SMART agricultura en
secans de vinya
Jornada tècnica en línia
Divendres 27 de novembre de 2020

Presentació
Per definició un conreu de seca es és
aquell en què no es fa aportació
d'aigua per l'home, utilitzant només la
que hi ha al sòl o prové de la pluja
directament damunt el cultiu.
Així
doncs,
el
màxim
factor
condicionant de la producció és la
disponibilitat hídrica, que resta en
l’únic magatzem possible, el sòl. Amb
aquesta informació junt amb la
meteorològica de curt i mig termini, es
pot gestionar el conreu amb totes les
eines pròpies de la viticultura, excepte
el reg, si més no el reg convencional,
no el reg mínim de suport i/o
supervivència, per tant, ara i en el
futur s’està en disposició, de poder
gestionar prematura i objectivament la
vinya, dins dels marges fisiològics de
la producció. En altres paraules, s’ha
d’introduir el concepte de SMART
agricultura en els secans de vinya, ja
que més enllà de l’adaptació al canvi
climàtic d’aquest conreu, esta en joc el
sector econòmic que hi depèn, la
població que hi viu, el paisatge que
l’engloba i la cultura que en ell es
genera.

Programa
10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Robert Savé, IRTA, coordinador de vitivinicultura.
10.10 h Paràmetres ambientals i edàfics generats per la realitat
climàtica que condicionen la productivitat de la vinya
Sr. Robert Savé, IRTA, coordinador de vitivinicultura.
10.25 h Com, on, quan hem de mesurar aquests paràmetres.
Col·locació, manteniment, mesura i interpretació dels resultats
Sr. Francesc Ferrer, director de l’empresa LabFerrer.
10.40 h SMART viticultura en secans de vinya
Sra. Felicidad de Herralde, IRTA Fructicultura/Viticultura.
10.55 h Precs i preguntes
11.10 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.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA

Col·laboració

Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA:
Sr. Javier Tobal (A/e: javier.tobal@irta.cat)
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