Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa inicial del projecte

TROBAT-nous productes per la DO Costers del Segre. Noves vinificacions de la varietat
recuperada trobat en conreu ecològic de la DO Costers del Segre
Resum
La varietat de Vitis vinifera TROBAT es considera una varietat ancestral conreada en el territori de la DO Costers
del Segre i que actualment es troba en procés de recuperació.
El projecte estudiarà el comportament del TROBAT tant des del punt de vista agronòmic com enològic amb
l’objectiu de generar noves oportunitats de mercat amb alt valor afegit per al sector.
L’estudi de la varietat també permetrà generar la suficient informació, per si en un futur es vol incloure en el
llistat de varietats autoritzades dins el Plec de Condicions de la DO.

Objectius
Els objectius
1. Introducció de nous productes en el mercat: vins ecològics monovarietals de Trobat, varietat de Vitis
vinífera àmpliament conreada històricament per tot el territori de la DO i actualment en perill de
desaparició.
2. Enriquiment genètic del potencial productiu de la DO, amb una millor tipificació d’una varietat lligada
al territori, que permeti donar al consumidor final una idea més acurada dels diversos “terroirs” de la
DO.
3. Enriquiment de les eines a disposició del sector, cellers i viticultors, per obtenir productes d’un major
valor afegit.
De manera secundària, la informació obtinguda ha de permetre la realització d’un informe oficial que, en cas de
ser positiu, serà la base tècnica, juntament amb altres requisits que s’avaluaran de la demanda d’inclusió
d’aquesta varietat en la llista de varietats autoritzades, segons que regula la normativa vigent aplicable.
Obtenir itineraris enològics per posar al mercat vins elaborats amb la varietat de raïm Trobat permet ampliar el
ventall de productes dels cellers de la DO, singularitzar aquests productes i millorar la identificació del producte
final, el vi, amb un determinat territori.
Serà l’INCAVI el centre que donarà suport als cellers participants per a la consecució dels objectius i tirar
endavant les actuacions previstes descrites en l’apartat següent.

Descripció de les actuacions previstes en el projecte
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Acció 1
Itineraris enològics per a la vinificació de la varietat Trobat. S’estudiarà la implantació de procediments enològics
per la vinificació com a negre jove i rosat.
Acció 1.1. Anàlisis qualitat del most:
Acció 1.2. Anàlisis de diferents itineraris de vinificació (estàndard INCAVI, maceració carbònica, escumós, rosat
i àmfores).

Acció 2
Establiment d’itineraris agronòmics per avaluar l’adaptació de la varietat a diferents sòls i condicions
meteorològiques, així com per conèixer quines són les millors pràctiques culturals tant en secà com regadiu i el
fet del conreu en ecològic.
Acció 2.1. Caracterització dels sòls de les parcel·les.
Acció 2.2. Quantificació del desenvolupament vegetatiu i productiu de la vinya.
Acció 2.3. Seguiment estat sanitari de les parcel·les.
Acció 2.4. Recollida de dades agronòmiques.

Acció 3
Difusió dels resultats.
Acció 3.1. Anàlisi de dades i discussió dels resultats obtinguts entre els tècnics participants.
Acció 3.2. Realització d’informes anuals i final.
Acció 3.3. Presentació de resultats parcials i finals en actes oberts al sector.

Resultats esperats i recomanacions pràctiques
Els principals resultats obtinguts directament del projecte seran:
- Coneixement global de la varietat de Vitis vinífera Trobat, varietat històrica en perill de desaparició.
- Establiment d’un procediment per a recuperació, caracterització i nova implantació de varietats
autòctones que produeixi sinergies entre els centres de recerca oficials (INCAVI) i el sector (viticultors,
cellers i Consell Regulador) per tal de fer una difusió més eficient dels coneixements obtinguts.
- Increment de les possibilitats de conreu i producció de productes (raïm i vi) per viticultors i cellers.
- Posada en el mercat de nous productes clarament lligats a territoris concrets, amb el valor afegit de ser
també un productes ecològics.
Els dos darrers resultats permetran als viticultors i els cellers:
- Individualitzar l’oferta de raïm i vins.
- Millorar la tipificació dels vins de la DO.
- Conèixer els “terroirs” i les subzones de la DO.
- Millorar la riquesa genètica present sobre el territori.
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Incrementar el valor afegit dels productes presents al mercat.

Líder del Grup Operatiu

ENTITAT: CONSELL REGULADOR DE LA D.O. COSTERS DEL SEGRE
E-MAIL DE CONTACTE: info@costersdelsegre.es

Coordinador del Grup Operatiu

ENTITAT: ASSOCIACIÓ AEI INNOVI
E-MAIL DE CONTACTE: emontcada@innovi.cat

Altres membres del Grup Operatiu (perceptors d’ajut)

ENTITAT: CODORNIU, SA
E-MAIL DE CONTACTE: gbruna@codorniu.com
ENTITAT: L'OLIVERA, SCCL
E-MAIL DE CONTACTE: marcel@olivera.org
ENTITAT: CERVOLES CELLER, SL
E-MAIL DE CONTACTE: gemma@tomascusine.com
ENTITAT: MAS BLANCH I JOVÉ, SLU
E-MAIL DE CONTACTE: sara@masblanchijove.com

Àmbit/s temàtic/s d’aplicació

Sistema de producció agrària
Pràctica agrària
Equipament i maquinària agrària
Ramaderia i benestar animal
Producció vegetal i horticultura
Paisatge / Gestió del territori
Control de plagues i malalties
Fertilització i gestió dels nutrients
Gestió del sòl
Recursos genètics
Silvicultura
Gestió de l’aigua
Clima i canvi climàtic
Gestió energètica
Gestió de residus i subproductes
Gestió de la biodiversitat i del medi natural
Qualitat alimentària / processament i nutrició
Cadena de subministrament, màrqueting i consum
Competitivitat i diversificació agrària i forestal
General

☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐

Àmbit/s territorial/s d’aplicació

PROVÍNCIA/ES
LLEIDA

COMARCA/QUES
El territori inclòs dins la Denominació d’Origen Costers
del Segre.

Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia...)

Jornada presentació primers resultats projecte (2021)
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Jornada presentació resultats finals projecte (2022)

Pàgina web del projecte

www.innovi.cat/trobat (en construcció)

Altra informació del projecte

DATES DEL PROJECTE
Data d’inici (mes-any): juliol 2020
Data final (mes-any): setembre 2022
Estat actual: En execució

PRESSUPOST TOTAL
Pressupost total: 163.237,03€
Finançament DARP: 66.711,59 €
Finançament UE: 50.326,29 €
Finançament propi: 46.199,15 €

Amb el finançament de:
Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de
productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i Resolució
ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.
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