Resultats finals de l’activitat
demostrativa: gestió del reg de
la vinya a la Vall del Corb
Jornada tècnica
VERDÚ, dijous 27 de febrer de 2020
Presentació
La introducció del reg a una gran part de
les vinyes de la Vall del Corb ha suposat
pel sector poder regularitzar les
produccions en el temps, com a base de
la sostenibilitat de les empreses.
La gestió del reg exigeix una òptima
decisió del moment i quantitat d’aigua a
aplicar, definint una bona estratègia que
asseguri i millori la qualitat de la verema
sense perdre la identitat i tipicitat del vi
de la denominació d’origen.
Davant d’aquest important repte, s’ha
realitzat durant els darrers dos anys un
seguiment tècnic del reg en dues vinyes
de la subzona Valls del Corb, amb la
finalitat d’aplicar i valorar les eines de
suport a la decisió en el reg i treballar en
la seva optimització i bon ús.
Aquesta jornada forma part de l’activitat
demostrativa “Introducció de diferents
estratègies de maneig de la vegetació en
vinya, per millorar factors qualitatius de
la maduració i qualitat del most”, finançat
a través de l’Operació 16.01.01
(cooperació per a la innovació) del PDR
de Catalunya 2014-2020. Es presentaran els resultats finals i es vol posar en
debat amb tots els participants del
projecte, plantejaments de futur tant en
l’estudi com en l’aplicació de millores en
el reg de la vinya a la zona de la Vall del
Corb.

Programa
10.00 h Benvinguda i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Josep Mas, alcalde de Verdú.
Sra. Maite Sisquella, Oficina del Regant.
10.30 h Resultats finals del seguiment de la introducció de reg en dues
parcel·les de la subzona Valls del riu Corb a la DO Costers del
Segre
Sra. Elisabet Perna, Sr. Lluís Giralt, Secció de Viticultura d’INCAVI.
11.30 h Debat obert: plantejaments de futur en l’aplicació del reg a la
Vall del riu Corb
Moderadors: Sr. Xoan Elorduy, cap de Servei de Viticultura i
Enologia d’INCAVI, i Sra. Rosa Bisa, ADV Valls del Corb.
12.30 h Tast de vins de les parcel·les de seguiment del reg
Sra. Claustre Grau, INCAVI.
13.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Salvador Puig, director general d’INCAVI.

Lloc de realització
Sala del Molí del Castell
Plaça Bisbe Comelles, núm. 11A
25340 - VERDÚ

Organització

Inscripcions
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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