Maneig de la vegetació i
gestió del reg en vinya.
Experiències realitzades a
la Terra Alta
Jornada tècnica en línia
Dilluns 13 de juliol de 2020
Presentació

Programa

Les condicions en que es desenvolupa
el creixement i especialment la
maduració del raïm, son la base de la
qualitat del most i del seu potencial
enològic.
Nombrosos
factors
incideixen sobre aquest període i, de
les seves interrelacions i múltiples
situacions, en sorgeix la gran diversitat
de la cultura del vi. En aquest entorn,
el canvi climàtic planteja un gran repte
d’adaptació. Les decisions dels
viticultors i enòlegs incidiran sobre el
desenvolupament de la vinya, i per
tant sobre la qualitat del most i del vi,
és per això que en aquesta jornada
s’exposaran diferents estratègies de
gestió de la vegetació per retardar la
maduració de la vinya, i/o per evitar
els efectes negatius d’un excés
d’il·luminació i temperatura sobre el
raïm, valorant la seva incidència sobre
el desenvolupament de la vinya i la
qualitat
del
raïm.
Igualment
s’exposaran resultats del seguiment
del reg en una vinya de la Terra Alta ja
que és molt important una bona gestió
del reg de la vinya.

10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Xoán Elorduy, cap del Servei Tècnic d’INCAVI.

En aquesta jornada es presenten els
resultats de l’activitat demostrativa
“Introducció de diferents estratègies de
maneig de la vegetació en vinya, per
millorar factors qualitatius de la
maduració i qualitat del most”, operació
01.02.01 del PDR de Catalunya 20142020.

La jornada es farà el dia 13 de juliol, començarà a les 10 i durarà 1 hora i
quart, aproximadament. A la part final de la jornada hi haurà un torn de
preguntes que es faran telemàticament.

10.10 h Presentació primer any de l’activitat demostrativa: Introducció de
diferents estratègies de maneig de la vegetació en vinya, per
incidir en la il·luminació del raïm com a factor qualitatiu de la
maduració i qualitat del most
Sra. Elisabet Perna Armengol, tècnica secció de viticultura
d’INCAVI.
10.30 h Presentació de resultats del seguiment del reg en una parcel·la
de vinya de la Terra Alta
Sr. Lluís Giralt Vidal, , tècnic secció de viticultura d’INCAVI.
11.00 h Precs i preguntes
11.15 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitzarà en línia. Si esteu interessades/ts en seguir les
seves explicacions us podeu inscriure mitjançant l’enllaç que us figura en la
part inferior d’aquest programa. Uns dies abans de la sessió ens posarem en
contacte amb vosaltres per enviar-vos l’enllaç des d’on podreu participar
a la jornada.

Inscripcions
Organització

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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