Jornada de viticultura a
l'Alt Penedès
Jornada tècnica
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ, divendres 1 de
març de 2019

Presentació
Un any mes, presentem aquesta
jornada amb la intenció de fer arribar
als viticultors i elaboradors informació
sobre temes d’actualitat i rellevància
per la nostra comarca.
La darrera campanya (2018) va ser
especialment difícil pel control del
míldiu degut a les condicions
meteorològiques i també als canvis en
la possibilitat d’utilització dels diferents
formulats de coure.
És per això que aquesta jornada la
dediquem especialment les tècniques
per combatre el míldiu, a la utilització
de la tecnologia per millorar la presa
de decisions, i per analitzar els perills
de l’ús reiterat del coure.

Programa
9.30 h Presentació de la jornada
Sr. Xavier Lluch, alcalde de Guardiola de Font-rubí. President del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
9.45 h Balanç de la campanya de míldiu 2018 al Penedès i situació legal
dels formulats de coure
Sr. Joan Reyes, Secció Sanitat Vegetal.
10.30 h L’ús del coure a la vinya: perills potencials i la seva relació amb el
maneig del sòl
Sr. David Fernández, Àrea d’Edafologia i Química Agrícola,
Departament de Biologia Vegetal i Ciència del Sòl, Universitat de Vigo.
11.30 h Pausa
12.00 h Xarxa d’estacions agroclimàtiques a la vinya de l’Empordà
Sr. Pere Vilardell, IRTA Mas Badia.
Sr. Honorat Sabater, Servei de Sanitat Vegetal a Girona.
13.00 h Cloenda
Sr. Salvador Puig, director general de l’INCAVI

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Centre Recreatiu
Av. Catalunya, 45
08736 - GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal de
l’Alt Penedès:
(Tel.: 938 170 534 - A/e: aapenedes.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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