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I WORKSHOP SOBRE CULTIVO DE MACIEIRAS SOB
TELAANTIGRANIZO

A Embrapa Uva e Vinho, em parceria com empresas do setor
produtivo da maçã e do segmento telas antigranizo, está
desenvolvendo pesquisas relacionadas ao manejo de pomares de
macieira sob telas antigranizo. Considerando a relevância do tema
para o setor produtivo da maçã, a Embrapa Uva e Vinho, em parceria
com a Textil Kopruch, promoveu o 'I Workshop sobre cultivo de
macieiras sob telas antigranizo', no dia 23 de maio de 2019, em
Vacaria, RS. O evento foi direcionado a técnicos e produtores de
maçã, tendo como objetivo abordar os principais tópicos relevantes
sob essa temática nas condições de cultivo de macieira no Sul do
Brasil.

O Workshop contou com a participação da pesquisadora Dra.
Maria Dolores Raffo Benegas, do Instituto Nacional de Tecnologia
Agropecuária (INTA) , que proferiu a palestra 'Empleo de mallas
antigranizo en Ia fruticultura en Argentina'. Posteriormente, o
pesquisador Dr. Femando José Hawerroth, da Embrapa Uva e Vinho,
proferiu a palestra 'Telas antigranizo no Brasil: situação atual e
perspectivas no manejo de pomares de macieira'. Ao final das
palestras houve um debate sobre os temas abordados com os
palestrantes, além da participação de representantes do setor
produtivo. Cerca de 140 pessoas participaram do evento.

Paralelamente ao evento, foram realizadas visitas técnicas em
pomares de macieira da região de Vacaria/RS, para discutir sobre
novas perspectivas em termos de telas a serem utilizadas e de manejo
de pomares sob sistema de coberturas antigranizo.
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Debate ao final do evento sobre o uso de telas antigranizo em

pomares de macieiras no Sul do Brasil (Dr. Femando Hawerroth
(Embrapa Uva e Vinho), Dra. Dolores Raffo (INTA - Argentina),
André Wemer (Agropecuária Schio), Alecir Weber (Rasip) e Dr.
Gilmar N achtigal (Embrapa Uva e Vinho)." -~
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Visita técnica para debate sob manejo de pomares de macieira

sob tela antigranizo.
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