica “El pistatxer en regadiu”
El proper dia 15 de novembre està previst realitzar una jornada tècnica a Balaguer en el marc del
Canal Algerri Balaguer sobre el cultiu del pistatxer com a cultiu alternatiu per aquesta zona. Aquesta
jornada s'explicarà especificacions del cultiu del pistatxer, també l'acord de cooperació que es formula
entre els productors que s'adhereixen al projecte BAIN ( Borges Agricultural & Industrial Nuts ). Al
finalitzar la jornada es visitarà la Finca pilot de Mas de Colom al terme municipal de Tàrrega.

Jornada sobre l’adaptació del regadiu al canvi climàtic
El passat 29 de setembre, va tenir lloc dins el marc de la 63a Fira Agrària de Sant Miquel la jornada
tècnica “L’adaptació del regadiu al canvi climàtic”. Aquesta jornada, organitzada per l’Oficina del
Regant conjuntament amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), va ser
presentada per Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Experiències en el cultiu de soja amb diferents condicionants de reg, varietats i cicles

En el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica s’han organitzat tres activitats per donar a
conèixer el cultiu de la soja a les Terres de Lleida. Aquest mes d’octubre s’ha realitzat una visita
tècnica
a
cinc
parcel•les
comercials.
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