Quan organitzeu
el reg

Quan trieu
les plantes
L’estalvi d’aigua
als nostres jardins

Pareu sempre atenció a les previsions meteorològiques. Si ha de ploure, no cal que
regueu.
Ensenyeu a aturar els aspersors automàtics a
la gent que us envolta. És convenient que en
cas de pluja sobtada algú pugui tancar els
sistemes de reg.
Ajusteu el programa dels aspersors a l’època
de l’any en què us trobeu. A l’hivern, els regs
han de ser més curts i distanciats l’un de l’altre.
Instal·leu un petit dipòsit que reculli l’aigua
que s’escorre pel teulat i les canaleres al vostre jardí particular. Més tard serà profitosa per
regar.
Si disposeu d’aigua de menor qualitat, utilitzeu-la per regar i reserveu la bona per a
beure.

Seleccioneu espècies de plantes adaptades al
nostre clima. Així reduireu tant el nombre de
regs com el volum necessari per mantenir-les.
Moltes plantes del país ni tan sols han de ser
regades.
Reduïu les superfícies on s'ha plantat gespa i
substituïu-les per plantes silvestres o per
zones amb graves, o amb triturats de fusta, a
les quals gairebé no els cal manteniment. La
gespa vol uns 400 l/dia per cada 100 m2.
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Nosaltres
podem fer-hi molt

Podeu estalviar
aigua:

Quan regueu

Quan dissenyeu
i feu el
manteniment dels
vostres jardins

Regueu una vegada cada dos o tres dies, a
l'estiu. Si ho feu més sovint, les plantes no
aprofiten tota l’aigua i correu el risc d’afavorir
malalties per fongs.

Agrupeu les plantes segons les seves necessitats d’aigua. Si les que en necessiten més
estan juntes, no caldrà regar tant les altres
zones.

Potencieu els sistemes de reg per degoteig,
aspersors, difusors, etc. Permeten optimitzar
l’eficiència de l’aigua. No és aconsellable el
reg a manta o per gravetat.

Situeu la gespa i les espècies d'un consum
d’aigua més elevat als llocs més humits o als
espais on l’aigua s’acumula.

Quan regueu.
Quan dissenyeu i feu el
manteniment dels vostres jardins.
Quan organitzeu el reg.
Quan trieu les plantes.

El clima mediterrani, dominant a Catalunya, es
caracteritza per una llarga sequera estival i unes
pluges irregularment distribuïdes al llarg dels
mesos més freds. Per tant, l’aigua és un recurs
escàs a casa nostra.
L’estalvi d’aigua és un dels principals reptes
ambientals actuals. Tot i que el principal consum
d’aigua és agrícola i industrial, utilitzar-la racionalment a la jardineria pot contribuir decisivament a
estalviar-ne.
L’aigua que gastem al jardí pot arribar al 50% de la
que es consumeix en total a escala domèstica.
Sovint, els sistemes de reg no són eficients ni preveuen l’estalvi d’aigua. El disseny de les zones verdes no s’acostuma a fer amb criteris de minimització de les necessitats de reg i, sovint, inclou elements ornamentals malbaratadors d'aigua.

Ajusteu els aspersors perquè no reguin més
superfície que aquella on hi ha el jardí. No serveix de res mullar carrers, voravies, …
Regueu sempre a les hores en què la insolació
sigui mínima, preferentment al capvespre i a la
matinada. Les plantes aprofiten més l’aigua.
Feu una petita excavació pendent amunt o
prop de la soca dels arbres o dels arbusts.
Podreu abocar-hi l’aigua de reg i així s’escolarà millor terra endins.

Esmeneu, si cal, el vostre sòl perquè així ajudareu que retingui durant més temps l’aigua.
Els sòls sorrencs demanen més regs. Els sòls
lleugerament argilosos retenen molt millor
l’aigua.
Efectueu periòdicament esmenes amb fems
o compost al terreny. Conservarà molt millor
la humitat si està ben adobat amb matèria
orgànica.
Conserveu les superfícies on no tingueu
plantes amb el terra treballat i esponjat, que
no faci crosta superficial. Això farà disminuir
les pèrdues per evaporació.

