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No passado dia 23 de Janeiro o COTHN organizou um workshop de fertilização no auditório 
da Cooperativa Agrícola de Alcobaça e com o patrocinio da NutriSapec. Este workshop 
esteve a cargo do prof. José Coutinho Mendes da UTAD, uma especialista na área da 
fertilização. Foi a oportunidade para os 65 técnicos presentes atualizarem os seus 
conhecimentos nesta área. Da parte da tarde houve a oportunidade para se realizarem 
alguns cálculos com base em casos práticos. O feedback dos técnicos presentes foi muito 
positivo, pelo que o COTHN irá realizar futuras edições deste tipo de workshop em diversas 
temáticas de interesse para os técnicos do sector.

O COTHN  gostaria de deixar registado o seu agradecimento ao prof. Coutinho Mendes pela 
sua disponibilidade e pelo excelente dia de transferência de conhecimento que nos 
proporcionou.

Fonte: COTHN
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A empresa portuguesa de biofertilizantes Asfertglobal recebeu o prémio de desenvolvimento sustentável 
mais importante concedido em Portugal. O Green Project Award é entregue todos os anos aos projetos mais 
inovadores e sustentáveis   tendo este ano recebido um total de mais de 150 candidaturas. Os vencedores são 
escolhidos em 9 categorias: Agricultura, Cidades e Mobilidade Sustentável, Gestão Eficente de Recursos, 
Indústria 4.0 - Transformação Digital, Iniciativa de Mobilização, Investigação & Desenvolvimento, Mar, 
Turismo e Iniciativa Jovem.
Na categoria Agricultura, o projeto Kiplant iNmass da Asfertglobal foi o vencedor. A 12 de janeiro, decorreu a 
cerimónia de entrega dos prémios na Alfandega do Porto e a Diretora de Marketing da Asfertglobal, 
Manuela Cordeiro, foi receber o galardão. "Estamos muito satisfeitos com esta distinção, que é apoiada pela 
Agência Portuguesa do Ambiente, pela Quercus e pela GCI, e que traduz o reconhecimento do trabalho de 
uma grande equipa de profissionais focada na investigação de soluções sustentáveis", afirmou.

A receção deste prémio foi tomada como um forte incentivo: "Este reconhecimento motiva-nos a continuar 
a investigar soluções inovadoras mais adequadas para as culturas, respeitando sempre o meio ambiente e os 
consumidores", disse Cordeiro, que lembra que este reconhecimento apoia o principal objetivo da empresa 
'o desenvolvimento de biofertilizantes com base no uso de microorganismos e novas moléculas orgânicas a 
partir de fontes naturais, melhorando a produtividade e reduzindo o impacto ambiental da agricultura 
moderna.
A Asfertglobal sediada em Santarém atualmente já está presente em 12 países, incluindo África do Sul, 
Espanha, França, Grécia, Turquia e Rússia. A empresa continua a expandir-se internacionalmente e a marcar 
presença nos mais importantes eventos internacionais do setor agrícola. Precisamente, na sua participação 
na última edição da Fruit Attraction, em Madrid, apresentaram o novo biofertilizante: Kiplant All-Grip. O 
próximo evento será a FRUIT LOGISTICA 2018, que decorrerá em Berlim entre 7 e 9 de fevereiro e onde a 
empresa terá um stand no H8.2 / B-03a.
KIPLANT iNmass
O produto premiado, KIPLANT iNmass, atua na formação de raízes laterais e adventícias, na estimulação da 
divisão celular e no alongamento das raízes e caule da planta. Além de exercer um efeito sinérgico com os 
elementos nutricionais aplicados à planta, que resulta num maior desenvolvimento e aumento de 
produtividade.
Por outro lado, o KIPLANT iNmass, também favorece a assimilação de nutrientes pois aumenta sua 
disponibilidade no solo através da fixação do nitrogénio e da solubilização do fósforo, permitindo assim uma 
redução efetiva do uso de fertilizantes químicos.

Fonte: Mint
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 Depois de já ter formado 60 empresários frutícolas em 5 anos e de se ter tornado numa 
formação de referência no setor frutícola a nível nacional, o Centro de Frutologia Compal 
volta a receber candidaturas para a Academia. 
Podem apresentar candidaturas os empresários frutícolas de norte a sul do país que 
produzem ou pretendam produzir frutas como Amora, Cereja, Framboesa, Maçã, Mirtilo, 
Romã, Pera Rocha, entre outras. Este ano há uma novidade: podem também candidatar-se 
os projetos com kiwi e groselha. 

Os 12 selecionados vão participar em mais de 80 horas de formação, com visitas a 
explorações modelo de norte a sul do país e sessões com módulos teóricos tão diversificados 
como fruticultura, associativismo, tecnologia, sustentabilidade, gestão agrícola e 
marketing. 
O objetivo da complementaridade da formação teórica e prática é permitir aos formandos 
um contacto com a realidade, com novos modelos de negócio e técnicos altamente 
especializados, podendo também integrar uma rede de networking, que cresce de ano para 
ano e possibilita novas colaborações e parcerias entre participantes e importantes players do 
setor agrícola nacional. 

Mais informações no link.

Fonte: CFC
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 O fungicida ORTIVA da Syngenta encontra-se autorizado para o controlo da antracnose da 
batateira por um período de 120 dias. Concedida pela Direção Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV), esta autorização excecional de emergência foi solicitada pela 
Porbatata- Associação da Batata de Portugal. 
O produto ORTIVA da Syngenta surge como uma solução para controlo da antracnose da 
batateira, doença para a qual não existem produtos autorizados em Portugal. A DGAV 
concede esta autorização excecional de emergência por um período de 120 dias, a contar 
de 19 de janeiro de 2018. 

Está autorizada uma aplicação de ORTIVA, à dose de 3L/hectare, com volume de calda 
ultra baixo (de 80 – 150L/hectare), devendo o tratamento ser realizado à plantação, com 
equipamento especializado (plantador equipado com pulverizador), para aplicação na 
linha de sementeira. «A aplicação deve ser dirigida ao solo à volta do tubérculo e não ao 
tubérculo, de modo a minimizar um possível atraso na emergência. Este tipo de aplicação 
não é eficaz quando usado em solos com elevado teor em matéria orgânica», recomenda a 
DGAV na autorização. 

A antracnose é uma doença que afeta todos os órgãos da planta, nomeadamente as partes 
subterrâneas. O fungo causador da doença (Colletotrichum coccodes) sobrevive durante 
largos períodos de tempo no solo, sob a forma de esclerotos, sendo as principais fontes de 
inóculo a batata semente e o solo. 

Fonte: Syngenta
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Com a organização de INIAV, IP,  COTHN e a GRAINHA BRAVA, vai ter lugar em Vieira do 
Minho no próximo dia 14 de abril, o II Encontro Nacional de Produtores de Amora, onde se 
pretende a discussão das problemáticas da cultura e a partilha de experiências e 
conhecimento dos produtores e demais intervenientes no setor.

O Programa e a ficha de Inscrição no Evento serão disponibilizados brevemente.

Reserve já o dia.

Fonte:INIAV 
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Foi concedida uma Autorização excecional de emergência ao abrigo do Art.º 53 do 
Regulamento (CE) nº 1107/2009, de 21 de outubro para utilização do produto DELEGATE 250 
WG para o controlo de Trioza erytreae em citrinos.

 1.ANTECEDENTES 

1. A praga dos citrinos Trioza erytreae surgiu recentemente na região norte do país. Esta 
praga causa importantes prejuízos, podendo tornar-se um factor limitante para esta cultura. 
É necessário defender os pomares de citrinos afetados, mas também evitar a sua dispersão 
para o sul, onde as grandes áreas de citrinos seriam seriamente afetadas. 

2. Embora existam produtos fitofarmacêuticos, com base em diferentes substâncias ativas, 
autorizadas para o controlo desta praga, é importante dispor de novos modos de ação (afim 
de assegurar uma boa estratégia de gestão da resistência) sendo o Delegate 250 WG um 
produto que permite a alternância de modos de ação. 

Por favor, consulte a Autorização excepcional em anexo no final deste boletim.

Fonte: DGAV
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Vai realizar-se, em Bruxelas, o 6º Simpósio sobre a Diretiva do Uso Sustentável dos 
Pesticidas, este ano dedicado ao tema: "Proteção Integrada: os serviços do ecossistema em 
culturas arvenses", já no próximo dia 31.01.2018 pelas 15:00 (14:00 em Portugal).

Este Simpósio é transmitido via internet. 
Vão realizar-se sessões simultâneas através de webstream na Escola Superior Agrária de 
Santarém e na Escola Superior Agrária de Viseu.

As sessões são abertas e sem inscrição prévia.

Conheça o programa em anexo no final deste boletim.
Pode consultar mais informações sobre a PAN Europe no link.

Fonte: PAN Europe

http://www.pan-europe.info/events/save-date-6th-symposium-sustainable-use-pesticides-directive-sud-integrated-pest-management
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Who: This Symposium will be hosted by MEP Pavel Poc – Vice Chair of the ENVI Committee 

When: 31
st
 January 2018, 15h00 to 19h00  

Where: European Parliament, room A5E2 

Simultaneous interpretation: EN, IT, FR 

 

The symposium will be web-streamed live followed by local debates organized in a 

number of universities: 

Switzerland: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), (more info: www.fibl.org)  

Germany: IBMA Austrian/Germany and University of Hohenheim 

Spain: IBMA Spain and Universitat Politécnica de Valéncia 

Portugal: Quercus and several Universities (more info: www.quercus.pt) 

 

15.00 – 15.15   Coffee and Cake 

15.15-15.35  Welcome by our host Pavel Poc MEP - Vice Chair of the ENVI Committee 

 Introduction by Michael Hamell, Professor of Agriculture, University College 

Dublin - chair and moderator - 

 

15.35-16.30 The arable sector in EU – where are we heading?  

 Soil threats in Europe: Status, methods, drivers  

            and effects on ecosystem services - Luca Montanarella JRC  

 How pesticides are affecting earthworms - Celine Pelosi INRA Versailles and 

soil bacteria and funghi - Fabrice Martin-Laurent INRA 

Debate: with speakers and MEPs Nicola Caputo and Pavel Poc 

 

16.30- 17. 40 Debate: mainstreaming IPM in arable – what can achieve it now?  

 Cereal farmer from France – Jean-Bernard Lozier 

 Durum wheat producer in Basilicata  

and member of Cia-Agricoltori Italiani - Leonardo Moscaritolo 

 

5 minutes reactions from: Evert Hamblok Koppert Pseudomonas product as the first successful 

microorganism based product widely used in arable crop, Elisa Beitzen-Heineke Biocare for 



 

 

controlling insects’ pests with drones and Paulo Barberi Sant’Anna University Pisa for integrated 

weed control based on rotations and mechanical control 

 

 

17.40-18.50     Debate: integrating IPM fully into EU policy making and practices  

 Tassos Haniotis, Director European Commission DG AGRI 

 Paola Colombo, Director European Commission DG SANTE  

Debate: with speakers and MEPs: Jytte Guteland, Karin Kadenbach 

 

18.50 Conclusion by Michael Hamell and Pavel Poc  

19.00 End of conference 

 
 

Who are we?  An innovative partnership consisting of: 
 

International Organisation for Biological Control (IOBC/WPRS) is an International Organisation of progressive European 

researchers and other knowledgeable people investigating the use of sustainable, environmentally safe, economically feasible, 

socially acceptable control methods of pests and diseases of agricultural crops. IOBC/WPRS fosters research and practical 

application, training and information exchange, especially of all methods including biological control as part of integrated pest 

management. IOBC/WPRS produces guidelines for integrated production of agricultural crops, collaborates with different 

stakeholders to develop sustainable agricultural production systems and standardises methods of testing effects of pesticides on 

beneficial species, with the aim to foster biodiversity and ecological services as a natural resource. 

International Biocontrol Manufacturer Association (IBMA) is the association of biocontrol industries producing solutions: 

microorganisms, macroorganisms, semiochemicals and natural products for plant protection. Based on long years of intensive 

research and development, the "Biocontrol industry" is now growing fast and can offer safe and cost- effective solutions to the 

entire food chain. IBMA was created in 1995 to represent the views of the developing biological control manufacturers, which 

are mainly SME’s with limited resources, research organisations, extension services, consultants, distributors, contributing to 

the development of biocontrol and participating in IBMA activities. 

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) is a Brussels based NGO working to minimise negative effects and replace 

the use of hazardous chemicals with ecologically sound alternatives.  Our network brings together public health, and 

environmental organisations and women's groups from across Europe. We work to eliminate dependency on chemical 

pesticides and to support safe sustainable pest control methods. 

 
 

For further information about some of our joint work see for instance:  

Our joint publication 'IPM working with nature', giving some concrete examples on what IPM should actually mean according 

to the EU Directive on Sustainable Use of Pesticides:   

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/integrated-pest-management-working-with-

nature.pdf 

 

Presentations of earlier years SUD symposiums:  

2017: http://www.pan-europe.info/events/conferences/5th-annual-symposium-sustainable-use-directive-pesticides 

2015: http://www.pan-europe.info/what-we-do/conferences/symposium-feeding-europe-while-reducing-pesticide-dependency;  

2014: http://www.pan-europe.info/what-we-do/conferences/feeding-europe-fewer-pesticides;  

2013: http://www.pan-europe.info/what-we-do/conferences/feeding-europe-less-pesticides;  

2012: http://www.pan-europe.info/what-we-do/conferences/what-future-integrated-production 

 

 
PAN Europe gratefully acknowledges the financial support from the European Union, European Commission, 

DG Environment, Life programme.  
Sole responsibility for this event lies with the authors and the funders are not responsible for any use that may 

be made of the information contained herein. 

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/integrated-pest-management-working-with-nature.pdf
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/integrated-pest-management-working-with-nature.pdf
http://www.pan-europe.info/events/conferences/5th-annual-symposium-sustainable-use-directive-pesticides
http://www.pan-europe.info/what-we-do/conferences/symposium-feeding-europe-while-reducing-pesticide-dependency
http://www.pan-europe.info/what-we-do/conferences/feeding-europe-fewer-pesticides
http://www.pan-europe.info/what-we-do/conferences/feeding-europe-less-pesticides
http://www.pan-europe.info/what-we-do/conferences/what-future-integrated-production

	BIS042018
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

	Autorizacao 03 2018
	AEE-2018-03_DELEGATE 250 WG_Page_1
	AEE-2018-03_DELEGATE 250 WG_Page_2
	AEE-2018-03_DELEGATE 250 WG_Page_3
	AEE-2018-03_DELEGATE 250 WG_Page_4

	6thSUD symposium 2018_Programme_FINAL

