Jornada de viticultura a
l'Alt Penedès
Jornada tècnica
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ, 19 de març de 2020

Presentació
Un any més - i ja en són 10 de
consecutius a Guardiola - presentem
aquesta jornada tècnica, que té com a
principal objectiu proporcionar eines
als viticultors i tècnics vitícoles que els
ajudin a solucionar les dificultats
quotidianes, de manera pràctica i
efectiva.
En
aquesta
ocasió
comencem
enllaçant la jornada amb la de l’edició
anterior, en la qual el míldiu i l’ús del
coure van tenir un protagonisme
especial i on els tècnics d’INCAVI
anunciaven la realització d’un estudi
sobre els continguts de coure en els
sòls de les DO catalanes. Els resultats
d’aquests estudi seran exposats en
aquesta jornada.
El principal bloc, però, el dedicarem a
un tema de plena actualitat, com són
les varietats resistents que, de ben
segur, tindran un protagonisme
important en un futur no molt llunyà.
Es plantejarà el tema des de 3
experiències
diferents
i
complementàries: França, Catalunya i
Itàlia.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.15 h Presentació de la jornada
Sr. Salvador Puig, director general de l’INCAVI.
9.30 h Continguts de coure en sòls de vinya ecològics a les
denominacions d’origen catalanes
Sr. Lluís Giralt i Sra. Elisabet Perna, INCAVI.
10.15 h Les varietats resistents com a solució sostenible a l’ús de
fitosanitaris. L’experiència francesa.
Sr. Hernan Ojeda, INRAE, Unité Expérimentale de Peche Rouge.
11.15 h Pausa - Cafè
11.30 h El projecte VRIAACC, d’obtenció de varietats autòctones,
resistents a malalties i adaptades al canvi climàtic
Sr. Josep Maria Albet i Noya, Celler Albet i Noya S.L.
12.30 h Avaluació de varietats resistents a míldiu i oïdi en 4 zones
vitivinícoles de la Península
Sra. Mireia Bordas, Agromillora.
13.00 h Taula rodona
13.30 h Cloenda de la jornada
Il·lm. Sr. Xavier Lluch, alcalde de Guardiola de Font-rubí, president
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

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 de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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