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Que esta fent l' IRTA en el context de la
comunitat CEICS – Enologia i els aliats

L’ IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) és un institut
públic de recerca del Govern de Catalunya, pertanyent al Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Acció Rural, que es regeix pel
dret privat, que va ser creat per la Llei 23 / 1985 de 28 de
novembre, modificat posteriorment per la Llei 4 / 2009, del 15
d'Abril (www.irta.cat)
La missió de l' IRTA és contribuir a la modernització, la
competitivitat i el desenvolupament sostenible de l'agricultura,
l'aqüicultura i l'alimentació, subministrament d'aliments sans i de
qualitat per als consumidors i, en general, millorar el benestar de la
població.
L' IRTA està estructurat en 4 grans àrees (Producció Animal,
Producció Vegetal, Indústries Alimentàries i Medi Ambient i Canvi
Global) d'investigació que tracten de cobrir les necessitats del sector
agroalimentari, sempre amb una clara i decidida mentalitat de cooperació
amb grups externs, per aconseguir complementarietat i sinergies en els
treballs de la RD T.
La línia de viticultura es troba distribuïda en diferents programes,
que cobreixen disciplines de patologia, fisiologia, reg, selecció i
manteniment de varietats, selecció de llevats i bacteris,
microbiologia i post-collita, compta amb col·laboracions estables amb les
universitats de Ses Illes Balears, Rovira i Virgili, CREAF, IVIA, Navarra,
Califòrnia (UCDavis) .... i amb els grups englobats en els projectes
Consolider RIDECO i MONTES; Unitat Mixta IRTA - CODORNIU.
Així com una estreta relació contractual amb diferents empreses i entitats
públiques estatals. En tot l' IRTA aquesta col·laboració es tradueix en més
de 250 contractes d'investigació públic - privada per valor d'uns 10 milions
d'euros anualment
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En el segle XX, la viticultura es va caracteritzar per l’ús
grans quantitats de recursos energètics, aigua,
nutrients i fitosanitaris, el que va donar lloc a
importants produccions de raïm d'alta qualitat i també
en el vi, lo qual va proporcionar interessants beneficis
econòmics.
En el segle XXI, la viticultura ha de ser eficient,
sostenible i estalviadora per produir qualitat en
quantitat apropiada al mercat i entrar en el mateix amb
baix cost de carboni i aigua, ja que els recursos són
escassos i finits.
Aquest repte , a més a més es produeix en un context
de canvi global i climàtic, en què els estressos ambientals,
abiòtics i biòtics, poden afectar la viticultura, de manera ,que
cal estudiar mecanismes d'adaptació als mateixos, per
mantenir el sector operatiu.
L'IRTA planteja el desenvolupament d’un àmbit de treball "El
canvi global en la viticultura: vulnerabilitats i adaptacions per
a la producció i protecció del cultiu“, que permeti avançar en
aquesta línia de sostenibilitat productiva.
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Es una constant en la nostra institució, L’IRTA,
que el treball i ara concretament en l’ambit de "El
canvi global en la viticultura: vulnerabilitats i
adaptacions per a la producció i protecció del cultiu",
es constitueixi amb altres grups de recerca,
empreses, CRDOs i altres entitats públiques i privades
de R + d + T.
Ho pensem, perquè és l'única manera de poder
obtenir resultats i oferir informació aplicable al
sector vitícola del segle XXI, el qual ha de produir,
qualitat en quantitat apropiada al mercat i entrar en el
mateix, amb baix cost de carboni i aigua, ha de ser
eficient, sostenible i estalviadora.
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Des del IRTA pensem que aquest àmbit de
treball i la manera d’encarar-lo, en grup, és
una proposta realista i objectiva sobre un dels
problemes que afecten i afectaran d'una
manera general a la viticultura (veure KBBE 2012.1.2-04).
És una manera de treballar cap a un objectiu
comú, "produir i protegir els cultius davant el
canvi global", des de les peculiaritats i
particularitats disciplinaris de l'IRTA i de les
diferents
entitats
públiques
o
privades
vinculades al grup.
La qual cosa, reforça la transversalitat, objectivitat,
complementarietat i sinergia.
Relació entre arrel i part aèria pes sec en diferents especies
15

Quercus ilex
Quercus robur
Platanus x hispanica
Prunus avium
Juglans spp.

Vitis vinifera
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Quercus spp.
Taxus baccata
Chamaerops humilis
Cycas revoluta
Gingko biloba
Pinus nigra
Pinus halepensis
Rosmarinus officinalis
Buxus sempervirens
Ilex aquifolium
Olea europaea
Avena fatua
Bromus spp.
Lolium multiflorum
Vulpia myuros

Això ha de permetre generar resultats
aplicables en períodes mitjans de temps, ha de
ser una font de mètodes i sistemes de base
científica aplicable per adaptar la viticultura a
les necessitats del segle XXI.
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PROTECCIÓ VEGETAL

LÍNIES DE TREBALL

* Endomicorrizes
Aplicació de micorrizes a la replantació de la
vinya
* Fitoplasmes i virus
Detecció i epidemiologia de malalties causades
per fitoplasmes
Identificació de virus per a certificació sanitària
* Micologia
Epidemiologia i control de les malalties de fusta
causades per fongs

TECNOLOGIA DE REG

LÍNIES DE TREBALL

*Establiment d’estratègies de reg per millorar la
productivitat i la qualitat del vi i el cava.
*Sensibilitat estacional de la vinya al dèficit hídric.
* Avaluació de sistemes de reg en vinya.
Intercepció de radiació i els seus efectes sobre
producció.
* Estudis de l’efecte de la càrrega de fruits sobre la
producció i la qualitat.
*Desenvolupament d’indicadors de dèficit hídric per
la programació del reg.
*Desenvolupament d’indicadors per avaluar la
uniformitat de l’estat hídric en vinyes comercials
(agricultura de precisió).
*Vinya i reg de suport.

HORTICULTURA AMBIENTAL

LÍNIES DE TREBALL

*Efectes del Canvi global en la viticultura.
*Caracterització ecofisiológica del material vegetal als
estressos ambientals biòtics i abiòtics.
* Arquitectura hidràulica de les vinyes: relació patró –
varietat.
* Estudi dels sistemes radiculars: Efectes de la
profunditat del sol, la pendent i la disponibilitat hídrica
en l’al·locació de la biomassa.
*La vinya com embornal de carboni.
*Relacions hormonals en la vinya: efectes en la relació
creixement – producció i en la maduració del fruit.
*Viverisme de vinya: de la planta mare a la plantació.
*Indicadors ecofisiològics del funcionalisme/producció.

POST COLLITA

LÍNIES DE TREBALL

*Control biològic de patògens fúngics a precollita de
fruites: millora de la tolerància d'agents de biocontrol a
l'estrès hídric tèrmic.
* Desenvolupament de dos agents de biocontrol
adaptats a estrès ambiental amb la finalitat de millorar
la seva efectivitat i el seu comportament durant la
formulació, vida útil i aplicació pràctica.
* Control de les principals malalties de raïm, préssec i
nectarina en fruita d'agricultura ecològica.

El nostre plantejament per ara i el futur es el
treball de qualitat en grup, lo qual hem concretat
en la Plataforma Tecnológica del Vino, amb el títol “El
cambio global en la viticultura: vulnerabilidades y
adaptaciones para la producción y protección del
cultivo”, en el qual, un marc comú, permeti un treball
conjunt, en el que la col·laboració, dona sinergia en
els resultats.
Com exemple d’aquest tipus de treball mostrarem el
desenvolupat en el projecte ACCUA i ACA.
Aquest, ha donat lloc a informació de base i aplicada i
sobretot es, pot esser un punt de partida per molts
treballs de disciplines molt diferents, vers un objectiu
comú, la modernització, la competitivitat i el
desenvolupament sostenible de l'agricultura,
l'aqüicultura i l'alimentació, subministrament
d'aliments sans i de qualitat per als consumidors
i, en general, millorar el benestar de la població.

Pressions

Cobertes agrícoles de la conca

Temperatura mitjana

Precipitació anual

Variació espacial de la precipitació

Increments previstos:
Període 2006-2030: 0.5ºC
Període 2076-2100: 3.6ºC

Reduccions previstes:
Període 2006-2030: -7.6%
Període 2076-2100: -23.8%

Previsions per al s. XXI (mm/dècada):
Les reduccions de precipitació seran més
elevades a la capçalera
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El 22% del Siurana està ocupat per conreus (MCSC
2005). El 16.1% de la superfície agrícola és ocupada
per vinya 2921 ha

Vulnerabilitats

Impactes
Evapotranspiració real
(ETr)

Període 1984-2008:
1137.5mm
Increments previstos:
Període 2006-2030: 2.5%
Període 2076-2100: 17.0%

Període 1984-2008: 110.4 mm
Canvis previstos:
No es preveuen canvis en cap
dels dos períodes (augments de
0.36% i 0.27% respectivament).

1984-2008

Quantitat d’aigua al sòl
Reduccions previstes:
Es preveuen del 25% al 2006-2030 i del 64%
al 2076-2100.
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Dèficit hídric de la vinya

Canvis en el cicle de vida del conreu

Comportament previst:
El dèficit hídric promig del període 1984-2008 és de 19
m3/ha/any.
Període 2006-2030: el dèficit d’aigua serà de 31
m3/ha/campanya.
Període 2076-2100: el dèficit serà de 144 m3/ha/campanya de
cultiu.
1984-2008
Es tracta
d’unes necessitats de reg petites, però importants al
Siurana, on l’aigua de reg prové de pluja guardada en basses.

Comportament previst:
La fenologia variarà i, en conseqüència, l’agronomia.
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2076-2100

2076-2100

El balanç en raïm maduració alcohòlica / maduració
fenòlica, entrarà en un nou equilibri.
Vinya
Dies Tmin <0 ºC març
Dies Tmin <0 ºC abril
Dies Tmax >30 ºC agost
Dies Tmax >30 ºC setembre
Dia Tmitjana 10 ºC
Graus dia acumulats des 1 d'abril
Graus dia acumulats des 15 març

Dèficit Hídric (mm)

Les pressions poden afectar:
• Risc de glaçades (Tmin < 0ºC)
• Inici del període vegetatiu (Tmitjana 10 ºC)
• Estrès tèrmic per temperatures elevades
(Tmax > 30ºC)
• Integral tèrmica (graus dies acumulats
GDA) per a la maduració del fruit. Dies amb
Tmit > 10ºC.

2076-2100

0.0 - 50.0
50.1 - 100.0
100.1 - 150.0
150.1 - 200.0
200.1 - 250.0

Adaptacions
L’agronomia
pot ajudar a la
millora de les
condicions
hídriques
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1984-2008 2006-2030 2076-2100
3.3
3.0
0.5
0.6
0.6
0.0
21.0
23.3
29.5
18.9
22.2
29.7
26 mar
24 mar
13 mar
1513.3
1605.5
2027.5
1577.8
1678.6
2165.9

Incerteses
Tècniques agronòmiques :
• canvis de varietats i portaempelts
• reducció de la densitat de plantació
• canvis en els sistemes d'entutorat
• orientació i poda de les capçades
• millora de les característiques
d'emmagatzematge i conducció d'aigua en els
sols, mitjançant l' incorporació de matèria orgànica
• incrementar la incorporació de material en
superfície del sòl que evitin l'evaporació
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Noves plantacions en llocs on actualment hi són i on les
condicions futures poden ser més favorables, si més no,
més similars a les actuals.
Equilibri del mosaic agroforestal. Aquesta mesura és clau
a nivell de paisatge (regulació de fluxos d’aigua, carboni,
nitrogen, fòsfor, etc., biodiversitat, connectivitat, etc.) com a
nivell de conreu (aigua disponible, fauna útil i/o hostil,
regulació tèrmica i de vents, etc.). La plantació de vinyes
pot esser interessant per frenar l'evolució bosquines
secundàries.
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La temporalitat d'aquest conreu i
l’acumulació de fusta en tiges i
arrels li confereix una important
funció d'embornal de carboni.

Aquestes anàlisis no
tenen en compte
l’efecte de situacions
extremes i les seves
sinèrgies: episodis
de sequeres,
ventades, nevades,
... Els resultats
reflecteixen els
efectes de canvis
graduals més que no
pas esdeveniments
extrems.

Conclusions
Hi molta feina feta, cal estudiar, observar, preguntar i preguntar-se, provar,
encertar i fracassar, pensar, no creure.....seguir; això es la recerca.
Vull somiar el demà
sense la nosa ni el pes
d'un vent caduc
que entela els ulls
i els lleva força i delit per lluitar
Vull somiar
el meu demà
ple de força
i el goig d'estimar.
Marti Pol (Vull somiar el dema)

La ciencia es una estrategia,
es una forma de atar la verdad
que es algo más que materia
pues el misterio se oculta detrás
Luis Eduardo Aute (De paso)

Agraïments:
Sempre que es fa alguna cosa cal agrair-ho a algú que amb el seu treball, suport anímic,
suport econòmic o institucional, permet que el propi esforç llueixi, per sobre del normal.
Per aquest motiu volem destacar a:
Jordi Morato, Josep Mª Espelta, Jordi Comas Angelet, Núria Canyameras, Rafael Mujeriego, Miquel
Salgot, Àngel Freixo, José Montero, Eulàlia Serra, Cristian Morales, Mireia Llobet, Maria Mar Alsina,
Richard, Y. Evans, Jeffrey Clary, Kurt Vaught, Truman Young, Osvaldo Vignolio, Dave Smart,
Montse Nadal, Beatriz Grau, Mª. Carmen Bellido, Marc Pujol, Marc Ferrer, Julian Cazaña.........,
Area Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, CESPA, Fundació Abertis, Fundació
Obra Social de la Caixa, Ajuntament de Madrid; Ministerio de Agricultura (INIA), Ministerio de
Educación y Ciencia (CICYT, PETRI y CDTI), Agencia de Gestió d’ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR); Programa Consolider- Ingenio., Bodegas Miguel Torres, Bodegas Ferrer Bobet, Bodegas
Codorniu, ....... ara ja no falta ningú, o potser sí, ja me n'adono que tan sols hi faltes tu. També
pots venir si vols, t'esperem, hi ha lloc per tots. El temps no conta, ni l'espai, qualsevol nit pot
sortir el sol (Sisa. Qualsevol nit pot sortir el sol).

