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Embargo Russo: continuação das 

medidas de apoio 

Na reunião de Grupo de Peritos F&H, 

realizada no dia 16 de julho, a Comissão 

apresentou uma proposta de ato delegado 

que vem prorrogar por um ano o 

Regulamento Delegado (UE) nº 1031/2014 

da Comissão de 29 de setembro, que 

estabelece novas medidas de apoio 

excecionais e temporárias aplicáveis aos 

produtores de frutas e hortícolas. A 

proposta apresentada mantém o 

mecanismo aplicado nas medidas 

anteriores para o setor, assenta nos 

mesmos instrumentos (retiradas, colheita 

em verde e não colheita) e mantém a sua 

aplicação através das Organizações de 

Produtores, fora do âmbito dos Programas 

Operacionais, mas incluído nos Fundos 

Operacionais. A Comissão salientou que 

esta proposta ainda está sujeita a consulta 

interserviços, prevendo-se a sua adoção 

formal antes do final de julho e entrada em 

vigor em 1 de agosto 2015.

Fonte: GPP

Sumo de casca de laranja e pêra ganha 

prémio inovação na Expo-Milan

Uma bebida, obtida a partir da casca de 

laranja e pêra, ganhou o primeiro prémio 

de inovação na Expo-Milan. Esta bebida, 

denominada “Fresh-App” foi desenvolvida 

por estudantes da Universidade de Napoli 

Federico II, Napoles, que aproveitaram a 

casca dos frutos que normalmente é 

deitada fora. Este concurso contou com a 

participação de seis universidades, tendo 

cada uma apresentado um produto 

alimentar inovador, amigo do ambiente e 

respondendo aos standards de segurança 

alimentar.

fonte: agroinfo

Stress hídrico em pêssegos aumenta 

compostos promotores da saúde 

Geralmente, a produção de pêssego 

consome em média cerca de 7000 m3 / ha / 

ano de água (referencia de Espanha). Hoje 

em dia, a agricultura das zonas áridas e 

semi-áridas enfrentar a pressão da 

limitação na utilização dos recursos 

hídricos, pelo que se tornou necessário a 

adopção de estratégias de rega como a rega 

deficitária controlada (RDC). Este sistema 

baseia-se no fornecimento de água abaixo 

da  evapotransp i ração  da  cu l tura  

característica (ETC) durante certas fases do 

seu ciclo de desenvolvimento obtendo-se, 

assim um sistema sustentável e altamente 

eficiente na utilização da água e com pouco 

ou nenhum impacto sobre a qualidade da 

produção de frutos ou de culturas. 

Cientistas espanhóis da Universidade 

Politécnica de Cartagena avaliaram o efeito 

do estress hídrico na actividade enzimática 

e a sua relação com a síntese de compostos 

saudáveis em diferentes estratégias de RDC 

em pêssegos precoces da variedade 

Flordastar. Para o estudo, as estratégias de 

rega foram: 1.Control; 2.RDC1 (= grave) 

redução de 82% da ETC (FAO56); 3.RDC2 (= 

moderado) redução de 69%, da ETC (FAO56). 

Ambos os sistemas de RDC causam stress nas 

plantas. Isso resultou em maior concentração 

de antioxidantes. Os cientistas concluíram 

que a intensidade e o tempo de RDC tiveram 

u m  efe i to  c l a ro  s o b re  co m p o sto s  

antioxidantes encontrados nos tecidos do 

fruto. Neste caso, RDC1 conseguiu uma maior 

concentração de compostos bioactivos, 

devido a uma actividade de enzima específica 

mais elevada. É importante destacar que a 

casca continha um teor de composto 

antioxidante significativamente mais elevada, 

o que pode ser relevante para os 

consumidores. Finalmente, ambas as 

estratégias de RDC contribuíram para reduzir 

o consumo de água de 5223 e 4395 m3 / ha / 

ano para RDC1 e RDC2, respectivamente.

Syngentas: Dia Aberto sobre fruticultura

No próximo dia a 27, a Syngenta, e o INIAV irão 

p r o m o v e r  u m  D I A  A B E R T O  D E  

FRUTICULTURA”. Este dia terá inicio pelas 9 

horas no auditório da Ex-Estação de 

Fruticultura Vieira Natividade, seguindo-se 

depois a visita às parcelas demonstrativas.

Lista de P. Fitofarmaceuticos  actualizada

A DGAV publicou em www.dgav.pt, a lista de 

produtos  homologados  respect ivos  

cancelamentos, actualizados à data de 6 de 

Junho, assim como a lista de autorizações 

no`âmbito dos usos menores actualizado à 

data de 3 de julho.

Alargamento regional do Serviço Controlo de qualidade do COTHN
O COTHN encontra-se a alargar regionalmente para Sul o seu serviço de controlo de qualidade. Actualmente, o COTHN tem 
uma das suas técnicas do controlo de qualidade localizada na margem Sul do Tejo, pelo que é possível oferecer o nosso 
serviço de controlo de qualidade a preços mais competitivos para as empresas localizada a Sul do Rio Tejo. As empresas 
interessadas poderão obter todas as informações através do e-mail  squalidade@cothn.pt e consultar mais informações 
sobre o nosso serviço em: http://www.cothn.pt/portal/index.php?id=6051
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