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01 .XIV encontro do grupo de trabalho da Organização Internacional para 
       a Luta Biológica 

O prazo inicial de inscrições no XIV encontro do grupo de trabalho da Organização Internacional para        
a Luta Biológica termina no próximo dia 15 de julho. 

Este encontro vai reunir investigadores e técnicos de todo o mundo sobre a temática do "Controlo de 
pragas em estufas mediterrânicas aliado aos desafios das alterações climáticas e a novas espécies 
invasoras", e vai incluir apresentações orais e visitas técnicas.

Toda a informação do evento pode ser consultada na página:

https://xiv-iobc-wprs.webnode.pt/

Fonte: COTHN
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02 .Praga da Batata mais próxima de Portugal

É conhecida como Praga da Traça da Guatemala ou Praga da Batata. Chegou a Espanha em 2015 
através das Canárias e foi avançando pelo território espanhol até chegar às Astúrias e à Galiza.

Ao todo, já foram afetados 33 municípios espanhóis e já foram para o lixo mais de 400 toneladas de 
batatas infetadas.

O jornal i refere que o governo da Galiza já ajudou mais de 1300 agricultores e há risco de 
contaminação de culturas portuguesas.

As autoridades espanholas já identificaram o inseto em Ourense, um município que fica a pouco mais 
de 60 quilómetros da região do Minho em Portugal. É o território que se encontra mais próximo do 
foco da praga e, por isso, o risco de contaminação é maior.

A praga pode chegar a território nacional através da exportação dos tubérculos e da semente. Por via 
aérea já é menos provável porque a Traça da Guatemala não consegue percorrer grandes distâncias.

Para já não há registo de casos em Portugal, mas o Ministério da Agricultura tem um plano de 
contingência para controlo da espécie.

Além de informação, o plano prevê a instalação de uma rede de armadilhas e há um programa 
nacional de análise aos terrenos agrícolas.

Fonte: Agrotec
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03 .Dropcopter divulga resultados de polinização artificial 

A start-up da Drone AG, a Dropcopter, sediada na Califórnia e no centro de Nova York, foi 
recentemente reconhecida como a primeira empresa a polinizar com sucesso amêndoas, cerejas e 
maçãs usando drones.

A empresa vem realizando estudos sobre a polinização adicional com drones desde 2015. Agora, a 
empresa divulgou os resultados que relatam um aumento maciço de amêndoas e cerejas, bem como  
desenvolvimentos surpreendentes para as maçãs.

Dependendo das condições ambientais que determinam a eficácia das abelhas, a empresa 
demonstrou um aumento efetivo de 25% a 60% de polinização (cerejas e amêndoas). Isso significa 
que, no tempo frio e durante a escassez de abelhas, há uma alternativa viável à dependência da 
polinização por insetos.

Testes com maçãs recentemente publicados mostram resultados complexos e intrigantes. As maçãs 
não são cultivadas da mesma maneira que as amêndoas. Se um pomar de maçãs dá demasiada fruta, 
é necessário que o agricultor faça a monda às maçãs menos desejáveis que corresponde a um 
aumento significativo no custo de produção.

O que a experiência controlada da Dropcopter com maçãs demonstrou é que a polinização artificial 
aumentou o tamanho dos frutos a serem colhidos. E maiores calibres equivalem a melhores preços.

Fonte: Freshplaza (imagem meramente ilustrativa)
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04 .Robô para colheita de pimento

Deslizando sobre os carris do viveiro holandês De Tuindershoek há uma máquina que combina com 
os pimentos amarelos e brilhantes das plantas. Há um som mecânico e uma pinça se move em 
direção a uma das frutas maduras.  O pimento cai na garra e vai acabar num recipiente. Em menos de 
30 segundos, o trabalho está concluído e o próximo movimento de colheita está pronto para 
começar. 
A primeira demonstração ao vivo do robô de colheita de pimento foi emocionante.
Anos de pesquisa precederam o desenvolvimento deste robô de colheita. Pode oferecer uma solução 
para ajudar os produtores quando a mão-de-obra é escassa e cara
Graças à capacidade de aprender, o robô conseguiu acelerar a colheita, baseando-se em dados 
visuais e na sua capacidade de aprendizagem. Com as muitas folhas e o crescimento imprevisível de 
uma planta de pimento, encontrar os frutos maduros e cortá-los da maneira certa é um desafio para 
o robô.

Neste momento, o Sweeper consegue colher um pimento quatro vezes mais rápido que o seu 
antecessor no projeto CROPS. Numa média de 24 segundos, um pimento pode ser colhido sendo 
que em condições ideais de laboratório pode mesmo atingir uma velocidade de 15 segundos. 
"Por questões de segurança, mantemos o ritmo lento. Ainda há muito a aprender em termos de 
velocidade", explicam os investigadores. "A ação mais demorada atualmente é mover a fruta colhida 
para o coletor no robô. Esperamos que esse componente seja melhorado com bastante facilidade.»

Trabalhadores fora da colheita? Não totalmente. Segundo a equipe de desenvolvimento, uma 
pontuação de 100% em termos de colheita ainda não é uma realidade. Os resultados dos testes 
preliminares no período que antecedeu a demonstração mostraram uma pontuação de colheita de 
62% em condições especiais e levando em consideração apenas os frutos que crescem na frente do 
caule. Na estufa comercial o percentual foi de 31% e quando se leva em conta os frutos que crescem 
entre as hastes, os resultados são de 49% no laboratório e de 20% na colheita comercial.
Uma pontuação de 100% também não é o objetivo - o robô é um acréscimo a uma equipe de 
trabalhadores humanos na estufa.

Fonte: Freshplaza
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