Regulació de l’acidesa i el pH en
el vi mitjançant l’ús de llevats
seleccionats
Jornada tècnica en línia
Dimarts 23 de Març de 2021

Presentació
En els darrers anys, les repercussions
que comporta l’escalfament global del
planeta
està
afectant
les
característiques físico-químiques del
vi, sobretot en climes càlids com el
nostre. Els més importants són un
increment del grau alcohòlic degut a
una elevada concentració de sucres
en el most, una disminució de
l’acidesa per la degradació accelerada
dels àcids del raïm a conseqüència de
les elevades temperatures i lligat a
aquest darrer fet, un increment del pH.
L’ús d’eines microbiològiques com són
diferents espècies de llevat durant el
procés fermentatiu pot ajudar a mitigar
els efectes que el canvi climàtic està
provocant en el sector enològic.
En aquesta jornada es presenten
diferents treballs realitzats a l’INCAVI
amb llevats de l’espècie Lachancea
thermotolerans, S. cerevisiae i S.
entre
els
quals
paradoxus,
s’exposaran els resultats de l’activitat
demostrativa “Introducció de noves
espècies de llevat per a millorar la
qualitat dels vins en un escenari de
canvi climàtic”, operació 01.02.01 del
PDR de Catalunya 2014-2020.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
11.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Xoán Elorduy, cap del Servei Tècnic d’INCAVI.
11.10 h Gestió de l’acidesa dels vins mitjançant la inoculació de soques
no-Saccharomyces de l’espècie Lachancea thermotolerans.
Sres. Gemma Roca i Carme Masqué, àrea d’enologia INCAVI.
11.45 h Ús de soques seleccionades de Saccharomyces per a modificar
el pH i l’acidesa durant la fermentació alcohòlica.
Sra. Anna Puig, àrea d’enologia d’IRTA-INCAVI.
12.05 h Precs i preguntes
12.15 h Fi 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
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació, podeu contactar amb l’INCAVI:
Sra. Gemma Roca (A/e: grocad@gencat.cat)
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