
El nostre objectiu és donar resposta 
als reptes futurs de l’alimentació 
mundial i de la indústria vitivinícola, la 
qual per tal d’intensificar la producció 
d’una forma més sostenible, requereix 
mitigar i reduir els efectes del canvi 
climàtic i promoure el creixement 
econòmic local

El projecte VitiGEOSS utilitza les dades 
obertes de satèl·lits d’observació 
terrestre per millorar el negoci agrícola 
econòmicament, ambientalment i a nivell 
local. 

VitiGEOSS està desenvolupant solucions 
innovadores per a la  gestió de vinyes, 
que integren i milloren les solucions 
existents i acoblen les imatges de satèl·lit 
amb els sensors ubicats al camp. Aquesta 
solució augmentarà la resolució i la 
fiabilitat de la informació satel·lital aplicada 
al sector vitivinícola i a les operacions 
específiques del negoci del vi. 

Previsions, estimacions 
i recomanacions a 
productors de vins per 
optimitzar la gestió de 
les vinyes 

www.vitigeoss.eu
@vitigeoss_EU
info@vitigeoss.eu

Més informació:

Solucions innovadores en 
el sector de la vinya basada 
en la integració de serveis 
d’observació terrestre i 
sensors al camp

Solució tecnológica per als 
productors per impulsar la 
sostenibilitat de les vinyes i el 
sector vitivinícola 

Aquest projecte compta amb el suport d’una 
subvenció del programa de recerca i innovació 
Horizon 2020 de la Unió Europea amb l’acord de 
subvenció n. 869565

Consorci



Seguiment fenològic
Sistema automatitzat per a planificar 
millor i organitzar l’administració de la 
vinya. 

Previsió meteorològica i climàtica
Pronòstics meteorològics i climàtics 
sòlids per als processos de presa de 
decisions en el sector vitivinícola. 

Negoci i sostenibilitat
Optimització de recursos i serveis de 
planificació per reduir el temps dedicat a 
les intervencions al camp. 

Gestió de malalties
Previsió de l’evolució de la malaltia, 
optimització dels tractaments i dels 
recursos utilitzats.

Estat del cultiu
Imatges de satèl·lit per optimitzar la 
gestió del reg, el mostreig o la collita. 

Serveis 
informatius

El projecte VitiGEOSS utilitza imatges i dades 
obertes de satèl·lits d’observació terrestre 
acoblades amb dades de sensors instal·lats al 
camp per extreure indicadors útils per a una millor 
gestió de les vinyes. 

La Plataforma

del vi a nivell 
mundial és 
produït a la UE

60% 
d’empleats treballen 
al sector vitivinícola 
de la UE 

3M 

de les emissions 
de CO2 provenen 
d’activitats agrícoles

20% 

El sector agrícola 
a Europa

La solució desenvolupada en el projecte 
VitiGEOSS serà validada en tres vinyes a Itàlia, 
Portugal i Espanya. 

Les vinyes s’utilitzaran per validar els serveis i les 
solucions desenvolupades durant el projecte. 

Els pilots

La solució de VitiGEOSS serà la 
primera plataforma amb serveis 
integrats adreçats a prediccions 
subestacionals i estacionals, gestió 
dels cultius, prevenció i alerta de 
malalties, operacions comercials i 
seguiment de la sostenibilitat. 

La Unió Europea és el major 
productor de vi a nivell mundial

L’ús de dades obertes 
de satèl·lits d’observació 
terrestre en l’agricultura 

L’agricultura sostenible inclou el 
desenvolupament de noves pràctiques 
agrícoles enfocades a reduir els efectes 
negatius del canvi climàtic.  

Agricultura sostenible 

Les dades satel·litals permeten extreure dades 
útils i indicadors per a promoure una millor 
gestió i planificació dels cultius i vinyes. 

L’ús dels recursos oberts i gratuïts pot millorar 
l’eficiència de les vinyes gràcies a la precisió 
de la cartografia, als indicadors de producció 
innovadors, a la imatge i al processament del 
temps i als millors pronòstics. 


