Delavnica za vinogradnike
Sreda 28/07/2021 v Vinski Kleti Šuklje
Trnovec 24, 8330 Metilka

Precizno vinogradništvo in prilagoditve na klimatske
spremembe v Sloveniji
Predavatelja: Prof. Alain Deloire in Dr. Anne Pellegrino iz
Montpellier-ja Supagro (Francija)

9h30: Kava
10h00-13h00: predstavitve in diskusija na teme:
- dozorevanje grozdja v kontekstu klimatskih sprememb:
• Formacija grozdja
• Vpliv klimatskih spremenljivk (temperature, vode in svetlobe) na
dozorevanje grozdja
• Novi načini za določevanje optimalne dozorelosti grozdja
- ekofiziologija vinske trte v času klimatskih sprememb; vpliv temperature, vode
in svetlobe na rast vinske trte, pridelek in njegovo kakovost
- zimska rez za blaženje posledic spomladanske pozebe
Predavanja bodo potekala v angleščini, razprava pa bo po potrebi prevedena v slovenščino. Ker
si želimo konstruktivne diskusije naprošamo udeležence, da pripravijo vsaj tri vprašanja, ki jih
pošljejo v slovenščini ali angleščini skupaj s potrdilom o udeležbi do ponedeljka 26/07/2021
na elektronski naslov guillaume.antalick@ung.si. Vprašanja se ne rabijo nanašati na teme
predavanj.

Prof. Alain Deloire

Alain Deloire je doktoriral leta 1982 na Univerzi II v Montpellierju in pridobil naziv
profesorja leta 1998 (Univerza I v Montpellierju, Francija). V svoji bogati karieri je delal med
drugim kot raziskovalec na področju vinogradništva pri Moët & Chandon v Šampanji. Alain je
14 let delaloval kot profesor na področju ekofiziologije vinske trte in grozdja na Montpellier
SupAgro, Montpellier (Francija). Je tudi so-avtor treh knjig “Fiziologija vinske trte in terroir”
in več kot 245 znanstvenih in strokovnih člankov.
Med leti 2009 in 2012 je bil Alain profesor vinogradništva na Univerzi v Stellenboschu (Južna
Afrika) in bil tudi vodja oddelka med letoma 2011-2012.
Od januarja 2013 do septembra 2016 je bil Alain direktor National Wine and Grape Industry
Centre (Charles Sturt Univerza) v Avstraliji.
Od novembra 2016 je ponovno profesor za vinogradništvo na Univerzi v Montpellierju
(l’Institut Agro).
Več na: www.grapevine-paradise.com

Dr. Anne Pellegrino

Dr Anne PELLEGRINO je izredni profesor na Montpellier SupAgro. Anne je doktorirala leta
2003 s področja agronomije/hortikulture na Montpellier SupAgro. Po doktoratu je bila
zaposlena kot raziskovalka na CIRAD (Montpellier), prav tako pa je preživela 2 leti na
CSIRO v Avstraliji. Anna je avtorica 20 znanstvenih člankov, 3 knjižnih poglavji, prav tako
pa je prisostvovala pri več kot 50 mednarodnih in nacionalnih predavanjih. Trenutna tema
Anninih raziskav je analiza in modeliranje vegetativne rasti in pridelka vinske trte v odnosu do
vode in dostopnosti dušika. Na Montpellier SupAgro je Anna tudi znanstveni vodja
mednarodnega magisterskega študija Master Vinifera. Prav tako je predavateljica na
diplomskem in podiplomskem študiju, kjer predava ekofiziologijo vinske trte in modeliranje
odziva vinske trte in letnih rastlin na okoljske dejavnike (voda, tla). Anne je tudi članica
GiESCO (Group of international Experts for cooperation on Vitivinicultural Systems) odbora.
Kontakt: anne.pellegrino@supagro.fr
Spletna stran: https://www6.montpellier.inra.fr/lepse

