
09 de Novembro 2015

20

Estrada de Leiria, 2461-997 Alcobaça
Telef: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt
www.cothn.pt 
 

semanal

Patrocionador oficial: Ficha Técnica:

Presidente:
Paulo Águas

Propriedade:
COTHN

Textos:
Ana Paula Nunes
Maria do Carmo Martins
Catarina Ribeiro

Tiragem:
500 exemplares

Segurança alimentar - higiene na 

produção primária de vegetais

A DGAV, em articulação com as Direções 

Regionais de Agricultura e Pescas, 

promove o controlo da higiene na 

produção primária de vegetais, com o 

intuito de verificar o cumprimento, por 

parte dos agricultores, das regras 

definidas no Regulamento n.º 852/2004. 

Para ajudar os agricultores no 

cumprimento das referidas regras a 

DGAV divulga o manual e o cartaz “Cinco 

chaves para o cultivo de frutos e 

produtos hortícolas mais seguros: 

promoção da saúde pela diminuição da 

co nta m i n a çã o  m i c ro b i o l ó g i ca ”,  

elaborado pela Organização Mundial da 

Saúde e editado, em língua portuguesa, 

pelo Instituto Ricardo Jorge. Nestes são 

descritos as boas práticas para reduzir a 

contaminação microbiológica de frutos e 

produtos hortícolas frescos durante a 

sementeira/plantação, crescimento, 

colheita e armazenamento. Para mais 

informações consulte a página da DGAV 

e m :  

Sistema revolucionário de colheita de 

frutas frescas

Cuna de Platero S.C.A. apresentou o seu 

Fresh Picking, um sistema inovador de 

colheita de fruta fresca introduzida na 

ú l t i m a  c a m p a n h a .  A  e m p r e s a  

apresentou esta descoberta na Innova 

Fórum da Fruit Attraction, mostrando 

h t t p : / / w w w . d g v . m i n -

agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/

noticia/?detalhe_noticia=15865156

suas principais vantagens. "Com o Fresh 

Picking, estamos equipados com uma 

solução de colheita ideal e eficiente para 

os dias mias quentes.  Com sua 

implementação, temos melhorado a 

qualidade e frescura dos frutos, bem 

como as condições de trabalho dos 

nossos trabalhadores, evitando as horas 

mais quentes ", disse Juan Báñez, gerente 

geral  da cooperat iva  durante a  

apresentação do Fresh Picking. Todos os 

processos são muito rápidos, o que 

permite obter o produto mais cedo para 

as prateleiras dos supermercados em 

destinos próximos. O fruto não se 

deteriora durante o processo de colheita 

e são necessárias menos horas em uma 

câmara fria antes de o manusear, 

resultando em economias significativas 

de energia. Trata-se de equipamentos de 

iluminação baseado em tecnologia e 

baterias de lítio LED desenvolvido em 

parceria com Guru Energy, uma empresa 

de engenharia especializada em eficiência 

energética com base no Parque de Ciência 

e Tecnologia de Huelva..

filme: https://youtu.be/IDCH31RaJbg

Psila dos Citrinos

No site do COTHN em encontra-se 

publicado um artigo desenvolvido pelo 

INIAV sobre Psila dos Citrinos (Trioza 

erytreae). Esta praga foi assinalada em 

Portugal Continental em Dezembro de 2014 

(Arq. Madeira 1994). Faz parte da lista A2 da 

Organização Europeia de Proteção de 

Plantas (OEPP) por ser um dos vetores da 

doença “citrus greening”. A DGAV atualizou 

o mapa bem como a lista de freguesias que 

integram total ou parcialmente a zona 

demarcada respeitante a Trioza erytreae.. 

para ter acesso a esta informação consulte 

o site da DGAV em: 

A 2ª edição do Portugal Agro – Feira 

Internacional das Regiões, da Agricultura e 

do Agro-alimentar, organizado pela FIL – 

Feira Internacional de Lisboa é um evento 

que pretende,  pelo segundo ano 

consecutivo, mostrar a agricultura 

portuguesa na sua diversidade e riqueza, 

mas também na sua forte vocação 

empresarial a que não é alheia a dimensão 

internacional.  O Portugal AGRO tem início a 

21 de Novembro, terminando no dia 23 de 

Novembro (Sábado a Segunda-feira) e está 

aberto ao público e a profissionais.

http://www.dgv.min-

agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/no

ticia/?detalhe_noticia=15873333

Portugal Agro 2015

Aplicação de PF e a inspecção de pulverizadores
O COTHN irá participar no próximo dia 18 de Novembro no seminários sobre "Aplicação de PF e a inspecção de 
pulverizadores, promovido pela Direcção de Agricultura e Pescas do Algarve. Este seminário reveste-se da maior 
importância numa altura em que nos encontramos a um ano da data limite para a inspecção obrigatória oficial para todos 
os pulverizadores (26 de Novembro de 2016). Poderá ter acesso ao programa no site do COTHN em: 
http://www.cothn.pt/files/25365_drapal_5640691ceec9e.pdf
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