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Fitxa tècnica 12 - Eina de
recomanacions de reg en
jardineria de Ruralcat

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
Implicacions a l’agricultura del nou Pla de gestió del districte de conca fluvial Catalunya per al

període 2016-2021
El passat 5 de gener d’enguany va sortir publicat al Diari Oficial, el decret 1/2017 pel qual s’aprova el Pla de
gestió del districte de conca fluvial Catalunya per al període 2016-2021. El districte de conca fluvial de
Catalunya és l’àmbit de competències pròpies en matèria hidràulica de la Generalitat de Catalunya,
antigament anomenada conques internes. El Pla, ja es vigent des de l’endemà de la publicació, i deroga el
decret 171/2014 que aprovava l’anterior Pla de gestió del sexenni 2009-2015... Llegir més...

PREGUNTA FREQÜENT? Com es calculen les necessitats de reg amb l'Eina de recomanacions de reg
en jardineria de Ruralcat?
L’eina calcula les recomanacions de reg per gespes tenint en compte el tipus de gespa, la presència o no
d’altres
espècies
en
el
jardí
i
les
condicions
ambientals
del
jardí.
Per
aquest
càlcul,
té
en
compte
els
tres
factors
següents:
1) Factor espècie (Ks).- Es consideren 2 tipus de gespa: gespes fredes (espècies de clima més continental) i
gespes atemperades (gespes més meditarrànies).El Ks varia de manera mensual, d’acord amb les necessitats
de
cada
tipologia
de
gespa.
2) Factor densitat (Kd).- té en compte les característiques del jardí, si hi ha altres espècies diferents a la
gespa
o
no.
3) Factor microclima (Kmc).- està en funció de la situació del jardí, de la orientació, de les condicions de vent
i de la humitat.
El càlcul i el funcionament de l'eina es pot veure a la Fitxa tècnica 12

Agenda d'activitats
Jornada tècnica "Impacte de l'ús de l'aigua en agricultura"
El passat dia 3 de juliol es va realitzar la jornada tècnica a la Seu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC) . En aquesta jornada, organitzada per Labferrer, l'ICGC i el DARP, es va presentar diferents
resultats de projectes portats a terme a través de diferents institucions amb finalitats de millora i control de
l'ús de l'aigua en l'agricultura. Durant el transcurs de la jornada es va presentrar diferents mètodes de
comptabilitat de l'aigua com per exemple l'Anàlisis del cicle de vida (ACV), també es van introduir diferents
indicadors com l'Indicador d'estrès hídric (WSI) i l'indicador d'aigua restant (AWARE) entre d'altres. Finalment
es va realitzar una ponència sobre com es pot millorar la gestió de l'aigua de reg en casos reals combinant
tecnològia amb coneixement. La jornada va comptar amb una 60 de persones amb valoracions molt positives
sobre el contingut de la jornada.
Jornada tècnica "Cooperació per a la Innovació Resultats dels Grups Operatius 2015 Sector
agrari"
El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període de programació 2014-2020, inclou
els ajuts a la cooperació per a la innovació, a través de la realització de projectes pilot innovadors per part de
Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat
agrícoles. En aquest context el passat 21 de juny es va celebrar a Barcelona una jornada tècnica per donar a
conèixer alguns dels grups operatius que estan portant a terme diferents projectes dins d'aquest marc i els
seus resultats preliminars. Per a més informació podeu consultar les seves ponències en el següent enllaç .
Actualització i ampliació del inventari de fonts arreu de Catalunya.
L’ACA està realitzant una actualització i ampliació del inventari de fonts arreu de Catalunya. Tot i que
l’inventari compta ja amb més de 4.000 entrades, encara hi ha nombroses fonts a molts indrets del territori
pendents
d’identificar.
Per aquest motiu, des de l’Agència es vol convidar al conjunt de la ciutadania i especialment la gent del
territori a participar en la identificació de les fonts de Catalunya, per tal de sumar més i millor informació. Si
disposeu d’informació de fonts que conegueu envieu la informació al següent correu electrònic:
bdh.aca@gencat.cat amb el títol FONTS CATALUNYA.

Enllaços

Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a

Si no vols seguir rebent el nostre butlletí , fes clic aquí

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.

