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Desenvolvimento de estratégias que visem a sustentabilidade 

da fileira do kiwi através da criação de um produto de valor 

acrescentado

Ação 1.1 Grupos Operacionais 

promovida pelo PDR2020 e co-

financiada pelo FEADER, no âmbito do 

Portugal 2020.

05/2017 – 04/2021



Pessoas coletivas públicas ou privadas com atribuições ou atividades nas 
áreas de investigação e desenvolvimento

Instituto Pedro Nunes

Universidade de Coimbra

Consórcio

Associações, cooperativas ou outras formas associativas

APK Associação Portuguesa de Kiwicultores

Outras entidades públicas ou privadas

Direção Geral de Alimentação e Veterinária

PME ou pessoas singulares Desenvolvido

Actiglabro, Lda

Fruverg, Lda

Kiwi1000

Kiwi Douro, Lda

KIWICOOP Cooperativa Frutícola da Bairrada, C.R.L

Kiwi Greensun Conservação e Comercialização de Fruta, S.A.

PMNI, Produção & Marketing Do Noroeste, P.H.Ibéricos, Unipessoal, Lda.
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Linhas de Ação

1 Monitorização de fatores abióticos e bióticos e correlação com 
índices de produção e ocorrência de doença.

2 Doenças associadas à produção do kiwi

3 Soluções inovadoras para o controlo da Psa

4 Viabilidade e aplicação de pólen

5 Caracterização multifatorial de variedades de actinídea

6 Disseminação, divulgação e demonstração de resultados 
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Actividades

1 Monitorização de fatores abióticos e bióticos e correlação com 
índices de produção e ocorrência de doença.

Objectivo Identificação de campos representativos com base no cultivar, 

localização geográfica e severidade/resiliência à infeção por Psa.

Local

A Valença

B Santo Estêvão de Briteiros

C Albergaria-a-Nova

D Montemor

G Pombal

H Vila do Conde

I Felgueiras

J Sever do Vouga

K Amares

L Santa Maria da Feira
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localização geográfica e severidade/resiliência à infeção por Psa

Objectivo Instalação de sistemas de monitorização de fatores abióticos
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Actividades
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Objectivo Desenvolvimento de uma aplicação para o produtor registar 

ocorrências no pomar
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Actividades

1 Monitorização de fatores abióticos e bióticos e correlação com 
índices de produção e ocorrência de doença.

Objectivo Identificação de campos representativos com base no cultivar, 

localização geográfica e severidade/resiliência à infeção por Psa

Objectivo Instalação de sistemas de monitorização de fatores abióticos

Objectivo Desenvolvimento de uma aplicação para o produtor registar 

ocorrências no pomar

Objectivo Quantificação dos polinizadores e caracterização da 

diversidade global de insetos
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Actividades

2 Doenças associadas à produção do kiwi

Objectivo Elaboração de um registo de práticas agrícolas.
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Actividades

2 Doenças associadas à produção do kiwi

Objectivo Elaboração de um registo de práticas agrícolas.

Objectivo Determinação da diversidade biogenética das populações de 

Pseudomonas e Psa.
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Actividades
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Objectivo Testes de virulência das diferentes estirpes em cultivares distintos
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Actividades
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Actividades

2 Doenças associadas à produção do kiwi

Objectivo Elaboração de um registo de práticas agrícolas.

Objectivo Determinação da diversidade biogenética das populações de 

Pseudomonas e Psa.

Objectivo Testes de virulência das diferentes estirpes em cultivares distintos

Objectivo Identificação de potenciais reservatórios de Psa 

Objectivo Identificação de organismos responsáveis por danos no frutos
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Actividades

3 Soluções inovadoras para o controlo da Psa

Objectivo Análise do microbiota da actinídea



15

Actividades

2 Soluções inovadoras para o controlo da Psa

Objectivo Análise do microbiota da actinídea

Psa induz alteração no microbiota?
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Actividades

2 Soluções inovadoras para o controlo da Psa

Objectivo Análise do microbioma da actinídea

Objectivo Seleção de consórcios/estirpes com maior potencial de atividade 

antagonista
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Actividades

3 Soluções inovadoras para o controlo da Psa

Objectivo Análise do microbioma da actinídea

Objectivo Seleção de consórcios/estirpes com maior potencial de atividade 

antagonista

Objectivo Testes com diferentes formulações em ensaios de co-infeção com Psa 

em plantas de actinídea

Objectivo Aplicação em contexto real dos tratamentos mais eficientes no 

controlo da infecção por Psa
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Actividades

4 Viabilidade e aplicação de pólen

Objectivo Seleção dos melhores machos

Objectivo Ensaios de polinização in vitro e de viabilidade polínica para determinar 

a qualidade do pólen

Objectivo Testes à persistência de Psa no pólen ao longo do tempo 

Objectivo Testes às potenciais medidas de controlo da Psa

Objectivo Novas medologias e tecnologias de aplicação de pólen
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Actividades

5 Caracterização multifatorial de variedades de actinídea

Objectivo Clonagem in vitro de estacas de plantas selecionadas

Objectivo Avaliação da suscetibilidade das plantas selecionadas à infeção por Psa
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Actividades

5 Caracterização multifatorial de variedades de actinídea
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Actividades

6 Disseminação, divulgação e demonstração de resultados 

Objectivo Construção, manutenção e atualização de uma página web no site do 

IPN para divulgar o projeto

Objectivo Produção de artigos científicos e técnicos

Objectivo Participação em congressos, seminários, feiras, etc

Objectivo Elaboração de um manual técnico

Objectivo Ações de demonstração

Objectivo Organização de Jornadas Técnico-Científicas

Objectivo Organização de Congresso nacional

Objectivo Disponibilização de informação para a divulgação na plataforma da 

Rede Rural Nacional




