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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
Valoració de la campanya de reg 2015
Anàlisis de la campanya de reg 2015 a través de 10 estacions agroclimàtiques del Servei
Meteorològic en relació a l'any mig, constatant que ha estat un any amb més pluviometria i
més irregular. En relació a l'eina de Recomanacions de reg de Ruralcat, increment anual al
voltant del 10% com en els últims anys.... Llegir més...
Eines disponibles a l'Oficina del Regant (EA de Tàrrega) per a la formació del regant
L'Oficina del Regant (EA de Tàrrega) per complir amb el procés d'especialització en reg en
l'àmbit de la formació disposa de recursos pràctics acompanyats per fitxes tècniques.... Llegir
més...

Agenda d'activitats

Resum d’activitats realitzades a l’Oficina del Regant
-Formació del simulador IES als estudiants de l’ETSEA
El passat dia 15 d’octubre es va realitzar una sessió de formació davant 32 alumnes del Grau
d’enginyeria agrònoma de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrònoma de Lleida (ETSEA).
Aquesta formació va constar de dos parts, una primera part se’ls va explicar l’eina de
recomanacions de reg de Ruralcat i posteriorment es va realitzar una pràctica amb el
simulador de l’IES. La valoració del simulador pels estudiants de Grau va ser molt positiva.
-Visita de l’assignatura de producció ecològica de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona (ESAB-UPC)
El passat dia 16 d’octubre es va realitzar una classe formativa a estudiants de l’assignatura de
producció ecològica de l’ESAB on es van parlar de temes de regadius de Catalunya, del
Segarra Garrigues i se’ls va presentar que feia l’Oficina del Regant i les eines disponibles per
la programació de reg. Aquesta classe va comptar amb una vintena d’alumnes.
-Inici del Curs d’instal•lacions de reg per a tècnics
L’Oficina del Regant (EA de Tàrrega) ha organitzat un curs destinat a assessors i tècnics
agraris sobre instal•lacions de reg. Aquest curs de 20 hores de durada té com objectiu
proporcionar una base tècnica que faciliti la decisió a un tècnic l’assessorament sobre la
idoneïtat d’una instal•lació de reg o que permeti donar-li un assessorament inicial en la
decisió de quin sistema de reg s’adaptaria millor a les seves característiques. Es va iniciar el
passat dia 9 de novembre amb 23 alumnes i finalitzarà el proper dia 27 de novembre
-Visita tècnica d’elaboració de pastone a camp
Èxit de participació de la visita tècnica del passat 10 de novembre on unes 70 persones van
poder veure in situ com s’elabora el pastone tant en silos com en xurros a camp. Primerament
els tècnics de la Cooperativa d’Ivars van realitzar una explicació sobre tots els aspectes de
realització d’aquest producte i posteriorment es va desplaçar als assistents a una explotació
ramadera i a la cooperativa per veure la seva elaboració.

Ajuda’ns a millorar l’Eina de Recomanacions de Reg de Ruralcat
En l’apartat de l’Oficina del Regant de Ruralcat es troba a la vostra disposició l’enquesta
d’opinió sobre l’Eina de Recomanacions de reg. Aquesta enquesta té com objectiu conèixer la
valoració dels usuaris habituals i puntuals sobre aquesta eina i sobretot quins aspectes cal
millorar en l’ús d’aquesta. Podeu accedir-hi a través del següent link
http://www.ruralcat.net/web/guest/enquesta.2015
Jornada tècnica del cultiu de la soja en regadiu
L’Oficina del Regant amb col•laboració amb la Universitat de Lleida i l’empresa “Calidad
Pascual” organitza una jornada el proper dia 26 de novembre sobre la soja en regadiu on es
vol donar a conèixer les característiques del cultiu de la soja i la seva adaptabilitat en les
nostres zones de regadiu. També, paral•lelament, es parlarà de diverses formes de cultiu i el
mercat existent. Al finalitzar es preveu realitzar una taula rodona de diversos productors de
soja que compartiran la seva experiència en el cultiu de la soja i les seves problemàtiques en
el cultiu.
Seminari tècnic sobre Bases de recomanació de reg i fertirrigació en vinya
El proper 3 de desembre a l’EA de Tàrrega està previst que es realitzi un seminari tècnic
organitzat per l’Oficina del Regant i amb col·laboració de l’Agrupació de Defensa Vegetal Valls
del Corb i l’IRTA amb l’objectiu de donar a conèixer l’eina de recomanacions de reg de
Ruralcat i bases agronòmiques sobre la fertirrigació, amb un cas pràctic de vinya, i les
diferents instal.lacions de fertirrigació existents.
Dies del Reg al Segarra Garrigues: Resultats i anàlisis del 2015
A principis de desembre es preveu realitzar aquesta jornada tècnica que preten presentar els
resultats de les parcel.les que s'han seguit durant el 2015. Els dies del reg pretenen ser un
espai vinculat al territori en el qual es puguin abordar aspectes relacionats amb els cultius de
reg i centrar-se en aspectes pràctics que puguin millorar l’ús de l’eficiència del reg i per tant el
potencial productiu de l’explotació.
Curs de gestió de comunitats de regants
L’objectiu del curs que es realitzarà els propers dies 16 i 18 de desembre és donar eines als
gestors de comunitats de regants i les persones que porten el dia a dia d’una comunitat de
regants perquè puguin resoldre dubtes, conèixer novetats en temes legals i administratius,
assessorar-se en temes energètics i fins i tot conèixer eines de gestió que puguin estar
disponibles per portar el dia a dia d’una manera més pràctica. Aquest curs s’adreça a personal
administratiu i tècnic de les Comunitats de Regants i a persones que vulguin formar-se en
aquest camp.
Jornada de referència en reg: La predicció meteorològica aplicada al reg

El proper dia 10 de desembre es realitzarà a EA de Tàrrega la jornada de referència en reg
impulsada des de l’oficina del Regant i amb col•laboració professionals punters que realitzen
prediccions i les comuniquen a diferents espais per a explicar que són les prediccions
meteorològiques, quines funcionalitats tenen i dins el món del reg que poden aportar al
sector, tant a nivell productor com a Comunitats de Regants. També es destinarà una sala on
les empreses especialitzades en la comercialització d’aparells meteorològics tindran el seu
espai d’exposició.

Finalització dels enviaments del Butlletí de l’Oficina del Regant
Aquest Butlletí de l’Oficina del Regant serà l’últim d’aquest any 2015 i es tornarà a enviari el
proper mes de març del 2016 amb l’inici de l’enviament de les Recomanacions de Reg.
Esperem que hagi estat del vostre interès i si voleu aportar comentaris i idees us podeu
adreçar a nosaltres a través del correu reg@ruralcat.net
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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.

