CURS D’INICIACIÓ A LA
VITICULTURA I L’ENOLOGIA

Per a més informació i inscripció:

www.uimir.cime.es
uimir@cime.es
tel. 971351500, fax 971351642

Preu d’inscripció: 80 euros

25, 26 i 27 de juny de 2015
Segueix-nos a Facebook i a Twitter!
Seu de l’IME (Can Victori. Camí des Castell, 28. Maó)
Amb el suport de:

Professors:
Dr. Hipólito Medrano Gil (coordinador)
Dr. José Mariano Escalona Lorenzo
Universitat de les Illes Balears.

OBJECTIUS PREVISTOS:

PROGRAMA

27 de juny de 2015

25 de juny de 2015

9.30 - 14.00 h.

16.00 h. Recepció dels participants i acte de
benvinguda

Part 3: Pràctiques

Introduir al món de la viticultura i del vi
Conèixer les pràctiques agronòmiques bàsiques de la
viticultura
Conèixer els fonaments i les metodologies d’elaboració
de vins
Conèixer les metodologies de tast de vins i de
valoració final

16.30 - 20.00 h. Part 1: Viticultura

Visites a vinyes
Visites a bodegues i tast de vins

La vinya i el vi: Introducció general, aspectes
històrics i socioeconòmics.
Biologia de la vinya: Fonaments de genètica,
fisiologia i ecofisiologia.

DESCRIPCIÓ DEL CURS:
El curs té dues parts: viticultura i enologia. En cada
part es fa una introducció detallada de cada un dels
aspectes més importants per entendre el món de la
vinya i el vi

Clima i sol: “El concepte de Terroir”.
Operacions de cultiu: Plantació, conducció i
poda, gestió del sòl i el reg.
Prevenció i control de plagues i malalties.
Producció i qualitat del fruit. La verema.
26 de juny de 2015
9.30 - 14.00 h. i 16.00 - 19.00 h. Part 2: Enologia
Recepció a la bodega i condicionament de la
verema
Elaboracions de vi blanc, rosat i negre
Criança de vins
Condicionament dels vins i embotellat.
Elaboracions especials: Escumós i vins dolços i
d’altres.
Anàlisi sensorial.

Sortida de l’autobús a les 9.30 h, a l’Estació Marítima del
Port de Maó

