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Anàlisi de la Biomassa de la Vinya

La biomassa es tota la part viva del nostre planeta, siguin els organismes vius que siguin.
Alguns son molt visibles

i d’altres no tant

En el cas que ens ocupa la vinya, la seva biomassa es el
sumatori de les fulles, els fruits, els sarments, els ceps i les
arrels.
Tanmateix, on s'està centrant el tema de la biomassa, es en les
parts llenyoses, tant les que cada any es tallen en la
tardor/hivern, com els ceps, quan es fa renovació de la vinya.
Aquestes parts llenyoses, han acumulat al llarg de la seva vida
estructures físic / químiques que al oxidar-se, al cremar-se
poden alliberar quantitats importants d’energia

http://icaen.gencat.cat/web/.content/06_relacions_institucionals_i_comunicacio
/02_agenda/actes_i_jornades/actes_i_jornades_2009/11_factor_verde.pdf

COPROVITISALUT - Co-productes vitivinícoles
Projecte d’innovació d’aprofitament i valorització de parts de la collita que actualment es rebutgen (fruits,
brots i fulles joves...) per a la producció de nous co-productes vitivinícoles.
COPROVITISALUT pretén aconseguir productes d'elevat valor afegit en l'àmbit de la salut (ingredients
bioactius per a aliments funcionals, productes farmacèutics, cosmètics,….) a partir d'aquestes parts nobles
de la vinya ara no considerades.
Plantegem centrar, en una primera fase, el treball en la síndrome metabòlica, que és un estat complex en el
qual pertorbacions moderades sobre diversos paràmetres fisiològics promouen l'aparició d'hipertensió,
inflamació, obesitat, etc .; alteracions que en últim cas poden afavorir l'aparició de problemes de salut més
greus com accidents cerebrovasculars, diabetis o fins i tot càncer.
La proposta actual pretén utilitzar la biomassa vitivinícola de diferents DO, per desenvolupar una combinació
adequada d'ingredients bioactius que previnguin el SM induït per la dieta, mitjançant la inhibició dels enzims
dianes terapèutiques per a la diabetis mellitus tipus II, la inflamació crònica i la hipertensió, incorporant-los
en aliments funcionals.
Tot això, ha de permetre la diversificació de productes, juntament amb una clara optimització de recursos.

L’IPCC 2013 ha corroborat, el que ja es coneixia, a partir dels seus informes i una munió de
treballs científics, lo qual va esser corroborat per alguns membres de l’IPCC i del GECC van
exposar en la reunió de la Pedrera (15/5/2014), es pot concloure que:

* El canvi climàtic ja hi es i hi serà per molts segles.
L’ inèrcia que hem deixat en el sistema ecològic planetari, no es pot dissipar immediatament,
tot i que es paressin al 100% les emissions, ara.

* Els sistemes socioeconòmics actuals ens han portat a la situació actual, per
tant, no es poden treure de la mateixa.
Es te que esser imaginatiu, despert, agosarat......per cercar noves vies.

* Increment de població x increment PIB x increment tecnologia x increment
eficiència energètica i de processos = canvi global = canvi climàtic
Es dir o es porta a 0 algun dels membres de l’equació o no es para el procés de canvi climàtic.

* Cal deixar de pensar en singular primera persona del present, per pensar en
plural primera persona del futur.
Les opcions, les solucions que ara plantegem seran per generacions futures, lo qual no es
altruisme, es realitat ecològica i egoisme d’espècie, que cal potenciar en contra de l’egoisme
individual i/o de grup.

* Cal fer, d’acord amb el pensat, tant sols pensar ja no es/serà efectiu.
Es necessari ser actius, cadascun en la seva responsabilitat públic i privada, individual i
col·lectiva, es important fer el que es pensa i pensar el que es fa. L’economia no es te que basar
tant sols en diners.

* L’economia no es te que basar tant sols en diners.
El valors, tenen més valor, que moltes coses molt valorades econòmicament. Es important
considerar-ho, mantenir-ho i en la mesura del possible incrementar-ho.
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Tenim una gran quantitat d'informació sobre les condicions
ambientals i socioeconòmiques actuals i futures, que generen alguns
problemes i possibles solucions, a la fi oportunitats

El paper de l’agricultura en la COP 21 de Paris, Desembre 2015

La OMA reconoce que el sector
agrícola “tiene un gran potencial de
mitigación, principalmente a través
de la reducción de la deforestación,
la gestión del suelo y el aumento de
la productividad”.
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Mitigació al canvi climàtic?

Evolución del Stock Carbono (Mg C/ha) en
Vitis vinifera L.
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Els cultius llenyosos, com la vinya, l’olivera, poden arribar a
emmagatzemar C en rangs similars o superiors als boscos
secundaris de pi blanc i pinassa, entre altres.

Stock Carbono (Mg C/ha) en Olea europaea L. según
edad y marco de plantación
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Així, després de l'abandonament agrícola, apareixen masses
arbòries
secundàries,
pinedes,
amb
una
capacitat
d'emmagatzematge de carboni, només una quarta part superior a
una vinya de secà i inferior a un camp d’oliveres, però amb un
major risc d'incendi, un escàs valor econòmic i per tant, una
baixíssima productivitat de l'aigua.
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La varietat, el clon, el portaempelt, l’agronomia (densitat de plantació....), la
meteorologia i el canvi climàtic afecten a la quantitat de fusta (biomassa) disponible
cada any (dades de VITIS NAVARRA Genética y planta de vid; Briones 22/1/2016)
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La variabilitat es norma i per tant es un factor per esser tingut en compta en la
planificació de l’ús d’aquest recurs (dades IRTA 2008-2016)
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Equacions emprades per estimar la biomassa aèria i subterrània en vinya

Conreu

Vinya

Part Aèria

è

= 9.7947

è

= 1814.9

1.2506

Part Subterrània
fins al 3 anys

− 1615.8

[1]

: = 1.7345

−0.344

a

[9]

dels 4 al 35 anys [2]

a

R:S és el relació biomassa part subterrània/biomassa part aèria (adimensional). La equació [9] va ser construïda
en base a dades de mesures destructives.b ABT és l’àrea basal del tronc (cm2)

Segrest anual de C en vinya

Vayreda, J., Retana, J., Savé, R., Funes, I., Sebastia, MT., Calvo, E., Catalan, J., Batalla, M.2016. EMBORNALS. Tercer
Informe del Canvi Climàtic en Catalunya.

Si dividim les xifres per 0.45 canviarem C per matèria seca
17/03/2016
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Cal à més, valorar diferents opcions agronòmiques
que poden jugar a favor o en contra de disposar
d’aquesta font d’energia, com poden esser les
derivades de l’estudi de la petjada de carboni del
procés d’extracció i transport dels sarments, junt
amb l'estratègia d'eliminació de la fusta de poda,
associada a les malalties de fusta
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Conclusions
Tenim molta informació i moltes persones i institucions amb experiència,
coneixements i coneixement, per valorar lo fet, integrar informació desprès
d’estudiar-la i així, desenvolupar un sector agropecuari competent i competitiu , per
ara i en el futur, per nosaltres i d’altres......,cal tant sols fer-ho amb complicitat,
generositat, altruisme d'espècie i sentit comú.
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