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Plano de actividades
O COTHN apresentou no passado dia 21 de Dezembro o seu plano de actividades para 2012. De uma forma geral as actividades do
propostas encontram-se enquadradas no proejctos que o COTHN tema actualmente a decorrer, nomeadamente a Rede temática de
informação INOVAR, que irá enquadrar os Dias de campo, os seminários, conferencias e workshop´s, assim como a formação. A
candidatura dos serviços de Apoios às empresas irá continuar a permitir o melhoramento dos serviços de inspecção de
pulverizadores, o serviço de controlo de qualidade e a rede de estações meteorológicas enquadradas Infoagro. O COTHN irá lançar
este ano um novo serviço de avaliação e monitorização dos sistemas de rega, que foi igualmente alvo de um novo projecto aprovado
no ano de 2011. Para o ano de 2012, o COTHN irá igualmente estar bastante empenhado na coordenação das actividades de âmbito
regional e nacionais promovidas pela produção, relacionadas com o controlo do Fogo bacteriano e apoiar algumas iniciativas no
âmbito da Tuta Absoluta. Paralelamente pretendemos continuar a apoiar o sector, envolvendo-nos em todas as iniciativas que
promovam a sua defesa e desenvolvimento.

Sessões sobre Fogo Bacteriano
No seguimento da constituição dos
grupos de técnicos concelhios para a
questão do Fogo bacteriano, vimos
por este venho informar que estão já
agendadas duas reuniões para
agricultores e população em geral, na
junta de Freguesia do Vimeiro e da
Maiorga do Concelho de Alcobaça. A
reunião na junta de freguesia do
Vimeiro terá lugar na sede da junta,
pelas 21.00 horas no dia 10 de
Janeiro. A reunião da Maiorga terá
lugar no dia 12 de Janeiro, pelas
17.00 horas. O COTHN reunirá hoje
(dia 6 de Janeiro) com a AAPIM, a
Appizezere e a Apidão para se
implementar uma estratégia de
actuação na zona centro do país.
2.ª Ano da Portugal Fresh em
Berlim
A Portugal Fresh está a preparar a sua
segunda presença na “Fruit
Logistica”em Berlim. O ano de 2011
ficou marcado pela estreia da
Portugal fresh na maior feira do
sector Hortofrutícola Mundial que
tem lugar todos os anos na cidade
alemã de Berlim. Foi a primeira vez
que Portugal pareceu com um
pavilhão único, o que mereceu por
parte da organização a honra da
sessão de abertura da edição de 2011
da feira. Neste segundo ano, a
Patrocionador oficial:

Portugal Fresh estará novamente
presente, com um leque ainda mais
largado de empresas e com um espaço
renovado, com uma maior área social
para as reuniões de negócio.

relacionadas com a idade.
Outras tendências, incluindo melões e
tomates "turbo", que se baseiam em
plantas standart que são enxertadas em
raízes altamente vigorosas, dando assim
plantas com maior resistências a pragas
como a mosca branca. Um porta-voz da
empresa Sementes Suttons, que fornece
estes produtos, afirmou que se está a
preparar para que estas plantas sejam um
grande sucesso entre os produtores no
próximo ano.
Fonte: telegraph.co.uk

Morangos brancos e batatas Roxas
Pineberries, ou morangos brancos,
têm um sabor que lembra abacaxi e
prevê-se que sejam um sucesso no
próximo Vwerão. Mais de 3.000
plantas foram enviadas para
viveiristas no Reino Unido. O fruto
branco, que tem um tom rosa muito
pálido, é precoce e pode estar pronto
em Maio. Espera-se igualmente que a
batata roxa, com o nome “majestade
Roxa” venha a ser popular neste ano,
uma vez que foram colocadas no
mercado mais de 100 toneladas de
batata-semente. Especialistas dizem
que as batatas são ricas em
antocianina, um antioxidante que está
ligada a benefícios de saúde
potenciais no tratamento da
inflamação, diabetes e doenças

Dia de Reis e Romãs
Hoje, 6 de Janeiro, é Dia de Reis. E é dia
de se comer Romãs, pedindo aos Reis
Magos saúde, dinheiro, paz e amor.
Há quem diga que a tradição manda, no
Dia de Reis, colocar três bagos de romã
dentro da carteira para ter dinheiro
durante o Ano Novo.
Bom dia de Reis para todos!
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