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Está a decorrer no Parque D. Carlos I nas Caldas da Rainha, a Feira Nacional de Hortofruticultura 2017.
O COTHN está presente na tenda institucional em espaço conjunto com a ANP, a APMA e a AIHO.
O certame vai continuar até domingo dia 27, venha visitar-nos.
http://www.feiradosfrutos.pt/

Para quem não tiver essa possibilidade, deixamos aqui, nesta edição especial do Boletim Informativo Semanal, 
algumas fotografias do evento.
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2º Workshop CARTS - Final de Projeto I&DT

O projeto CARTS é um projeto tecnológico I&D que pretende desenvolver um sistema automático para 
a aplicação seletiva de pesticidas na vinha, através de pulverização em tempo real com base na 
densidade da folhagem, abordando assim os principais objetivos:
Desenvolvimento de sistema electrónico para medições de densidade de folhagem;
Racionalização do uso de produtos químicos;
Criação de registo central para rastreabilidade da utilização de produtos químicos.

O projeto é desenvolvido em consórcio I&D no qual integram a empresa HEXASTEP S.A., a Universidade 
de Évora e o ICAAM.

Reserve já na sua agenda, dia 27 de setembro de 2017 no Parque de Ciência e Tecnologia.

Fonte: COTHN
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Nos pomares, estimam-se aumentos de 20% na produtividade da maçã, pêra e pêssego, em contraponto 
à «má campanha» do ano passado. Esta é uma das conclusões do Instituto Nacional de Estatística (INE), 
que divulgou hoje as previsões agrícolas, em 31 de Julho.

Os dados apontam para uma quebra de cerca de 20% na produção de cereais de outono/inverno – 
«consequência das condições adversas (temperaturas muito elevadas e baixos teores de humidade do 
solo) em que decorreram grande parte do ciclo cultural» -, mas adivinham-se resultados positivos não 
apenas para os pomares, como para o tomate, a vinha e a batata de regadio.

No tomate para a indústria, as perspectivas apontadas são de «uma boa campanha», prevendo o INE um 
aumento da produtividade, que deverá rondar as 94 toneladas por hectare, ou seja, mais 5% face a 
2016.

As vinhas também apresentam um avanço de desenvolvimento de duas semanas e, «apesar de algumas 
manifestarem sintomas de ‘stress’ hídrico, prevê-se um aumento no rendimento unitário de 10% face à 
vindima anterior».

Também na batata de regadio esperam-se aumentos no rendimento unitário, com uma subida de 10% 
na comparação com a anterior campanha.

Quanto ao arroz e ao girassol, a expcetativa é de manutenção das produtividades alcançadas em 2016.

Índice

Fonte: Frutas, Legumes e Flores

Aumentos de 20% na produtividade 
da maçã, pêra e pêssego
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A DGAV vai promover uma sessão de esclarecimento relativa à Xylella fastidosa, no próximo dia 12 de 
setembro, conforme programa que pode consultar em anexo no final deste boletim.

O evento irá decorrer no auditório da Escola Superior Agrária de Coimbra, e embora sem custos carece da 
respetiva inscrição de participação, cuja ficha se encontra disponível no site da DGAV em:
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV

Índice

Fonte: DGAV
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Sessão de esclarecimento, 
Xylella fastidosa



Sessão de Esclarecimento
Xylella fastidiosa

Coimbra - 12 de setembro de 2017

Coimbra - Auditório da Escola Superior Agrária | 12 de setembro 2017

Direção Geral
de Alimentação
e Veterinária

Sessão de Abertura
Prof. João Noronha, Presidente  da Escola Superior Agrária de Coimbra
Eng.ª Ana Paula Cruz de Carvalho, Subdiretora Geral  da  DGAV
Eng.º José Paulo Dias, Diretor Regional Adjunto da DRAPC

Apresentação do Plano de Contingência para a Xylella fastidiosa e 
seus vectores

Moderação: Engª Ana Paula Cruz de Carvalho,  DGAV

 
Informação sobre a bactéria e seus vectores

Eng.ª  Clara Serra,  DGAV

Situação na União Europeia e nacional - Medidas legislativas, preventivas 
e de combate

Eng.ª  Claudia Sá,  DGAV

Debate

Encerramento
 

14:30               

             

15:00               

16:30 - 17:30

17:30              

Inscrição gratuita, mas obrigatória,  até ao dia  7 de setembro de 2017
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