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No passado dia 28 de Junho teve lugar , no âmbito do projecto cooperação para a Inovação do proDer Fixpomo 
(que envolve a Ecofrutas, e a exploração agrícola Cerca da Ribeira, Lda, a ESAS, DGAV e o COTHN), um ensaio 
comparativo entre o sistema de aplicação de produtos fitofarmacêuticos convencional (por meio de turbina) e o 
sistema fixo de aplicação. 

Este dia contou com a colaboração da Syngenta que trouxe dois técnico da Universitat Politécnica de Catalunya, 
do centro de experimentação agrícola, especialista neste tipo de avaliações. Os resultados deste e dos outros 
ensaios realizados será apresentado após o encerramento o projecto, que será no final este ano, num dia de 
campo aberto aos produtores, promovido pelo COTHN.

Projeto Fixpomo
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Em conformidade com a Decisão de Execução da Comissão n.º 2012/270/UE, de 16 de maio, alterada
pela Decisão de Execução da Comissão n.º 2014/679/UE, de 25 de setembro e pela Decisão de
Execução n.º (UE) 2016/1359 da Comissão, de 8 de agosto, relativa a medidas de emergência contra a
introdução e a propagação na União de Epitrix cucumeris, E. papa. E. subcrinita e E. tuberis,
implementada na sequência da deteção em Portugal das primeiras duas espécies acima referidas, tem
vindo a ser realizada, desde então e anualmente, a prospeção destes insetos no território português,
estando neste momento a decorrer os trabalhos relativos a 2017.

Consulte o Ofício Circular nº 13/2017 aqui:
http://www.cothn.pt/publicfiles/xjsiqnjinepk6cugvbcntidyr0fzg0imip0f70sg.pdf
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Já não se pensa cultivar sem irrigação, mas as intervenções devem ser tão eficientes e precisas quanto 
possível. Scarabelli irrigazione e Consorzio Agrario Adriatico desenvolveram uma solução que liga o sistema 
de irrigação às estações meteorológicas locais, de modo a planejar intervenções de acordo com a previsão 
do tempo. Se as condições mudarem, o sistema corrige automaticamente o cronograma.

"Estas unidades de controle são adequadas para irrigação em campo aberto. Além de planear a irrigação 
remota e a interface com estações meteorológicas no campo, elas também podem interagir com os 
principais satélites meteorológicos. Eles podem ajustar programas em tempo real de acordo com a 
previsão", explica. Marco Tommasini do Consorzio Agrario Adriatico e Stefano Vertuani da Scarabelli 
irrigazione.
Exemplo: de acordo com a disponibilidade de clima e a previsão, o programa planeou uma sessão de 
irrigação pela manhã. Se, durante a noite, cair uma certa quantidade de chuva, o sistema lê os dados 
recolhidos pela estação meteorológica mais próxima e corrige o cronograma ".

"A possibilidade de gerir a irrigação remotamente via telemóvel / tablet ou computador é uma 
característica fundamental, juntamente com a capacidade de manter o equilíbrio de água correto do solo. 
Isso é essencial para a produção de plantas de alta qualidade. As plantas que são regadas muito pouco 
sofrem com a falta de nutrição e deixa de crescer. Vice-versa, as plantas que são regadas demais são mais 
sensíveis a doenças e a condições de tolerância a seco menores. A água excessiva sufoca plantas e leva à 
morte do sistema radicular ".

Os benefícios dos novos sistemas:
-Gerenciamento remoto;
-Possibilidade de controlar a humidade, a temperatura do ar e do solo e os parâmetros de chuva 
diretamente nos campos;
-Possibilidade de auto-regulação de acordo com as previsões dos principais satélites.
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Novos sistemas modificam a 
irrigação dependendo do clima
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As redes de inseticidas de longa duração (LLIN), que possuem moléculas de inseticidas incorporadas nas fibras, 
são amplamente utilizadas para controlar a malária e outras doenças vetadas por insetos. Recentemente, 
investigadores começaram a explorá-los para controlar as pragas agrícolas.
Os entomologistas do Virginia Polytechnic na Blacksburg University (Virginia, EUA) avaliaram a toxicidade de 
uma LLINs incorporada à deltametrina para controlar o percevejo asiático (Halyomorpha halys). Neste caso 
específico, os investigadores testaram uma rede ZeroFly® desenvolvida pela Vestergaard-Frandsen (Lausanne, 
Suíça).

No laboratório, a exposição à rede ZeroFly durante 10 segundos levou à morte de mais de 90% das ninfas de H. 
halys e de mais de 40% dos adultos. Em outra experiência, uma folha ZeroFly inserida numa armadilha 
habilitada para matar os adultos com a mesma eficácia ou mesmo maior das tiras padrão de diclorvos.

"Nossos experimentos demonstraram que as redes ZeroFly são bastante tóxicas para H. halys. Eles têm uma 
dose letal de delthametrin e uma exposição de alguns segundos a alguns minutos é letal para os insetos. 
Pesquisas adicionais estão em andamento. Em particular, usando essas redes Combinado com feromonas de 
agregação parece ser um dispositivo promissor para atrair e matar o inseto. ZeroFly e outras redes de LLIN 
apresentam grande potencial para o manejo de insetos prejudiciais ".

Fonte: T. P. Kuhar, B.D. Curto, G. Krawczyk, T. C. Leskey, 'Deltamethrin-Incorporated Nets como uma Ferramenta 
Integrada de Gerenciamento de Pragas para os Halyomorphahalys Invasivos (Hemiptera: Pentatomidae)', 2017, 
Journal of Economic Entomology, doi: 10.1093 / jee / tow321.

Fonte: Freshplaza

Redes ZeroFly ® contra percevejo
asiático.
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O prazo para envio de comunicações (orais e painéis) para o evento da Proteção das Plantas 2017 Foi alargado 
para o dia 31 de julho de 2017. Se está interessado(a) em participar neste evento consulte as condições para a 
submissão de comunicações na página:
http://pdp2017.webnode.pt/submissao-de-comunicacoes/

Áreas temáticas para as comunicações:

Tema 1 - Alterações climáticas e inimigos emergentes.
                Prospeção e controlo de organismos de quarentena.

Tema 2 - Interações agente patogénico - hospedeiro.
                Diagnóstico; Epidemiologia e modelação; Diversidade e patogenicidade; Mecanismos de resistência.

Tema 3 - Relações tritróficas: planta-praga-auxiliares.
                Bioecologia; Limitação natural de pragas e conservação; Infraestruturas ecológicas.

Tema 4 - Inovação e tecnologia na Proteção das Plantas.
                Agricultura de precisão e Proteção das Plantas; Novas soluções no combate aos inimigos das culturas;      
                Tecnologias inovadoras para deteção, diagnóstico e monitorização de pragas e doenças; Introdução de  
                novos auxiliares em Portugal; Conservação e serviços do ecossistema.

Tema 5 - Proteção das Plantas, Referenciais de Qualidade e Mercados.
                Circuitos curtos de comercialização: oportunidades e desafios para a Proteção das Plantas;
                A Proteção das Plantas pós Lei 26.
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O projeto é chamado de "Melhorar a competitividade dos pomares de maçã com o desenvolvimento de telas 
fotoselectivas adaptadas às condições climáticas e produtivas das culturas de maçã no Chile".
É uma inovação realizada pela Faculdade de Agronomia da Universidade de Concepción, juntamente com a 
Fundação para o Desenvolvimento do Fruto (FDF), a Delsantek (fabricante da malha), os exportadores 
Copefrut e Unifrutti, bem como os produtores de maçã (Agrícola Uni-Agri , Agrícola Argomedo Ltda. E Agrícola 
Coigue Ltda.) Como parceiros. Juntos, eles conseguiram o licenciamento de telas mais eficazes para controlar 
as perdas causadas por danos causados pelo sol e melhorar o potencial de qualidade produtiva e frutífera dos 
pomares de maçã.
Este avanço tecnológico foi destacado por um acadêmico na Faculdade de Agronomia e coordenador do 
projeto, Dr. Richard Bastías. "Uma das realizações deste projeto é que um pedido de patente foi enviado para 
a Inapi e, graças aos bons resultados do projeto, as telas foram licenciadas para uma empresa no Chile e agora 
estão sendo lançadas comercialmente", afirmou.
Ximena Sepúlveda, chefe da Unidade de Propriedade Intelectual da Vicerreireira de Pesquisa e 
Desenvolvimento, disse que "é uma idéia inovadora para a qual a Universidade de Concepción solicitou uma 
patente em 2016, e é um projeto que serve para evitar o dano que a O sol causa culturas frutíferas destinadas 
à exportação. Foi resultado de estudos realizados no Campus Chillán e já está em fase de produção, quase 
pronto para chegar ao mercado.
A proteção da tela reduz as perdas econômicas geradas por eventos climáticos adversos ou ataques de pragas, 
conforme descobriram os testes comerciais realizados em diferentes áreas, principalmente na região do 
Maule, onde foram instalados vários protótipos de malhas monofilamentais com fios de diferentes cores, 
Obtendo resultados positivos.
"Os bons resultados obtidos nos ensaios de campo levaram à aceleração do processo de transferência desta 
tecnologia, já que a empresa parceira Delsantek começou a receber solicitações para essas novas telas por 
alguns produtores. Isso permitiu que a licença fosse concedida muito antes O projeto foi concluído, o que é 
um excelente indicador do valor desta solução para os produtores de frutas ", concluiu Sandra Araya, Diretora 
Executiva do Escritório de Transferência e Licenciamento.

Fonte: SimFRUIT según Diario La Discusión
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Este ano a INTERPERA,  International Pear Congress realizou-se nos dias 15 e 16 de junho nos EUA, em 
Wenatchee, Estado de Washington.
 
A AREFLH, Assembléia das Regiões Europeias produtoras de legumes, frutas e plantas ornamentais orgulha-se de 
ter colaborado com a Pear Bureau North West na criação deste 10º congresso.

Conheça as comunicações e fotos na página:
http://interpera.weebly.com/all-presentations-2009-2017.html

Fonte: INTERPERA

Conclusão da edição de 2017 da INTERPERA
(Congresso internacional da pêra)
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