Gestió del reg de la vinya
de la Vall del Corb
Jornada tècnica en línia
Dilluns 12 d’abril de 2021

Presentació

Programa

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.

18.00 h Presentació de la jornada
Sr. Salvador Puig. Director general d’INCAVI.

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.

18.20 h Butlletins de recomanacions de reg en vinya i resultats de les
experiències
Sr. Lluis Giralt i Sra. Elisabet Perna. Secció de viticultura d’ INCAVI.

Davant d’aquest important repte, s’ha
realitzat durant els darrers tres 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. En aquesta jornada presentarem i
debatrem la feina feta a la Vall del riu
Corb.

Organització

18.05 h Experiències en parcel·les de vinya de la Vall del Corb: objectius
Sra. Rosa Bisa. ADV Valls del Corb.

18.50 h Com regar amb el suport de les sondes
Sr. David Tous. SAF.
19.10 h Taula rodona amb els viticultors i tècnics implicats
Sr. Flavià Serret. Viticultor.
Sra. Anna Escribà. Viticultora.
Sra. Maria Teresa Sisquella. Oficina del Regant.
19.30 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
ADV Valls del Corb

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina del Regant:
Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat)
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