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CIMEIRA NACIONAL INOVAÇÃO NA AGRICULTURA 2018

Mais informação: link

Grupo Operacional: 
Trigos BTP - Baixo Teor em Pesticidas

CEREAIS

Inicio: setembro/2017
Fim: dezembro/2021

Orçamento: 270 788,54€
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foto
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Parceiros

Investigação INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (Líder)

Investigação IPBeja/ESA - Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária

Produção Cersul - Agrupamento de Produtores de Cereais do Sul

Produção CAABB - Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches

Produção ANPOC - Associação Nacional de Produtores de Cereais, Oleaginosas e

Proteaginosas

Comunicação digital EspiralPixel

Projeto

Objetivos (1) Selecionar variedades adequadas à produção da fileira dos trigos BTP, ou

seja, aquelas que apresentam resistência ou tolerância às principais doenças

e pragas prevalecentes, nomeadamente às novas raças de ferrugem

amarela;

(2) Validar as variedades selecionadas, por parte da produção, testando e

comprovando o seu comportamento em scale up;

(3) Dotar os beneficiários de uma maior capacitação para a produção deste

tipo de matéria-prima;

(4) Reunir e estruturar informação visando a otimização e atualização dos

cadernos de campo.

Resultados SELEÇÃO: Identificação de variedades resistentes/tolerantes às principais

doenças e pragas, em alternativa às variedades usadas suscetíveis.

PRODUÇÃO: Verificação das variedades selecionadas em scale up nos

campos dos agricultores. Adequar e cumprir o caderno de campo com o

itinerário técnico recomendado; avaliações fitossanitárias, capacidade

produtiva.

VALORIZAÇÃO: Aumento da área de produção de trigos BTP; planeamento

da produção, centralização da armazenagem, transporte e comercialização

de lotes maiores e mais homogéneos; garantia de rastreabilidade do produto,

desde a sementeira até à obtenção do produto final - o grão.

Atividades de 

divulgação
Tema: Ação de formação

Local: Beja

Data: 4 abril 2018

Tema: Dia de campo

Local: Elvas

Data: 15 maio 2018

Website: www.trigobtp.pt

Blog: http://trigobtp.pt/blog/

Newsletters: 3

Posts e Artigos

Trigos BTP – A pensar no seu bebé…

Ame o seu filho, cuide do planeta!

Um sorriso feliz todos os dias.

Rita Costa

rita.costa@iniav.pt

http://www.trigobtp.pt/
http://trigobtp.pt/blog/

