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Ficha de Projeto

Resumo

Objetivos gerais:
1. Identificação de plantas de elite, clones mais produtivos e com melhor qualidade por estação ecológica, de
acordo com a informação já existente dos ensaios clonais instalados em diferentes regiões em 2007 (já em
produção de fruto);
2. Identificação de genótipos com maior taxa de vingamento de fruto para a utilização em cruzamentos.
3. Seleção e identificação de plantas pela produção e qualidade do fruto na Região Sul – Algarve;
4. Avaliação da tolerância ao stresse hídrico dos diferentes genótipos em condições in vitro e ex vitro.
5. Identificação das estirpes de fungos mais eficazes para aumento da tolerância das plantas a stresse ambiental;
6. Cruzamento entre plantas de elite.
7. Produção de plantas melhoradas provenientes de cruzamentos estabelecidos entre plantas de elite.
8. Identificação dos melhores métodos de condução em áreas naturais de medronheiro;
9. Elaboração de um capítulo do Manual de Boas Práticas para a condução de áreas naturais de medronheiro;
10. Otimização e aplicação das técnicas exatas para o processamento do fruto, conservação e transformação.
11. Avaliação e caracterização comparativa com outras espécies na produção e compostos (como antioxidantes,
entre outros) com valorização económica.

O INIAV participa nas seguintes atividades:
Atividade II: Prospeção e colheita de novas estirpes de fungos micorrízicos em regiões naturais de medronheiro,
caracterizadas por elevado stress hídrico. Colheita de cogumelos para estabelecimento de culturas in vitro e
posterior multiplicação.
Atividade IV: Condução em área naturais : colheita de fruto por bloco e tratamento de condução para a análise da
qualidade e produção de fruto. Identificação dos melhores sistemas de condução em áreas naturais de
medronheiro.
Atividade V: Colheita de fruto para produção de aguardente e avaliação de componentes voláteis e sua análise
sensorial. Avaliação da possibilidade de constituição de um painel de prova sensorial. Avaliação do fruto para
processamento e transformação, incluindo a produção de aguardente dentro dos parâmetros legais para
valorização dos produtos endógenos. Formação de um painel de prova.
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