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COST FA1106 – Quality fruit no ISA

O COTHN estará presente com uma 

comunicação em poster no encontro 

COST FA1106 – Quality fruit no ISA, 

realizada no âmbito do projecto 

Cooperação para a Inovação do antigo 

ProDer, Protomate denominada “IPM 

strategy on processing tomato to control 

a new pest Tuta absoluta”

Novas ferramentas não invasivas para 

detectar precocemente stress em 

plantas

C i e nt i s ta s  d a  U n i ve rs i d a d e  d e  

Wageningen apresentaram várias 

ferramentas que já  têm sido utilizadas 

com sucesso para a detecção precoce do 

stress em planta e que podem ser 

utilizados para fenotipagem  não 

invasiva.

CropReporter (Phenovation BV) - este 

sistema capta imagens de fluorescência 

da clorofila da planta inteira. Este 

sistema tem sido usado para detectar 

stress devido às baixas temperaturas 

nocturnas em plantas de pimentão. O 

stress foi detectado 2 horas após o início 

das temperaturas baixas (fase inicial), 

este dispositivo mostrou que os tecidos 

apicais foram os mais afetados na planta. 

O sistema também foi utilizado para 

detectar  stress também devido à luz 

elevada e alta temperatura em Antúrios, a 

fim de evitar a ocorrência de queimaduras 

nas folhas.

PlantEye (Phensopex BV) é um scanner a 

laser  3D que reúne informação 

morfológica das plantas. A medição da 

altura da planta a cada hora permitiu 

detectar stress da planta devido à baixa 

temperatura nocturna em plantas de 

pimentão após 6 horas a partir do 

aparecimento de frio (fase inicial).

M i c r o - m o n i - P A M  ( G a d e m a n n  

Instruments GmbH) é um fluorómetro 

PAM experimental que se destina à 

monitorização on-line de longo prazo da 

actividade fotossintética. 24 destes 

dispositivos foram utilizados em um 

cultivo de rosas para ajudar na triagem e 

gestão da iluminação artificial.

Fonte: E. Gorbe Sánchez, E. Heuvelink, de Gelder Arie, C. 

Stanghellini, 'New non-invasive tools for early plant stress 

detection', 2015, Procedia Environmental Sciences, Vol. 

29, pages 249 – 250.

Conferencia Vida Rural: As novas 

tendências na produção de kiwi 

Os produtores nacionais estão a apostar em 

variedades mais produtivas e valorizadas na 

produção. Mini kiwi ou kiwi amarelo são 

bons exemplos das novas tendências na 

produção deste fruto que estão a potenciar 

bons negócios. O tema vai estar em 

destaque na Conferência Vida Rural 

'Inovação em Agronegócios', onde Fernão 

Veloso, da Frutas Douro ao Minho, 

partilhará com a plateia o seu caso de 

sucesso. Dia 13 de outubro, no Crowne 

Plaza, Porto. Consulte o programa e 

i n s c r e v a - s e  g r a t u i t a m e n t e  e m :  

A página do facebook do COTHN chegou 

aos 3000 Seguidores

O número de seguidores da página oficial 

do COTHN no Facebook chegou aos 3000 

seguidores!! Neste momento já são 3015!!!

www.vidarural.pt/conferencias-vr/

Formação food Defense - SGS/COTHN
Irá ter lugar no próximo dia 18 de Novembro nas instalações do COTHN em horário laboral (9.00h às 18.00h) uma formação sobre 

Food Defense dada pela SGS e organizada pelo COTHN. Poderá ter acesso ao programa com todas as informações e ficha de inscrição, 

no site do COTHN em: http://www.cothn.pt/files/18_formacao_Food%20Defense_SG_56012be58a13c.pdf. As inscrições devem ser 

enviadas para o e-mail ana.paula@cothn.pt até ao próximo dia 2 de Novembro.

Formação GLOBALG.A.P. (v_ 5.0): inicial e actualização – Academia Bayer/COTHN
No âmbito da parceria entre o COTHN e a entidade formadora Academia Bayer, irá ter lugar mais uma edição da formação em 

GlobalGap. Assim as acções terão lugar em Alcobaça (sede do COTHN) nos dias 24 e 25 de Novembro para a acção GLOBALG.A.P. 

(v_5.0): inicial e 26 de Novembro para a acção GLOBALG.A.P. (v_5.0): actualização. Poderá ter acesso ao programa e respectiva ficha 

de inscrição no site do COTHN em: http://www.cothn.pt/files/18_programa_nov%20201_5602d2be6edde.pdf. As inscrições devem 

ser enviadas para o e-mail ana.paula@cothn.pt até ao próximo dia 2 de Novembro.

http://www.cothn.pt/files/18_formacao_Food%20Defense_SG_56012be58a13c.pdf
http://www.vidarural.pt/conferencias-vr/
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