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Frutitec/Hortitec 2015
O COTHN estará presente em mais uma 
edição da feira Frutitec/Hortitec, no qual 
estará com um espaço físico em feira 
associado ao serviço das inspecções de 
pulverizadores,  com o objectivo de 
divulgar toda a informações relacionada 
com as obrigatoriedades legais, assim 
como informação relacionada com a 
preparação dos equipamentos para a 
inspecção oficial. Paralelamente irá 
organizar dois eventos no dia 5 de 
Março: um dedicado a “Bacterioses: o 
desafio para a produção vegetal “e outro 
“Tecnologia e Agricultura – O futuro!”. 
Brevemente o programa será divulgado 
e disponibilizado no site do COTHN.

Xyllela fastidiosa – Uma ameaça 
real para o Olival Português
O Painel Fitossanitário da EFSA 
(Autoridade Fitossanitária Europeia) 
realizou uma avaliação de risco e uma 
avaliação das opções de redução de 
riscos para Xylella fastidiosa. 
Esta nova bactéria X. fastidiosa foi 
detectada em olival dentro da UE com 
uma distribuição restrita à região da 

Puglia, na Itália encontrando-se já sob 
controlo oficial. A X. fastidiosa tem uma 
gama de hospedeiros muito ampla, 
incluindo muitas plantas comuns 
cultivadas e silvestre. Todos os insectos 
existentes na Europa  que se alimentam 
de fluido do xilema são considerados 
potenciais vectores. A  Philaenus 
spumarius, a cigarrinha extremamente 
polífaga, encontra-se generalizada em 
toda a área, tendo sido identificada como 
um vector na Apúlia. A probabilidade de 
entrada de X. fastidiosa de países onde já 
foi identificada é considerada elevada 
principalmente através da circulação de 
material vegetal de vivieros, e mais 
moderada através da circulação de 
insectos vectores com produtos de 
origem vegetal ou viajando como 
passageiros clandestinos. Assim o risco de 
disseminação na EU é muito levado. As 
consequências  são consideradas 
importante porque as perdas de 
rendimento e outros danos são elevadas e 
req u erem med id as  d e  co ntro lo  
dispendiosas. A utilização sistemática de 
insecticidas para o controle do vector 
pode gerar impactos ambientais e a 
proibição e utilização de antibióticos na 
Europa impede o combate directo à 
bactéria. Em relação às opções de 
redução de riscos, as estratégias para a 

prevenção da introdução e para a 
contenção de surtos devem focar as duas 
vias principais (plantas de viveiro e insectos 
vectores) e combinar as opções mais 
eficazes numa abordagem integrada. 
Para países como Portugal, como uma 
vasta área de Olival, deve ser reforçada a 
vigilância, certificação e controle de 
vectores assim como a realização de 
testagem do material vegetal importado. 
Para algumas espécies de plantas poderão 
ser recomendados tratamentos, por 
termoterapia. Este painel recomenda a 
continuação e intensificação da pesquisa 
s o b r e  a  g a m a  d e  h o s p e d e i r o s ,  
epidemiologia e controle do surto de 
Puglia.

Rega
O COTHN foi reconhecido pela DGADR, 
durante o ano de 2014 como entidade com 
competência para a elaboração da situação 
de referência da Acção 7.1 – Poupança de 
água  at ravés  da  reconversão  ou  
modernização de sistemas de rega dos 
programas Operacionais. Paralelamente 
disponibilizamos o serviço e avaliação de 
sistemas de rega instalados. Para mais 
informações contacte . vitor@cothn.pt

Inspecção de Pulverizadores
O COTHN foi reconhecido oficialmente como o primeiro Centro de Inspecção Periódica de pulverizadores (CIPP) no dia 16 de Maio de 
2014, pelo ministério da Agricultura (DGAV). Assim como este reconhecimento o COTHN está habilitado a fazer as inspecções oficias 
a que todos os pulverizadores de usos profissional estão obrigados pelo decreto-lei  86/2010 . Mais se informa que de acordo com o 
referido decreto-lei, até o dia 26 de Novembro de 2016 todos os equipamentos de aplicação e Produtos fitofarmacêuticos deverão ter 
uma inspecção válida oficial, com excepção dos equipamentos adquiridos a partir de Outubro de 2010 que deverão ter uma inspecção 
válida 5 anos após a sua aquisição. Assim por exemplo uma máquina adquirida em Outubro 2010 tem que ter uma inspecção oficial 
válida até Outubro de 2015 e assim sucessivamente. Actualmente existem apenas duas entidades reconhecidas: uma empresa em 
Guimarães e o COTHN. Irão estar publicadas todas as entidades oficialmente reconhecidas no site da DGAV. Tendo em conta este 
enquadramento, especialmente no que se refere à fiscalização no âmbito da lei 26, e para evitar a entrada em incumprimento, 
especialmente dos associados do COTHN, deixamos aqui esta informação. Para mais informações sobre os requisitos a verificar nas 
inspecções de pulverizadores deve consultar o vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=IXbN08PAWqs e o folheto em 
http://www.cothn.pt/files/6053_folheto_inspeccoes__5053165de4aa8.pdf 
Deixamos igualmente o contacto do coordenador do serviço, para outras informações: pedro@cothn.pt. 
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