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Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Professorat

Formació 
Escoles Agràries

Curs d’instal·lacions de reg de 
degoteig.

Curs d’especialització
Tàrrega, 12, 19 i 26 de novembre de 2019

Programa

SESSIÓ 1, dm. 12 de novembre

ESTUDI DE SÒLS PREVI AL DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE REG LOCALITZAT

SESSIÓ 2, dm. 19 de novembre

NECESSITATS DE REG PREVI AL DISSENY D’INSTAL·LACION S DE REG LOCALITZAT

DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE REG LOCALITZAT. CAS PRÀ CTIC

SESSIÓ 3, dm. 26 de novembre

DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE REG LOCALITZAT. CAS PRÀ CTIC

L’objectiu del curs és conèixer a través d’un treball pràctic el disseny d’una instal·lació de reg per degoteig.
Es parteix d’una parcel·la en concret i es desenvolupa tot el disseny, tant l’agronòmic com l’hidràulic. Així
mateix també s’expliquen els principals criteris a tenir en compte en l’elecció dels diferents components de
la instal·lació (emissors, canonades, filtres, vàlvules, fertirrigació, automatismes i bombament).En aquest
treball pràctic s’obtindrà un coneixement base per poder interpretar i assessorar en aspectes bàsics als
usuaris d’instal·lacions de reg a pressió.

El curs s’iniciarà amb una classe base d’estudi de sòls i la seva aplicació en el disseny d’una instal·lació de
reg, seguit d’una classe sobre les necessitats hídriques dels conreus per passar a continuació al disseny
d’una instal·lació de reg per degoteig. Aquest curs està destinat a tècnics assessors i persones interessades
en adquirir coneixements pràctics per a poder prendre decisions que l’ajudin a la instauració o
modernització del reg a nivell de parcel.la. No es requereix tenir coneixements previs d’hidràulica.rs

Podeu inscriure-us-hi a Escola Agrària - Oficina del Regant.

Coordinadora: 
Sra. Maite Sisquella, telèfon 973 31 07 15, 
a/e: mtsisquella@gencat.cat

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €

Lloc: 
Escola Agrària de  Tàrrega
Av. Tarragona s/n
Calendari: 
Dies 12, 19 i 26 de novembre

Horari: 

Dimarts
Dia 12  18:00 a 21:00 h
Dies 19 i 26 17:30 a 21:00 h

Durada del curs: 
10 h

Sra. Maite Sisquella, Oficina del Regant
Sr. Xavier Guixà, Infraestructures
Sr. Gustau Carrillo, Vèrtex


