Gestió del reg de la vinya
a la Vall del Corb
Jornada tècnica
VERDÚ, dijous 28 de febrer de 2019
Presentació
El conreu de la vinya a les valls del
Riucorb es veu condicionat per un
clima rigorós, de forta aridesa. La
introducció del reg ha suposat pel
sector
poder
regularitzar
les
produccions en el temps, com a base
de la sostenibilitat de les empreses
La gestió del reg exigeix una òptima
decisió del moment i quantitat d’aigua
a aplicar, definint una bona estratègia
que asseguri i millori la qualitat de la
verema sense perdre la identitat i
tipicitat del vi de la denominació
d’origen.
Davant d’aquest important repte, s’ha
iniciat un seguiment tècnic del reg en
dues vinyes de la subzona valls del
Riucorb, amb la finalitat d’aplicar i
valorar les eines de suport a la decisió
en el reg i treballar en la seva
optimització i bon ús.
En aquesta jornada es presenten les
eines que actualment estan a l’abast
en la gestió del reg i els treballs
realitzats
durant
la
passada
campanya, en el seguiment de
l’aplicació del reg.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Josep Mas, alcalde de Verdú.
9.30 h Visió general, estratègies de reg en vinya
Sr. Joan Girona, IRTA.
10.00 h Resultats del seguiment de la introducció de reg en dues
parcel·les de la subzona Valls del Riucorb a la DO Costers del
Segre
Sra. Elisabet Perna, INCAVI.
Sr. Lluís Giralt, INCAVI.
10.45 h Pausa cafè
11.15 h Taula rodona
Sra. Rosa Bisa, ADV Valls del Corb.
Sra. Anna Escribà, viticutora DO Costers del Segre.
Sr. Flavià Serret, viticultor DO Costers del Segre.
Sr. David Tous, Safsampling.
Sra. Maite Sisquella, Oficina del regant.
12.15 h Tast de vins de les parcel·les de seguiment del reg
Sra. M. Claustre Grau, INCAVI.
13.15 h Cloenda de la jornada
Sr. Salvador Puig, director general d’INCAVI.

Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Seguiment
de la introducció de reg en parcel·les
de vinya a la DO Costers del Segre,
subzona Valls del Riu Corb i la DO
Terra Alta”, operació 01.02.01 del
PDR de Catalunya 2014-2020.

Organització

Lloc de realització
Sala del Molí del Castell
Plaça Bisbe Comelles núm. 11A
25340 - VERDÚ

Inscripcions
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
1234
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
1234 // 3,00
3,00

@ruralcat

