La fertilització i les cobertes
vegetals en el conreu de la
vinya a l’Empordà
Jornada tècnica
VILAJUÏGA, dimecres 18 d’abril de 2018

Presentació
Com a continuació de la jornada
tècnica dedicada a la gestió del sòl i la
seva relació amb les qualitats
organolèptiques, des de l’EA Empordà
amb el suport de la DO Empordà hem
considerat oportú tractar la fertilització
i les cobertes vegetals, per la
importància i l’estreta relació en els
resultats finals del conreu, tan des del
punt de vista productiu com qualitatiu.
Es pretén oferir una visió del tema que
sigui la més àmplia possible,
remarcant els principis de la nutrició
de la vinya i fem una exposició de les
diferents alternatives agronòmiques en
cobertes vegetals que s’estan aplicant
actualment en aquest conreu a
l’Empordà.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sra. Alícia Juher. Tècnica de la DO Empordà.
10.15 h La gestió de la fertilització del conreu de la vinya
Sr. Luís Giralt Vidal. Especialista d’INCAVI.
11.00 h Les cobertes vegetals en el conreu de la vinya: modalitats,
resultats de les experiències, punts forts i febles
Sr. Luís Giralt Vidal. Especialista d’INCAVI.
11.45h Pausa
12.00 h La fertilització del conreu de la vinya des d’una visió de
l’agricultura regenerativa
Sr. Francesc Font. Enginyer agrònom i membre d’Agroassessor.
12.45 h El paper de les cobertes vegetals de la vinya en l’agricultura
regenerativa
Sr. Eduard Muixach. Enginyer agrònom i membre d’Agroassessor.
13.15 h Torn obert de paraules
13.30 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Centre Cívic de l’Ajuntament
Plaça de l’11 de setembre, s/n
17493 - VILAJUÏGA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del formulari
al que pots accedir mitjançant aquest enllaç:
https://goo.gl/forms/AyYZYwyYjeOJmJS03
Per qualsevol consulta, us podeu adreçar a:
Jesús M. Martín Ganado (Tel.: 972 630123 – A/e: jmmartin@gencat.cat)

Ajuntament de
Vilajuïga

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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