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Butlletins anteriors

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
La Concentració parcel.lària de caràcter privat.
Una eina per la millora de l'eficiència de l'explotació agrària que permet reduir el nombre de parcel·les
agrícoles de l’explotació i comporta una reducció dels desplaçament entre les parcel·les disseminades
... Llegir més...

Quan s’ha de deixar de regar el blat i l’ordi, per assolir les màximes produccions?.
Per millorar la predicció del moment òptim per deixar de regar el cereal d’hivern (aspecte molt important
en els nous regadius del sistema Segarra GArrigues), es va portar a terme un estudi finançat per ASG
durant les campanyes 2015 i 2016. Es va estudiar l’evolució de la humitat del gra i l’estimació de
l’evolució de la producció, per tenir dades reals i així gestionar el final del reg.... Llegir més...

PREGUNTA FREQÜENT? Com puc modificar o eliminar les dades de les meves parcel.les de
l'Eina de Recomanacions de Ruralcat?.

Quan sigui necessari canviar certs paràmetres d'algun dels cultius configurats, o que es vulgui esborrarlos o activar l'opció de rebre la recomanació per SMS, s'ha d'utilitzar l'apartat de Gestió de Cultius.
Aquest apartat es troba al mateix menú que permet accedir a l'Eina. Quan hi accedeixes, apareix el
llistat
de
tots
els
cultius
configurats
i
les
següents
opcions:
- Modificació de dades: A la taula on apareixen els cultius configurats es pot fer clic sobre el nom de
cadascun. Quan s'hagi de fer una modificació d'alguna dada cal fer clic sobre el nom. Llavors, s'accedeix
a la pantalla de dades del cultiu, es pot modificar el que sigui necessari i guardar els canvis fent clic a
Guardar.
- Esborrar un cultiu: Per esborrar un cultiu per deixar de rebre les recomanacions de reg setmanals cal
fer clic sobre la paraula Eliminar que es troba a la mateixa línia de la taula que el nom del cultiu.
- Inscriure un cultiu al servei d'e-mail i SMS del cultiu: Per inscriure's al servei d'e-mail i de SMS per
rebre les recomanacions de reg a la bústia de correu electrònic o al telèfon mòbil, cal activar la casella
corresponent fent clic sobre la casella.
En tot cas, sempre et podràs donar d'alta o de baixa dels diferents cultius seleccionats, desactivant les
respectives caselles de l'apartat de Gestió de cultius. Una vegada has guardat la inscripció has de
comprovar que tinguis el número de telèfon mòbil entrat, per aquest fet has d’anar a la pàgina d’inici
d’intranet i accedir al meu perfil, i el número de telèfon mòbil i el correu electrònic el trobaràs a les
meves dades.

Agenda d'activitats

Dies del reg al Segarra Garrigues. Blat i ordi al reg
El passat dia 4 de maig a Alfés i el dia 8 de maig a Verdú es va portar a terme dues jornades sobre
resultats dels camps demostratius d'ordi que porta a terme Aigües Segarra Garrigues i sobre Com regar
el blat i l'ordi per aconseguir la màxima producció?, aquesta última ponència es basa amb l'article que
es publica avui al Butlletí. En aquestes dues jornades van assistir al voltant de 45 nous regants de les
zones del Segarra Garrigues.
El cultiu de la soja i la seva comercialització

El proper dia 17 de maig tindrà lloc a l'EA de Vallfogona de Balaguer aquesta jornada amb l'objectiu de
donar a conèixer les característiques del cultiu de la soja i la seva adaptabilitat en les nostres zones de
regadiu. També es parlarà de la seva comercialització com a fava de soja a pinso.
Jornada tècnica. Aigua, agricultura i Territori
El proper dia 12 de maig a Bellcaire d'Urgell, components i col.laboradors de l'Oficina del Regant
participaran en la jornada tècnica organitzada per Unió de Pagesos on es parlarà de diferents aspectes
del reg a pressió i la possibilitat de la doble collita entre d'altres aspectes.
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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.

