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1. Motivacions 

• Europa es un dels majors productors i proveïdors d’aliments i fibra del món
(Easterling et al., 2007).

• L’agricultura cobreix aproximadament el 35% de la superfície total de terra de
l’Europa occidental (Rounsevell et al., 2006).

D’acord amb l’IPCC (Capítol 23, 2013):
Els canvis en la temperatura mitjana i la precipitació probablement afectaran a la 

producció agrícola i ramadera

La majoria dels estudis sobre escenaris de canvi climàtic
suggereixen que les àrees de sòl agrícola a Europa
continuaran disminuint en el futur (Busch et al. 2006)

Efectes diferents depenent del cultiu
(vinya, cigrons, tomàquet, ametlles ..)



- Escales locals: Regionalització estadística i calibratge dels RCMs

Eines per explorar els impactes del canvi climàtic

GCMs
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- Escales regionals: Regionalització dinàmica. Models regionals de clima

Regionalització 
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2. Base de dades i metodologia

EURO-CORDEX (12,5 km) E-OBS (25 km) 

Escenaris regionals futurs de 

14 models: rcp4.5 i rcp8.5

Series diàries de:

• Temperatures mínimes i màximes a 2 metres

• Precipitació acumulada



La vinya (Vitis Vinifera) és una planta semi-llenyosa el fruït de la qual, el raïm, és

àmpliament utilitzat per a l’elaboració del vi, a més del seu ús com a fruït de taula

i per a la producció de panses.

1368 varietats de raïm de vi (Itàlia 350, França 330, Espanya 235 …)



1. Temperatura màxima mitjana estival

2. Temperatura mitjana abril-octubre

3. Índex de Winkler

4. Índex de Huglin

1. Evapotranspiració real i 

balanç hídric.

Temperatura Precipitació

El cultiu del raïm per a la producció de vi un dels 
sectors de l’agricultura amb major importància econòmica 

Un dels cultius més sensibles a modificacions del clima



1. Temporada de maduració de les vinyes (mitjan estiu i principis de tardor)

2. Temperatura màxima òptima a l’estiu: 25ºC 

3. Temperatura mitjana òptima durant el creixement-maduració: 14-19ºC

Condicions tèrmiques severes d’estrès

- Una reducció en la producció (Moutinho-Pereir et al., 2004).
- Creixement ràpid i collita primerenca.
- Fruita amb menys aromes i pèrdua de pigments (Collins et al., 2006).
- Efectes negatius sobre els components orgànics i la qualitat del vi

(Yamane et al., 2006).

Temperatura

3. Resultats



3.1 Temperatura màxima mitjana estival (maduració)

CANVI FUTUR (2046-2070; mitjana multi-model)

STD (canvi futur multi-model)

OBSERVAT

Es mostren els resultats en el futur mitjà
(2046-2070) ja que permet donar temps
suficient al sector vitivinícola per
implementar noves estratègies i pràctiques
d’adaptació i gestió als impactes del canvi
climàtic



3.2 Temperatura mitjana abril-octubre (creixement-maduració) 

OBSERVAT CANVI FUTUR (2046-2070; mitjana multi-model)

STD (canvi futur multi-model)



• Mesura l’acumulació de calor (en graus dia) per sobre del zero vegetatiu (10 ºC),
durant la temporada de creixement-maduració (Amerine i Winkler, 1944).

3.3 Índex de Winkler

Regió/classe ºC dia Capacitat de maduració general i estil del vi

Massa fred <1111 Només les varietats de maduració molt primerenques 
aconsegueixen varietats de raïm d'alta qualitat, 
principalment híbrides i algunes vinifera

Regió I 1111-1389 Només les varietats de maduració primerenca 
aconsegueixen una alta qualitat, algunes varietats de raïm 
híbrides però principalment V. vinifera

Regió II 1389-1667 Les varietats de vins de taula primerenca i de mitja 
temporada produeixen vins de bona qualitat 

Regió III 1668-1944 Favorable per a una alta producció de vins de taula des 
de qualitat estàndard a bona qualitat

Regió IV 1945-2222 Favorable per a una alta producció, però una qualitat de 
vi de taula acceptable

Regió V 2222-2500 Normalment només apte per a produccions extremadament
altes, varietats de raïm de taula o de raïm de taula de gran
qualitat destinades al consum de temporada primerenca

Regió VI 2501-2778 Només apte per a produccions extremadament altes

Massa càlid >2778 No apta per a la producció de vi



Massa fred

Regió I : Chablis, Champagne 

Regió II : Bordeus, Alsàcia 

Regió III : Rioja, Piemont

Regió IV : Montpeller

Regió V : Illes Gregues, Sicília

Regió VI

Massa càlid

3.3 Índex de Winkler

STD (futur projectat multi-model)

OBSERVAT FUTUR PROJECTAT (mitjana multi-model)



• Estima el potencial heliotèrmic d'una condició climàtica específica i està

relacionat amb els requeriments tèrmics de les varietats de vinya i el seu

potencial contingut en sucre.

3.4 Índex de Huglin

Regió/classe HI Varietat

Molt fred HI <= 1500 Sense suggerències

Fred 1500 < HI <= 1800 Blauer Portugieser, Pinot blanc, Pinot noir,  
Chardonnay.

Temperat 1800 < HI <= 2100 Cabernet Franc, Chenin blanc, Merlot, Ugni 
blanc.

Càlid temperat 2100 < HI <= 2400 Tempranillo, Grenache, Carignan, Aramon. 

Càlid 2400 < HI <= 3000

Molt càlid HI > 3000 Sense suggerències



3.4 Índex de Huglin

Molt fred

Fred: Pinot blanc, Pinot noir 

Temperat: Cabernet Franc, Merlot

Càlid Temperat:Tempranillo, Grenache

Càlid

Molt càlid

OBSERVAT FUTUR PROJECTAT (mitjana multi-model)

STD (futur projectat multi-model)



Precipitació, evapotranspiració real i balanç hídric  

Tot i que la vinya és resistent a la sequera perquè té arrels profundes, l'aigua és

un factor limitant del seu creixement

Evapotranspiració real (ETR)

La pèrdua d'humitat d'una superfície per evaporació directa i la pèrdua

d'aigua per transpiració de la vegetació
(Thornthwaite 1948)

Balanç hídric (BH)

BH = P - ETR

OBSERVAT CANVI FUTUR (mitjana multi-model)



Si augmenta el dèficit hídric, la taxa

de transpiració i, per tant, la

dissipació de la calor també es veuen

afectades per un augment de la

temperatura de les fulles (Hsiao,

1973).

3.5 Balanç hídric

OBSERVAT CANVI FUTUR (mitjana multi-model)

STD (canvi futur multi-model)



Si la tendència actual continua ... caldrà que s’adoptin noves

estratègies i pràctiques de gestió per mantenir els objectius de

qualitat i producció del sector vinícola a Europa.

… Factors que podrien permetre una viticultura viable fora de les àrees

d'idoneïtat previstes (Mosedale et al. (2016); Sabir et al. (2018)).

Enreixat Ombreig Reg

Poda Reubicació Varietats/Genètica



4. Conclusions

• La vinya estarà exposada durant més temps a temperatures excessives per

a una maduració adequada a mitjans del segle XXI.

• Segons l'evolució de la IW i la IH, la idoneïtat de les regions del sud

d'Europa per a la producció de raïm de vi serà progressivament

menys adequada. En canvi, les zones del nord d’Europa no aptes per a

la vinya es podrien cultivar en un futur pròxim.

• Es preveu una disminució generalitzada del balanç hídric anual a la

Mediterrània a causa de la disminució de les precipitacions anuals i de

l'augment de la demanda evapotranspirativa de la planta.

• S'hauria d’avaluar l’adopció de mètodes de reg més eficients, a causa del

major consum d’aigua de la collita i de la reducció de les precipitacions

• La vinya i el sector socioeconòmic associat són vulnerables al canvi

climàtic i molt probablement això requerirà la implementació de mesures

adaptatives per mantenir els estàndards de producció i qualitat actuals.
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