La gestió del sòl en el
conreu de la vinya a
l’Empordà
Jornada tècnica
GARRIGUELLA, dimecres 14 de març de 2018

Presentació
Per als conreus permanents, com és
el cas de la vinya, el sòl és un factor
determinant
perquè
les
seves
característiques són molt estables
durant el cicle de vida de la plantació i
això
condiciona
el
tipus
de
desenvolupament que tindrà la planta,
sense oblidar el paper dels altres
factors culturals i ambientals. Tot
plegat ens permet admetre que hi ha
una
transferència
entre
les
característiques edafològiques i les
virtuts organolèptiques del vi.
Des de l’EA Empordà, amb el suport
de la DO Empordà, hem considerat
oportú dedicar una jornada a
aprofundir en el coneixement dels sòls
de l’Empordà que es dediquen al
conreu de la vinya per tal d’establir
quins terrenys són els més adients i
així aproximar-nos a les respostes
qualitatives del vi que volem obtenir.

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 diversitat de sòls de vinya a l’Alt Empordà: aptituds i
problemàtiques en el conreu de vinya
Sr. Jordi Montaner. Geòleg.
Sra. Susanna Figueras. Geòloga.
(Geoservei, S.L.)
11.00 h Eines de diagnosi i regeneració de sòls per al conreu de la
vinya
Sr. Eduard Muixach. Enginyer agrònom i membre d’Agroassessor.
11.45 h Pausa
12.00 h La relació de les característiques del sòl i les qualitats del vi
Sr. Delfí Sanahuja. Enòleg de Castell de Perelada.
12.30 h Tast de vins, classificats per les zones d’origen de l’Empordà
Sr. Delfí Sanahuja. Enòleg de Castell de Perelada.
13.30 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Celler Mas Llunes
17780 - GARRIGUELLA

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/RzDbTpnjfJUl0Hqo1
Per qualsevol consulta us podeu adreçar a:
Jesús M. Martín Ganado (Tel.: 972 630 123 – A/e: jmmartin@gencat.cat)
Les places són limitades a 25 persones.

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

181007 / 3,00

