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Jornadas
Técnicas das
P ru n ó i d e a s

Pêssego
Local: Covilhã, UBI,
Auditório Solene
Data: 15 de março
de 2017 (4ª feira)
Custo de inscrição:

Programa

Estudantes:

5€

10€

09:00 – 09:15 – Sessão de Abertura – Comissão Organizadora da Jornadas e António Fidalgo (Reitor da UBI)
09:15 – 09:45 – Tendências do consumo em Portugal. Análise do consumidor português – Ondina Afonso (Clube de Produtores Continente)
09:45 – 10:15 – Situación del melocotón en la Unión Europea. Producción, exportación, tendencias del Mercado, costes y tecnología de
producción – Ignási Iglesias (IRTA)
10:15 – 10:45 – Línea de obtención varietal REGAL´IN – Laurence Maillard (AGRO SELECTIONS FRUITS)
10:45 – 11:00 – Debate
11:00 – 11:30 – Pausa
11:30 – 12:00 – Processo de Obtenção, multiplicação e venda de plantas – Sergi Font (QUALITY PLANT)
12:00 – 12.30 – Tendencias de la innovación varietal. Manejo de las variedades y satisfacción del consumidor. Nuevas variedades de
melocotón rojo de pulpa amarilla y en melocotón de pulpa blanca? y nectarina – Ignási Iglesias (IRTA)
12:30 – 13.00 – Apresentação do Livro “A fisionomia transformada: registos fotográficos e literários do dia-a-dia de um pomar de
pessegueiro” – Maria João Simões (UC)
13:00 – 14:30 – Almoço
14:30 – 15:00 – Apresentação livro “+Pêssego – Inovação nas Técnicas de Produção” (Volume II do projeto +pêssego) – António Mexia (ISA)
15:00 – 16.00 – Mesa Redonda – “Desafios na protecção fitossanitária do pessegueiro”
Participantes: representante da APPIZÊZERE, representante da AAPIM, representantes das empresas de
produção/distribuição de produtos fitofarmacêuticos (Bayer, BASF e Sapec)
Moderador: João Pedro Luz (IPCB)
16:00 – 16:30 – Porta injertos, sistemas de conducción y costes de producción en melocotón: desde el vaso español hasta los sistemas
intensivos y las formas planas adaptadas a la mecanización - Ignási Iglesias (IRTA)
16:30 – 17:00 – Debate
17:00 – Encerramento: Maria Paula Simões (IPCB) e Carmo Martins (COTHN)

Inscrições para o link: https://goo.gl/forms/xtqMMPxzqLNbRB4r1
Os produtores associados da AAPIM e Appizezere, poderão realizar a sua inscrição junto destas associações.

