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DESTAQUES INIAV
Sobreiro: a árvore mãe da cortiça
O sobreiro (Quercus suber L.), árvore mãe da cortiça, é uma
espécie de crescimento lento e grande longevidade, que
desenvolveu mecanismos de adaptação à secura e ao fogo.
Descubra mais sobre esta espécie, neste artigo em
colaboração com as autoras Conceição Santos Silva e Teresa
Soares David…
Fonte: Agroportal
Livro e jogo digitais para aprender sobre coronavírus de forma acessível e lúdica
Investigadoras do INIAV coordenam a publicação de um livro
intitulado “Coronavírus dos animais e do Homem” e do Jogo
“Beat Corona”, atualmente lançados em formato digital, que
pretendem sensibilizar e fomentar a aprendizagem sobre a
biologia dos coronavírus do homem e dos animais de uma
forma acessível e lúdica, e automatizar comportamentos que
contribuem para a interrupção da transmissão do vírus…
Fontes: INIAV, CE3C, Mais Ribatejo, Postal do Algarve,
ElvasNews, Região de Águeda
Folheto informativo sobre a Herpesvirose da Lebre-ibérica
Publicação pelo Grupo de Trabalho +Coelho de folheto informativo
sobre a Herpesvirose da Lebre-ibérica: etiologia, lesões, medidas de
controlo sanitário e recomendações…
Fonte: Voz do Campo

Castanheiro: uma cultura milenar e marcante nas regiões de montanha
Nas palavras de Aquilino Ribeiro, o castanheiro “é o derradeiro
gigante da nossa flora”, o “rei da vegetação lusitana”. Árvore
de grande longevidade e com importância histórico-cultural em
especial nas regiões montanhosas, o Castanheiro é uma espécie
com interesse ecológico, económico e social. Conheça-o num
artigo escrito em colaboração com a investigadora Rita
Lourenço Costa.…
Fontes: Florestas.pt, Agroportal

Eventos com participação
do INIAV
______________________
VI COLÓQUIO NACIONAL DA
PRODUÇÃO DE PEQUENOS
FRUTOS - “A sustentabilidade da
produção de pequenos frutos
21 e 22-05-2021
ONLINE
Organização do INIAV em
colaboração com a APH) e o
COTHN-CC.
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Dossier Técnico: Como prolongar a conservação de fruta com aplicações de cálcio
A revista Vida Rural, na sua edição de dezembro 2020 / janeiro
2021, publicou o Dossier Técnico sobre "Produção agroecológica de
batata-doce no contexto das alterações climáticas", um estudo da
autoria dos investigadores do INIAV, Paulo Brito da Luz e Maria
Elvira Ferreira.
Fonte: Rede Rural Nacional (facebook)
Principais pragas com impacto na produção de pinha
A produção de pinhão de pinheiro-manso é uma das
explorações florestais mais importantes em Portugal, com
um aumento significativo da área de pinheiro manso nos
últimos anos.
Artigo de Ana Farinha (UMR Biogeco), Pedro Naves (INIAV).
Fonte: Voz do Campo
A poda das figueiras
A cultura da figueira é tradicional no nosso país, quer para a
produção de figos para consumo em fresco, quer para a
produção de figos secos para consumo humano ou animal,
ou ainda, para destilar originando assim o álcool e a
aguardente.
Fonte: Voz do Campo
Divulgação dos vídeos sobre os finalistas Prémio CA 2020 - Categoria Sustentabilidade na Produção e
Transformação (Projeto MycoExplorer)
O projeto MycoExplorer – “Micobiota antagonista no
combate da doença da murchidão do pinheiro” foi
submetido pelo laboratório de Nematologia do INIAV (RT:
Maria de Lurdes Inácio; IP: Cláudia Vicente), sendo um dos
finalistas. Este projecto propõe o desenvolvimento de um
produto biológico inovador e de fácil aplicação em
campo, para controlo da doença da murchidão do pinheiro, responsável pelo maior impacto
económico e ecológico nas florestas de pinheiro no mundo.
Fonte: INIAV
O GO Solo é um dos 3 finalistas na categoria "Empreendimento e Inovação" do prémio da CA 2020
O projecto PDR2020-101-031245 GOSOLO “Promoção de
práticas agrícolas conservadoras do solo através da
demonstração, expedita e a baixo custo, do seu impacto na
matéria orgânica” tem a participação da equipa dos SOLOS
do INIAV (Maria da Conceição Gonçalves, Raquel Mano e
Maria Amélia Castelo Branco).
Fonte: INIAV
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Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola 2020: conheça os 12 finalistas
É já no dia 4 de fevereiro que serão conhecidos os vencedores do Prémio
Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola 2020. Fique a conhecer
cada um dos 12 finalistas.
O INIAV participa em vários destes projetos finalistas.
Fonte: Rede Rural Nacional
Revista científica SILVA LUSITANA, Volume 28, Número 2 de 2020
A revista científica SILVA LUSITANA editada pelo Instituto Nacional
de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV), faz divulgação
doe conhecimento desenvolvido na área das Ciências Florestais e
afins, a nível nacional e internacional, tem uma parceria com a
editora científica internacional - Édition Diffusion Presse Sciences
(EDP SCIENCES)-, para a publicação on-line da SILVA LUSITANA…
Fonte: INIAV, Agroportal

ARTIGOS EM REVISTAS COM ARBITRAGEM CIENTÍFICA – INIAV
A High Dietary Incorporation Level of Chlorella vulgaris Improves the Nutritional Value of Pork Fat
without Impairing the Performance of Finishing Pigs
Fonte: Animals
Autor/Autores: Diogo Coelho, José Pestana, João M. Almeida (INIAV), Cristina M. Alfaia, Carlos M.
G. A. Fontes, Olga Moreira (INIAV) and José A. M. Prates)
A Potential Atypical Case of Rabbit Haemorrhagic Disease in a Dwarf Rabbit
Fonte: Animals
Autor/Autores: Fábio A. Abade dos Santos (INIAV), Carolina Magro, Carina L. Carvalho (INIAV),
Pedro Ruivo, Margarida D. Duarte (INIAV) and Maria C. Peleteiro

