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do solo.
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ROSAGRO � Sociedade Agrícola, Lda.
CASAL DOS CARDOS � Sociedade Agrícola, Lda.
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinnária IP
Instituto Superior de Agronomia
Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional
Associação Qualifica/ Origin Portugal

Projeto

Objetivos: - Aumentar a qualidade e quantidade de produção de figos nas cultivares
�Figo Preto de Torres Novas� e �Pingo de mel�

- Redução dos custos com mão-de-obra através da redução do porte das
figueiras.

- Aumento do calibre dos frutos e da resistência da epiderme ao
manuseamento e ao transporte através de fertilizações equilibradas,
baseadas em análises de solos e folhas.

- Conservar e/ou aumentar o teor de matéria orgânica no solo através da
manutenção do coberto vegetal natural.

- Tornar a cultura ambientalmente sustentável através da identificação de
algumas pragas e doenças e métodos adequados para o seu controlo.

- Divulgar boas práticas com base nos resultados comparativos entre
figueirais tradicionais e figueirais com técnicas melhoradas.

Resultados: - Melhoria da resposta dos pomares às novas técnicas aplicadas, prevendo-
se o aumento da produção e da qualidade dos figos e a redução dos custos 
de produção.

- Pretende-se igualmente demonstrar, através da avaliação económica, que a 
aposta em pomares de figueiras pode ser financeiramente interessante, uma 
vez que é possível rentabilizar ao máximo toda a produção, comercializando-
a sob diversas formas: figo fresco, seco e transformado. Neste último caso 
podemos considerar, como  exemplos,  os  sumos,  compotas,  vinagres,  
álcool,  iogurtes, doçaria, chocolate, etc.

- Prevê-se igualmente desenvolver um Caderno de boas práticas agrícolas 
para a fileira do figo, baseado na evidência experimental.

- A Qualifica/oriGIn Portugal, irá realizar uma análise de caracterização do 
figueiral Torrejano, e os seus produtos de eleição: figos pretos e figos pingo 
de mel, para a sua diferenciação e identificação e correlação com a origem 
geográfica que  poderá  suportar  um  posterior  desenvolvimento  de  
especificações  para aplicação em regimes de qualidade.

Atividades de 

divulgação:
Tema: Dia Aberto 

Local: Torres Novas

Data: Set 2019

Site: https://gofigo.webnode.pt/
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