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A Unitat de Mecanització Agrària (UMA), publicou uma aplicação, Dosaviña®, voltada para 
produtores de vinho. É uma aplicação que permite determinar a quantidade ideal de produtos 
fitofarmacêuticos e o volume a ser distribuído nas culturas de vinha. A aplicação também 
oferece ao agricultor um guia prático para a seleção dos parâmetros operacionais adequados 
(pressão, velocidade, bicos ISO,...). 
A aplicação, desenvolvida para sistemas operativos iOS e Android, está disponível em cinco 
idiomas (o idioma português irá ser lançado muito brevemente) e em dois sistemas de unidades 
(Internacional e Sistema Imperial dos EUA), facilitando assim o seu amplo uso nas áreas de 
produção mais importantes do mundo de viticultura. 
O uso do DOSAVIÑA® permite, como o grupo de pesquisa que o desenvolveu cientificamente, 
ajusta a quantidade de produto fitofarmacêutico à vegetação, de acordo com a Diretiva 
Europeia sobre o Uso Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos. 

A ferramenta está disponível em .https://sipweb.cothn.pt/pt/pagina/76/dosavina

Fonte: COTHN

https://sipweb.cothn.pt/pt/pagina/76/dosavina


02. Sessões de Esclarecimento Leader Oeste
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A Associação Leader Oeste tem avisos de abertura de candidaturas das medidas 10213 - 
Diversificação de atividades na exploração agrícola e 10216 - Renovação de aldeias desde o dia 
1 de Agosto até 15 de Outubro de 2019. 

Consulte em anexo os folhetos sobre as medidas e pode consultar os avisos e a inscrição 
(gratuita) no site http://www.quadranteoeste.com/leader/

Sessões de esclarecimento em setembro:

http://www.quadranteoeste.com/leader/


03. Vagos promove visita de campo aos pequenos frutos

Fonte: aGim
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O Município de Vagos, em colaboração com a Agim – Associação para os Pequenos Frutos e 
Inovação Empresarial, vai organizar, no dia 20 de setembro, uma visita de campo gratuita a 
plantações e a empresas de transformação de pequenos frutos.
Intitulada “Da produção à transformação”, esta visita de campo é direcionada aos produtores de 
pequenos frutos do concelho de Vagos, já instalados ou que pretendam vir a instalar-se no 
concelho, e tem como finalidade observar as técnicas de produção de dois pequenos frutos, 
nomeadamente a framboesa e a amora, bem como a fase da transformação do fruto para fins 
alimentares.
Do programa desta iniciativa consta a visita a uma produção de amoras em Alvaiázere. 
A parte da transformação do fruto será observada no Tagus Valley – Parque Tecnológico do Vale 
do Tejo, em Abrantes.
A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas online até dia 13 de setembro em 
https://forms.gle/XX1Kp4d2PD89DcXG8. 
Mais informações na Incubadora de Empresas de Vagos (no Edifício NEVA), pelo número 924 
463 283 ou e-mail nde@cm-vagos.pt

https://forms.gle/XX1Kp4d2PD89DcXG8
mailto:nde@cm-vagos.pt


04. Quebra da produção de pêra italiana, a maior dos últimos 
      10 anos
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A produção italiana de pêra vai sofrer este ano uma quebra acentuada na colheita. A campanha 
da pêras nas importantes áreas de cultivo de Itália começou há algumas semanas com a 
colheita das primeiras variedades Santa Maria e Carmen. 
Brevemente, chegará ao mercado alemão, a variedade italiana Abate Fetel .

Mas os sinais da campanha deste ano são tudo menos positivos: nos últimos dias, as 
estimativas de queda no rendimento tiveram que ser corrigidas em -30%, e em algumas áreas, 
em -50%. "Uma das principais razões é a infestação das árvores pelo percevejo castanho e 
marmoreado", diz o fornecedor e exportador Alex Weitgruber, da empresa tirolesa do sul Vetter 
Italia GmbH.
Esta praga suga o suco das folhas e frutas, resultando em extrema deformação e manchas. A 
agricultura italiana luta contra esse problema cada vez pior há anos. 
"Outras razões incluem a seca dos primeiros meses deste ano, as baixas temperaturas em abril 
e as fortes chuvas de maio de 2019. Isso teve um impacto no crescimento das flores. Portanto, 
espera-se uma baixa de dez anos na produção de peras italianas. Como está agora, uma parte 
substancial da colheita não estará em conformidade com os padrões do comércio e não será 
comercializável como Classe 1 ", disse Weitgruber. As perspectivas para as variedades Kaiser 
Alexander e Conference não são muito melhores.

Apesar da difícil posição inicial no início da temporada deste ano, a Itália continua líder do 
mercado europeu de pêras, segundo Weitgruber. "Agora, em relação a Santa Maria, estamos 
fortemente dependentes dos preços do setor espanhol, que compensou nos últimos anos. Mas 
com a Abate Fetel, ainda temos um papel pioneiro. Não espero que essa situação mude nos 
próximos anos ", conclui.
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05. Revelada cobertura extensível para cultivo protegido de maçã

Fonte: Freshplaza
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Qual é a melhor maneira de proteger o cultivo de maçãs de pragas e doenças fúngicas e reduzir 
ao máximo o uso de pesticidas? Investigadores da Wageningen University & Research podem 
ter desenvolvido uma resposta para isso: a cobertura extensível, uma cobertura inovadora que 
é implantada quando chove.
A cobertura extensível faz parte de uma inovação de sistemas no projeto Groene 
Gewasbescherming en bestuivers (proteção de culturas verdes e polinizadores) e foi 
apresentada na quinta-feira, 15 de agosto, durante o dia aberto anual no jardim experimental 
Proeftuin Randwijk.
Metade de uma parcela para o cultivo de maçãs (0,3 hectares) no jardim experimental Proeftuin 
Randwijk foi equipada com a cobertura extensível. Quando chove, a cobertura fecha, o que 
garante que as árvores fiquem secas. A tampa muda de uma posição aberta para fechada em 
dois minutos e meio. 
A cobertura extensível é única na Europa, porque o sistema pode ser aberto e fechado. O 
sistema aberto garante que agentes de controle biológico, como vespas parasitas, possam 
continuar fazendo o que fazem de melhor. O uso da cobertura conversível também maximiza as 
capacidades dos polinizadores ambientais.
Os investigadores também estão considerando a influência da cobertura extensível no 
paisagismo porque chama a atenção nas paisagens agrícolas. “Observamos que será 
introduzida legislação referente à instalação das tampas, como aconteceu com os sistemas de 
rede à prova de granizo. Isso será acelerado se os resultados do projeto de pesquisa forem 
positivos, por exemplo, em relação aos polinizadores biológicos. Nossa hipótese é que o uso do 
cultivo protegido de maçãs reduzirá o uso de agentes de proteção de culturas em 70 a 90%. 
Dessa maneira, estamos trabalhando para mudar os agentes de proteção de culturas para 
métodos físicos e biológicos para combater pragas e doenças fúngicas. ”
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06. Novo biosensor para o tratamento precoce da doença do 
      greening do citrino

Fonte: Freshplaza
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A limonina é responsável pelo sabor amargo das frutas cítricas, como laranjas, uvas, etc. O nível 
anormalmente alto de limonina é indicativo da doença de greening dos citrinos, também 
conhecida como Huanglongbing (HLB), que resulta em crescimento atrofiado das árvores e 
afeta a qualidade das frutas, valor nutricional, sabor, textura e aroma. Assim, a quantificação e 
a detecção de limonina são cruciais para a deteção precoce da doença do greening dos citrinos.
Cientistas da Universidade da Flórida Central em Orlando detectaram a concentração de 
limonina usando um transistor eletroquímico orgânico modificado com seda-céria com o 
objetivo de efetuar uma detecção precoce da doença.

"Um transistor eletroquímico orgânico (OECT) funcionando com nanopartículas de Ceria (CNPs) 
como transdutor foi desenvolvido para detectar a concentração ultrabaixa de limonina. O 
dispositivo exibiu alta sensibilidade (limite de detecção: 10 nM) e seletividade em relação à 
limonina com tempo de resposta em segundos - o explicam os cientistas - A detecção é 
atribuída à comutação de Ce3 + para Ce4 + no eletrodo da porta, o que diminui a tensão efetiva 
geral da porta, resultando em um aumento na corrente de saída. Estudos espectro 
eletroquímicos in situ também foram realizados para analisar a alteração na oxidação, estado 
dos CNPs na presença de limonina. Esse novo biossensor detectou com sucesso o aumento da 
limonina nas amostras de suco infectado em comparação com as amostras saudáveis   com 

sensibilidade de ∼10 μA / μM ".
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Fonte: AHSA

07. 1º Dia Aberto +BDMIRA

No âmbito do Grupo Operacional '+BDMIRA – Batata-doce competitiva e sustentável no Perímetro de 
Rega do Mira: técnicas culturais inovadoras e dinâmica organizacional' vai realizar-se no dia 18/9/2019 o 
1.º Dia Aberto do projeto, no Cavaleiro (https://goo.gl/maps/nzZn1HeSe7L7ANBs7)
 
Pretende-se dar a conhecer o projeto, as atividades desenvolvidas e os resultados até agora alcançados, 
assim como promover a partilha de informação entre todos os presentes. Neste sentido, muito 
gostaríamos de poder contar com a sua presença.
 
A participação é gratuita mas sujeita a inscrição, para efeitos de logística, através do seguinte 
formulário - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwB-M_HhmRFccqgTkqexosGrnkZ-
xkxQM4KK1Mq_D2Cx_JYg/viewform
 
Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas em https://projects.iniav.pt/BDMIRA/

https://goo.gl/maps/nzZn1HeSe7L7ANBs7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwB-M_HhmRFccqgTkqexosGrnkZ-xkxQM4KK1Mq_D2Cx_JYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwB-M_HhmRFccqgTkqexosGrnkZ-xkxQM4KK1Mq_D2Cx_JYg/viewform
https://projects.iniav.pt/BDMIRA/









	BIS35&362019
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

	Diversificação de Atividades na exploração agricola
	Renovação de Aldeias

