Formació
Escoles Agràries

Curs per a tècnics de poda en vinya.
Aprofundiment a la poda de respecte
Sant Sadurní d’Anoia, del 12 al 23 de novembre de 2021

Presentació i objectius
Aquest curs està destinat a operaris i productors agrícoles amb experiència en la poda de la vinya.
Orientat a caps de colla i encarregats.
•Parlar de l’equilibri de les plantes i saber perquè podem un cep.
•Aprendre conceptes avançats de la poda hivernal i de la poda en verd de primavera
•Conèixer diferents tipus de poda de la vinya
•Decidir perquè es poda en base al tipus de productivitat que volem donar a la vinya
•Veure com es poden recuperar cultius que han estat danyats
•Introducció a les tècniques de la Poda de Respecte

Requisits de preinscripció i matriculació
Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 5 dies abans de l’inici del curs (05/11/2021). Es
confirmarà la plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant un correu electrònic. La
preinscripció NO garanteix la plaça.
Matriculació: No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per
via bancària.
Certificat d’assistència: s’atorga si s’ha assistit com a mínim a un 80% de les hores del curs.

Professorat
Roger Rovira, enòleg, enginyer tècnic agrícola i tècnic de viticultura de Recaredo
Lluís Coll, enginyer agrònom, responsable de viticultura de vallformosa i tècnic de l'ADV de Pla de
Manlleu

Realització

Inscripcions

Lloc: EA de Viticultura i

Us hi podeu inscriure fins el 05 de novembre en el següent
FORMULARI

Enologia Mercè Rossell i
Domènech

Per més informació: eaespiellscursos@gencat.cat
Calendari:
12, 16, 19, 23 novembre

Coordinadora: Eva Torrens, telèfon 93 891 14 12

Horari: Veure programa

Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Durada: 18 h

Mascareta obligatòria i declaració responsable

Hi col·labora:

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per
la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dv. 12 de novembre
09.00 – 13.00 h PART TEÒRICA
Explicació i ampliació dels conceptes bàsics de poda i objectius de la poda. Pilars de la
poda de respecte i la seva aplicació. Explicació teòrica de la poda de formació i de
rejoveniment, així com la de manteniment.

.SESSIÓ 2, dm. 16 de novembre
09.00 – 14.00 h PRÀCTICA EN VINYA 1
Poda de manteniment, formació i rejoveniment del cordó.
SESSIÓ 3, dv. 19 de novembre
09.00 – 14.00 h PRÀCTICA EN VINYA 2
Poda de manteniment, formació i rejoveniment del vas.
SESSIÓ 4, dm. 23 de novembre
09.00 – 13.00 h PRÀCTICA EN VINYA 3
Poda de manteniment, formació i rejoveniment guyot.
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