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01 . Semana Hortícola do Oeste, dia 12 de abril
        

Patrocinador oficial:

http://www.cothn.pt/
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Já se pode inscrever na Semana Hortícola do Oeste, este ano a decorrer na Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar, já no próximo dia 12 em Peniche.
Visitas técnicas e conferência são as iniciativas previstas para este ano, dentro do tema 
imprescindível das alterações climáticas e a sua influência na gestão da água e no regadio.

Não perca a oportunidade. 
Consulte o programa em anexo no final do boletim e inscreva-se no link.

Fonte: COTHN
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Fonte: INIAV, IP

3ª Ação de Demonstração do GO – CompetitiveSouthBerries com o tema “Produção de 
morango e amora na tecnologia tray e long-cane”.

Queremos relembrar que esta ação vai realizar-se já amanhã dia 6 de abril, na parte da 
manhã na Campina Produção Agrícola, Lda (Quinta da Campina, Olhão) e na parte da tarde 
na Beirabaga (Quinta do Patarinho, Tavira). 

Inscrições ainda disponíveis no programa que pode consultar em anexo no final deste 
boletim.
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Fonte: Dgav

03 . Autorização excepcional de emergência 2018/10

Autorização excecional de emergência ao abrigo do Art.º 53 do Regulamento (CE) nº 
1107/2009, de 21 de outubro, para utilização do produto MOVENTO GOLD SC para o 
controlo de psilídeos vectores da Candidatus liberibacter solanacearum na cultura da 
cenoura. 

De acordo com o artigo 53.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, de 21 de outubro, em 
circunstâncias especiais, um Estado-Membro pode autorizar, por um prazo máximo de 120 
dias, a colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos com vista a uma utilização 
limitada e controlada, se tal medida parecer necessária devido a um perigo que não possa 
ser contido por quaisquer outros meios razoáveis. Face ao exposto, e perante o carácter 
excecional da situação é concedida autorização para a utilização do produto MOVENTO 
GOLD SC, ao COTHN, por um período de 120 dias para o controlo de para o controlo de 
psilídeos vectores da Candidatus liberibacter solanacearum, na cultura da cenoura.

Mais informações no anexo no final deste boletim.

http://www.cothn.pt/
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KRONEN e a empresa espanhola CITROSOL estão colaborando com o centro tecnológico 
espanhol CNTA na prototipagem de um novo processo industrial de lavagem. Com o 
projeto aqUAFRESH os associados pretendem melhorar a segurança alimentar de frutas 
frescas e legumes reduzindo o consumo de água durante o processo.

A indústria hortícola de processado mínimo precisa reagir à crescente exigência de 
segurança alimentar, competitividade e impacto ambiental. Lavar com água fresca é o 
principal processo pós-colheita realizado por esta indústria para eliminar a sujidade e 
reduzir a carga microbiana de frutos e produtos hortícolas.

A meta ambiciosa do projeto chamado aqUAFRESH é pretender ser um divisor de águas 
na operação da indústria de processado mínimo: corte, lavagem e embalamento de pronto 
a comer frutas e legumes. O objectivo quer reformular o actual sistema de funcionamento 
da indústria, reduzindo o uso de água e energia durante a lavagem e desinfecção, 
atenuando o impacto ambiental e melhorando a segurança alimentar para o consumidor 
final. O novo sistema de lavagem é suposto fornecer a indústria de processado mínimo 
com uma alternativa à tradicional lavagem à base de cloro para desinfecção dos sistemas, 
enquanto continua a garantir a segurança alimentar.

Leia mais sobre esta notícia na página:

http://www.freshplaza.com/article/192226/Optimization-of-water-use-in-Fresh-cut-
processing-industry

Fonte: Freshplaza
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Fonte: Freshplaza

05 .Espanha: Novo sistema para reduzir o uso de produtos fitossanitários 
       em fruteiras

O DOSA3D, um sistema desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Agrotóxicos e Agricultura 
de Precisão da Universidade de Lleida (UdL), trabalhando em parceria com o Serviço de 
Saúde Vegetal da Generalitat da Catalunha, está tornando possível reduzir o uso de 
produtos fitossanitários sem qualquer perdas na eficácia do tratamento.
Conforme explicado pela UdL, o DOSA3D foi desenvolvido dentro da estrutura do projeto 
AgVance do Plano Nacional de I + D e é o resultado da expansão do sistema DOSAFRUT (que 
era somente para fruteiras). O projeto atual também se aplica a vinhas, olival, amêndoal e 
citrinos.

Atualmente, essas culturas representam 306.000 hectares na Catalunha, 4,5 milhões de 
hectares na Espanha e 9,5 milhões de hectares na União Européia.
Os testes realizados na fase inicial por Frutas de Ponent, Frutas Sanui, Nufri, Codorniu, 
Soldebre, Cooperativa de Exportadores Citrics d'Alcanar, Cítricos Terres de l'Ebre e Vivers 
Alcanar mostraram que os custos fitossanitários podem ser reduzidos em até para 40% 
"sem comprometer a eficácia dos tratamentos".
A UdL alertou que apenas na Catalunha, os tratamentos fitossanitários custam cerca de 50 
milhões de euros por ano.

O sistema DOSA3D permite ajustar a dosagem com base nas características estruturais da 
plantação e na eficiência do equipamento de tratamento fitossanitário. Leva em 
consideração a cultura, a praga a ser controlada, o produto a ser aplicado e o equipamento 
de tratamento.
Além disso, o DOSA3D pode ser usado com todos os tipos de pulverizadores hidráulicos 
assistidos por ar.
O sistema está disponível para utilizadores em catalão, espanhol e inglês em aplicativos 
Android e, em breve, no iOS.

http://www.cothn.pt/
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Fonte: Dgav

06 . Uso menor do milbecknok em pequenos frutos

Conheça os detalhes da autorização do Milbecknok para pequenos frutos em anexo no final 
deste boletim.

http://www.cothn.pt/
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Media partners: Patrocinadores: Apoio:

Inscreva-se  aqui
As inscrições são obrigatórias, consulte as condições no formulário, o almoço tem um custo de 15 € 

12 ABRIL

12 DE ABRIL 2018
Auditório da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
Campus 4 - Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
Peniche

SEMANA HORTÍCOLA
DO OESTE

08:30 - Receção

12:30 - Almoço

18:00 - Encerramento

14:15 - Conferência
Tecnologia e Horticultura

09:30 - Visita técnica a 
exploração agrícola e 
central fruteira local

Alterações climáticas e a 
sua influência na gestão
da água e no regadio

Temática:

Programa:

https://goo.gl/forms/DVDuxXc089DFooLb2


S e m a n a
Hortícola 
do Oeste 
2 0 1 8

 14:15 - 1.º Painel – Moderador – Jorge Reis – Revista FLF
·R ealidade da Agricultura na Região Oeste – Sérgio Ferreira – AIHO
·E stratégia para o Regadio Público da Região Oeste - Eng. José Pombo - DGADR 
·P lano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste – APA 
·P rojeto TEJO, Planos Essenciais - Eng. Jorge Froes

 16:15 - Coffee Break

 16: 30 - 2.º Painel – Moderador - Eng. António Gomes - AIHO
·F ábricas de Água aplicadas à Agricultura - ADTA-ADP 
·A valiação de Sistemas de Rega – Eng. Vítor Paulino – COTHN            
·I PL-ESTM
·U so sustentável da água na horticultura protegida: estratégias e futuro – Prof. Dr. Miguel Costa – ISA 
·E xploração de Hidroponia Hidro-Sustentável – Paulo Maria - HORTOMARIA 

 18:00 - Encerramento

08:30 - Receção no quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche
09:30 - Embarque em autocarros para as visitas técnicas
12:30 - Almoço no quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche

12 ABRIL

12 ABRIL



 CompetitiveSouthBerries 

 3ª Ação de Demonstração 
MORANGO - AMORA 

Faça a sua inscrição até ao dia 4 de abril 2018 através do link 
https://goo.gl/forms/6J8Owejfm6Iiripy2 

A inscrição é obrigatória (gratuita)  

PROGRAMA 
6 de abril 2018 

Sessão Morango - Campina Produção Agrícola Lda., Olhão 

Quinta da Moita Redonda, Sítio da Cabeça, 8700-068 Moncarapacho 
GPS (37°6´37.03”N - 7°45´32.87”W) 

10.30 h Visita ao Campo de Demonstração de Morango 
Lígia Jesus (Campina Produção Agrícola Lda.) 

O projeto GO-CompetitiveSouthBerries tem como objetivo desenvolver e demonstrar 
tecnologias de produção inovadoras, assegurando a sustentabilidade dos sistemas e a 
valorização dos recursos genéticos endógenos. 

No dia 6 de abril irá realizar-se a 3ª Ação de Demonstração do Grupo Operacional - 
CompetitiveSouthBerries, com o tema “Produção de morango e amora na tecnologia 
tray e long-cane”. 

Organização e Parceiros 

Sessão Amora - Beirabaga, Tavira 
Estrada Nacional 125, Quinta do Patarinho, 8800-252 Tavira 

GPS (37.120360,-7668812) 

15.00 h Visita ao Campo de Demonstração de Amora 
David Horgan (Beirabaga) 

13.00 h Almoço Livre 

Cofinanciado por:  Patrocinado por: 

https://goo.gl/forms/6J8Owejfm6Iiripy2


 
 
 
 
 
 

1 / 4 

 

 

AUTORIZAÇÃO EXCECIONAL DE EMERGÊNCIA  

N.º 2018/10 

Data da Autorização 16/03/2018 

 

Autorização excecional de emergência ao abrigo do Art.º 53 do Regulamento (CE) nº 
1107/2009, de 21 de outubro, para utilização do produto MOVENTO GOLD SC para o 
controlo de psilídeos vectores da Candidatus liberibacter solanacearum na cultura da 

cenoura. 

1.ANTECEDENTES 

Sobre o assunto em epígrafe e na sequência da v/ carta temos a considerar o seguinte:  

1. A produção tem apresentado evidências de infestação na cultura da 

cenoura com a bactéria Candidatus liberibacter solanacearum, que se tem 

traduzido em prejuízos nesta cultura. 

2. O controlo desta doença passa pelo eficaz controlo dos seus vectores, 

nomeadamente os psilídeos. Actualmente não se encontra autorizado 

nenhum produto fitofarmacêutico para esta finalidade; 

3. O produto supra referido já se encontra autorizado em Portugal para 

controlo de outros inimigos noutras culturas. Mais se informa que existe um 

pedido de alargamento de espectro para esta finalidade a nível zonal 

(zRMS Espanha). 

 
2.FUNDAMENTAÇÃO 

De acordo com o artigo 53.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, de 21 de outubro, em 

circunstâncias especiais, um Estado-Membro pode autorizar, por um prazo máximo de 120 

dias, a colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos com vista a uma utilização 

limitada e controlada, se tal medida parecer necessária devido a um perigo que não possa 

ser contido por quaisquer outros meios razoáveis. 

Face ao exposto, e perante o carácter excecional da situação é concedida autorização para 

a utilização do produto MOVENTO GOLD SC, ao COTHN, por um período de 120 dias para o 

controlo de para o controlo de psilídeos vectores da Candidatus liberibacter solanacearum, 

na cultura da cenoura, nas seguintes condições: 
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FICHA DE PRECAUÇÕES 
 

MOVENTO GOLD SC 

Formulação de SC com 9,26% (p/p) de espirotetramato 

        CLASSIFICAÇÃO 

   

CLASSE DE PERIGO: 

   

Sensibilização cutânea (Skin Sens. 1 

   

Toxicidade reprodutiva (Repr. 2) 

   Perigo aquático: Chronic cat. 2 

   

CATEGORIA DE PERIGO: 

   

PICTOGRAMA  

         GHS07 GHS08           GHSO9 

 

   

PALAVRA SINAL 

   

Atenção 

   

ADVERTÊNCIA DE PERIGO  

   

H317 Pode provocar uma reação alérgica. 

   

H361fd Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro. 

   H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  

   

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

   

GERAL (P100 a 199) 

   

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

 

  

PREVENÇÃO (P200 a 299) 

   

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização. 

   

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de 

segurança 

   

P261 Evitar  respirar a nuvem  de pulverização. 

   

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

   

P280 Usar luvas de proteção e vestuário de proteção. 

   RESPOSTA (P300 a 399) 
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Finalidade Cultura

Nome científico OEPP

Situações 
particulares

A
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ro
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a
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im

a
l Nome

Inimigo ou efeito a atingir

U
tilliz. M

e
n
o
r

U
M

 n
o
 ró

tu
lo

Época ou estado 
fenológico (incluir BBCH)

Técnica e 
equipamento 
de aplicação

Nº máx

mín máx

Nome científico OEPP

Aplicação

Intervalo entre 
aplicações 

(dias)

Nome

Finalidades e condições de utilização autorizadas MILBEKNOCK - AV n.º 0318 / m01

m01/0001 Framboesa Rubus idaeus RUBID - Aranhiço vermelho Tetranychus 
urticae

TETRUR Até à floração (até BBCH 60) Pulverização 2 7 14A+P S UM N

m01/0002 Mirtilo Vaccinium VACMY - Aranhiço vermelho Tetranychus 
urticae

TETRUR Até à floração (até BBCH 60) Pulverização 2 7 14A+P S UM N

m01/0003 Amora Rubus fruticosos RUBFR - Aranhiço vermelho Tetranychus 
urticae

TETRUR Até à floração (até BBCH 60) Pulverização 2 7 14A+P S UM N

As finalidades acima indicadas, no caso de serem incluídas no rótulo, devem ser identificadas separadamente e acompanhadas de uma referência à responsabilidade do utilizador no que diz respeito à 

eficácia ou à fitotoxicidade do produto para as utilizações menores autorizadas.

F2 - 1a / 1a
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unid.

Volume de calda        
(se aplicável)

Dose Base 
de 

cálculo

Int. 
Seg. 
(dias)

Int. 
Reent.
 (dias)

Eventuais condições e 
restrições específicas à 
finalidade

Indicações 
suplementares
 à rotulagem 
específicas 
para UM 
autorizados

Requerente 
do UM

Concentração na 
calda (se aplicável)

mín máx unid.mín máx unid.mín máx

Autori-
zação

Validade Data 
limite de 
comercia-

lização

Data 
limite de 
utilização

Aplicação (cont.) (concentração e dose expressas em produto comercial)Finalidade
 (cont.)

Finalidades e condições de utilização autorizadas MILBEKNOCK - AV n.º 0318 / m01

125 150 mL/hL 500 800 L/ha 625 1200 mL/ha - - Para evitar o desenvolvimento 
de resistências, não aplicar 
MILBEKNOCK ou qualquer 
outro produto que contenha 
milbemectina mais que 2 
aplicações por periodo 
vegetativo.

SPe3
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LUSOMORANG
O

27/03/2018 21/03/2023 21/09/2023 21/09/2024conc.m01/0001

125 150 mL/hL 500 800 L/ha 625 1200 mL/ha - - Para evitar o desenvolvimento 
de resistências, não aplicar 
MILBEKNOCK ou qualquer 
outro produto que contenha 
milbemectina mais que 2 
aplicações por periodo 
vegetativo.

SPe3
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LUSOMORANG
O

27/03/2018 21/03/2023 21/09/2023 21/09/2024conc.m01/0002

125 150 mL/hL 500 800 L/ha 625 1200 mL/ha - - Para evitar o desenvolvimento 
de resistências, não aplicar 
MILBEKNOCK ou qualquer 
outro produto que contenha 
milbemectina mais que 2 
aplicações por periodo 
vegetativo.

SPe3
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LUSOMORANG
O

27/03/2018 21/03/2023 21/09/2023 21/09/2024conc.m01/0003
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