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Esta nova praga que ameaça a produção de batata nacional esta presente desde 2015 no Norte de Espanha  e  
dada a gravidade da situação os nossos vizinhos espanhois publicaram o Real Decreto 197/2017 de 3/3/2017 
que estabelece o Programa nacional de controle e erradicação da praga.
Este programa contempla a realização de prospeções e controles sistemáticos tanto no campo como em 
armazéns de produtores, armazenistas ou embaladores.
Por outro lado estabelece os critérios de contenção e erradicação da praga nas zonas afetadas.
Dada a proximidade da praga do territorio nacional a Porbatata manifestou a sua preocupação junto da DGAV 
no sentido de prevenir a entrada desta nova praga em Portugal e conseguiu agilizar a colocação de armadilhas 
com feromonas específicas tanto no campo como em armazéns para permitir a deteção precoce de alguma 
introdução acidental desta praga e mais fácil erradicação.

Adicionalmente a Porbatata disponibilizou-se para colaborar na colocação das armadilhas disponíveis.
Estas medidas não são suficientes e o nivel de alerta deve ser máximo tendo a Porbatata alertado para se 
exercer um maior controle nos fluxos de batata de consumo oriundos de Espanha.

A Tecia solanivora é um lepidóptero de hábitos noturnos e tem como unico hospedeiro a batata e como os 
estragos no tubérculo são identicos ao da traça (Phthorimaea oporculella) a vigilância deve ser redobrada 
principalmente pelos serviços oficiais.
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SITUAÇÃO ATUAL DA NOVA 
PRAGA: Scrobipalpopsis 
Solanivora = Tecia Solanivora

Fonte: Porbatata
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5.ª ATUALIZAÇÃO DAS ZONAS DEMARCADAS PARA EPITRIX

Em conformidade com a Decisão de Execução da Comissão 2012/270/UE, de 16 de maio, alterada pela 
Decisão de Execução da Comissão 2014/679/UE, de 25 de setembro e pela Decisão de Execução (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 organismos no território português, estando neste momento a 
decorrer os trabalhos relativos a 2017.

Consulte o Ofício 26/2017 no link:
http://www.cothn.pt/publicfiles/6qhonnfq23yt6xpaguja95d9mfz4ahuu2hxp3tk0.pdf

Índice

Fonte: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Ofício Circular nº 26/2017
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A ICOP 2017 vai ter lugar de 22 a 24 de novembro de 2017 em Nantes, França

A IDfel, GFA e AREFLH estão coorganizando este importante evento em Nantes, reunindo mais de 150 
participantes de muitos países europeus.

Os membros da AREFLH receberão um desconto especial:
400 € por pessoa (sem IVA e alojamento) em vez de 650 €.

Para mais informações consulte a página:
http://www.gfa.co.at/en/icop/icop-2017/overview.html

Registe-se hoje. Basta usar a ficha de inscrição que segue em anexo no final deste Boletim.
As fichas de inscrição preenchidas deverão ser devolvidas até 31 de outubro para o endereço: 
idfel@valdeloire-fel.org 

Índice

Fonte:AREFLH
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Pode consultar em anexo no final deste boletim, o Boletim Informativo nº 7 do The Berry Project  que aborda o 
tema das condições climatéricas e faz um novo Reminder sobre o Curso de Riscos Climáticos Aplicados à 
Agricultura  e informação do Early Bird, que permite poupar €150, até 30 de Setembro  de 2017. 

O programa sofreu um ajustamento e passou a incluir um novo módulo sobre Variabilidade/alterações 
climáticas na vitivinicultura. 

Pode também obter mais informações no link: https://www.theberryproject.org/riscos-climaticos-agricultura/

Fonte: The Berry Project

The Berry Project
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O Programa Executivo Agrobusiness nasce de uma análise profunda das necessidades regionais e nacionais e da 
importância crescente do sector Agroindustrial na economia moderna. Este é uma área em que a necessidade 
de uma gestão moderna e profissionalizada é essencial para responder aos desafios do crescimento e da 
competitividade internacional. O programa, com características únicas em Portugal, desenvolve ferramentas 
científicas e práticas centradas na especificidade do setor, permitindo aos seus gestores e executivos alavancar 
as suas competências de gestão.

Consulte mais informações sobre o Programa no final deste boletim ou no link:
http://www.ddinisbschool.com/cursos/programa-executivo-agrobusiness

Índice

Fonte: Agronegócios
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Trata-se de uma iniciativa do Governo português, desenvolvida em parceria com a União Europeia, que se 
prolongará ao longo de 2 dias de trabalhos durante os quais será debatido o conceito de digitização aplicado à 
agricultura. O debate envolverá grupos operacionais dinamizadores de projetos nesta área inovadora. 

A Agri Innovation Summit 2017 terá também uma vertente dedicada às “start up” agrícolas, contando o 
programa da iniciativa com um concurso de ideias e atribuição dos respetivos prémios.
O conceito de digitização tem vindo a ser desenvolvido no domínio da inovação como modelo de futuro para a 
agricultura, que consiste na substituição de estruturas físicas de apoio à actividade por plataformas digitais que 
reduzem a distância entre os produtores e os consumidores, reduzindo custos económicos e ambientais.

No âmbito do Grupos Operacionais, o COTHN, estará presente com o GO FitoAgro. No âmbito dos projectos de 
Cooperação para a Inovação do antigo quadro comunitário, estarão presentes os projectos ProFruta, Protomate 
e Fixpome dos quais o COTHN é parceiro.

Para mais informações sobre este evento pode consultar a página http://www.aislisbon2017.com/

Fonte: COTHN

Agri-innovation 
Summit 2017

http://www.aislisbon2017.com/
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A introdução de uma nova cultivar no mercado de produção deve ser sempre precedida de estudos de 
adequação das exigências climáticas e de adaptação a cada região de produção.
Na produção de morango a utilização de substratos em sistema fechado constitui cada vez mais uma alternativa 
ao cultivo convencional em solo, com as vantagens de permitir um controlo mais eficiente e ecológico na 
prevenção da incidência de pragas e doenças, possibilitando combinar o cultivo em ambientes protegidos com a 
eliminação do uso de produtos destinados à desinfestação de pragas do solo bem como para a redução de 
consumo de água e de nutrientes.

O mercado externo estabelece requisitos fitossanitários rigorosos para a importação destes produtos, o que 
exige uma visão diferenciada da produção, dando prioridade à qualidade do fruto e ao meio ambiente.
A qualidade dos substratos orgânicos é determinada pela utilização de diferentes matérias primas como o 
húmus de pinho compostado e estabilizado, a fibra de coco, perlite e a eco espuma.
O substrato de fibra de coco é um produto natural obtido por desfibração da casca de coco. Trata-se de um 
material 100% orgânico, constituído por partículas de lenhina e celulose, isento de aditivos químicos e agentes 
patogénicos, apresenta uma textura homogénea, podendo ser usado só ou em mistura com outros substratos.
As cultivares provenientes da Universidade da Califórnia apresentam elevados padrões de qualidade e de 
produção, nomeadamente a cultivar ‘San Andreas’, tratando-se de uma cultivar
remontante, tal como a ‘Albion’ e a ‘Diamante’. As cultivares Ventana e Camarosa, são variedades mais 
precoces.

O morango caracteriza-se pelos elevados teores vitaminicos (ex.ácido ascórbico) e de compostos fenólicos 
(antocianinas, flavenóis, ácidos fenólicos) que contribuem para uma elevada capacidade antioxidante.
Assim, o consumo de morango enquandra-se na tendência atual de valorização da dieta rica em antioxidantes 
com a vantagem acrescida de ser um fruto pouco calórico.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do sistema de produção (tipo de substrato) na qualidade de 8 
cultivares de morango distintas.

Fonte: Agrotec

Qualidade de frutos de 8 
Cultivares de morango 
em dois substratos
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A produção de mirtilos em Portugal atingiu em 2015, últimos dados oficiais disponíveis, uma área plantada superior a 1300 
hectares (INE, 2016), tendo representado um valor exportado de aproximadamente 5 milhões de euros (SIMA, 2016).
É neste momento o pequeno fruto que ocupa maior área no país, caracterizando-se a sua cultura por pequenas plantações no 
solo principalmente localizadas na região norte. No entanto, tem-se observado um enorme interesse na cultura por diversas 
empresas estrangeiras que se instalaram na região do sudoeste alentejano, estando estas a praticar a cultura do mirtilo em 
substrato.
A cultura do mirtilo em substrato pode ser realizada tanto ao ar livre como em cultura protegida.
Dados os investimentos que a cultura protegida do mirtilo em substrato implica, todos os custos devem ser bem ponderados 
antes de se optar por este modo de cultivo.
O conhecimento técnico sobre a adaptação do mirtilo a esta nova forma de produzir é escasso, facto comprovado pelo reduzido 
número de comunicações sobre o tema, no último congresso mundial que se realizou na Florida, USA, em 2016. Neste congresso 
foram apresentadas 129 comunicações (60 orais e 74 em poster) em que apenas quatro se dedicaram de alguma forma à 
produção de mirtilo em substrato.
O INIAV, I.P., em colaboração com ISA-UL, apresentaram três dos referidos trabalhos o que coloca Portugal como um dos países 
em que a investigação nesta área se encontra mais em sintonia com a produção (Oliveira et al., 2016; Parente et al., 2016; Pinto 
et al., 2016).
No entanto, é de salientar que o avanço tecnológico tem sido fundamentalmente realizado pelas empresas que são, neste 
momento, o garante da inovação nesta área.
No sentido de desenvolver novas tecnologias de produção de mirtilo, retomaram-se em 2011, na Herdade Experimental da 
Fataca (HEF), um conjunto de ensaios de produção precoce e tardia de mirtilos em substrato já apresentado em artigo anterior 
publicado nesta revista (Oliveira e Silva, 2016).
No presente trabalho reportam-se os resultados do quarto ano de produção de uma plantação de mirtilos do tipo "Southern 
Highbush" (SHB) em substrato com quatro cultivares; Paloma, Star, O´Neil e Legacy que se tem mantido ao longo dos últimos 
cinco anos em Odemira.
A metodologia utilizada encontra-se descrita em Oliveira e Silva (2016) tendo-se mantido, em 2016, as plantas em vasos de 25 
litros com quatro gotejadores com um débito de 2L/h. As regas foram diárias variando de duas a quatro consoante o período do 
ano e condições de clima.
As podas ao longo dos anos foram sempre bastante severas com redução de aproximadamente 60% da copa.
O compasso em 2016 foi mantido na distância de 1,0 m entre plantas na linha. Foram recolhidos os dados da produção de 24 
plantas por cultivar e peso médio dos frutos durante todo o período de colheita. São apresentados os valores paras os anos de 
2013, 14, 15 e 16.
As plantas de mirtilo cultivadas em substrato apresentam um crescimento vegetativo muito exuberante. No entanto, estes 
crescimentos são contrariados com a poda severa após a colheita tentando manter a planta com porte reduzido

Fonte: Agronegócios

Resultados de quatro anos 
de produção de mirtilo em 
cultura protegida
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Foram estabelecidos os requisitos fitossanitários para a exportação de maçã produzida em Portugal, para a 
Guatemala. Podem assim ser iniciadas as exportações para este país cumprindo-se os requisitos fitossanitários 
determinados pelas autoridades fitossanitárias da Guatemala. 

Os interessados em exportar maçã para este país devem contatar os serviços de inspeção fitossanitária das  
Direções Regionais de Agricultura e Pescas.

Fonte: Dgav

Exportação de maçã 
para a Guatemala
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Será que condições climatéricas adversas afectam a produção agrícola e os 

recursos florestais em Portugal?  

     

   

Como responder à questão acima colocada? Para isso e, antes de mais 

nada, temos de saber o que são condições climatéricas?  

A utilização da palavra “climatérico” como sinónimo de “Tempo” para explicar o 

que ocorre num determinado dia é tecnicamente um erro. É uma palavra que tem 

sido apadrinhada pela comunicação social e agentes políticos, apesar de 

cientificamente não ter nenhum significado o que, só por si, deveria ser suficiente para 

nunca, ser utilizada para explicar fenómenos meteorológicos que ocorrem no dia-

a-dia. Conclusões sobre o clima de um local ou de uma região só se podem tirar com 

séries de valores climáticos registados num longo período, que as regras internacionais 

apontam para 30 anos.  

(Mais informações? Veja em https://www.theberryproject.org/blog/). 

https://www.theberryproject.org/blog/
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 Na abordagem de fenómenos climáticos, a palavra climatérico pode ser usada como 

sinónimo de climático, onde se enquadram questões relacionadas com a variabilidade 

climática, que não é mais do que a variação em torno da média climatológica. Esta 

variabilidade é uma propriedade intrínseca do Sistema Climático terrestre (que 

integra 5 subsistemas, a Atmosfera, Biosfera, Hidrosfera, Criosfera e Litosfera) e 

resulta  das múltiplas interconexões e interacções que se estabelecem dentro do 

próprio Sistema através de fenómenos que ocorrem no seu interior que são complexos 

devido ao seu carácter não linear, da existência de múltiplas escalas espaço-temporais, 

do seu comportamento irregular e de fenómenos de realimentação (feedbacks). 

Essa variabilidade é responsável por oscilações naturais dos padrões climáticos  

observada a nível global, regional e local e, consequentemente, podem afectar a 

produção agrícola e os recursos florestais, por exemplo, através do comportamento 

anómalo da temperatura com valores, num determinado período, acima ou abaixo da 

normal ou, no caso da precipitação, pela irregularidade da sua distribuição espacial e 

temporal. 

Em resumo, podemos dizer que a agricultura e os recusos florestais são altamente 

dependentes dos fatores climáticos que condicionam as condições locais da atmosfera 

e, por isso, o tempo no dia-a-dia. É, neste sentido, muito importante encarar a  

formação especializada como um investimento crucial para dotar os ramos 

profissionais que necessitarem e, em especial, os agricultores e os técnicos agrícolas/ 

florestais, das ferramentas necessárias à sua capacitação nas respostas aos problemas  

dos impactos de situações adversas de tempo e da variabilidade climática nas culturas 

e recursos florestais.  

Assim, o The Berry Project faz um novo Reminder sobre o Curso de Riscos 

Climáticos Aplicados à Agricultura que vai decorrer em Coimbra de 08 a 17 de 

Novembro de 2017. Tem as inscrições abertas com uma Early Bird, que permite 

poupar €150, até 30 de Setembro de 2017. No programa do curso foi feito um 
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ajustamento com a inclusão de um novo módulo sobre Variabilidade/alterações 

climáticas na vitivinicultura. 

O curso está estruturado em 5 módulos, tendo agora sido integrado o Módulo 5 

sobre Variabilidade/alterações climáticas na vitivinicultura, em que será formador o 

Prof. Adjunto, Luis Peres de Sousa, da Escola Superior Agrária de Beja (ESAB) do 

Instituto Politécnico de Beja. O Prof.Luis Peres de Sousa é Engenheiro Agrónomo e 

Produtor-Vitivinicultor e é delegado de Portugal na OIV - Organização Internacional da 

Vinha e do Vinho. Os outros módulos e formadores serão: 

- Módulo 1 -   Aquisição Automática de Dados -Eng. Luís Domingues , Especialista  

Sénior em aquisição automática de dados; 

- Módulo 2 a 4 – Riscos Climáticos (Métodos estatiscos, métodos meteorológicos e 

análise do risco agrometeorológico)  - Prof. Orivaldo Brunini, Engenheiro Agrónomo 

com Doutoramento (PhD) em Agrometeorologia, sendo um Especialista Sénior ligado 

ao Instituto Agronómico de Campinas e Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa 

Agrícola (FUNDAG) , Brasil.  

Quer saber mais, veja em:  https://www.theberryproject.org/. 

Contactos: Sérgio Ferreira – Meteorologista consultor Sénior 

                      E mail: sfconsultoria@gmail.com               Telefone: +351 92 924 96 64  

 

https://www.theberryproject.org/


 

 

 

Programa Executivo Agrobusiness - Alcobaça 

O Programa Executivo Agrobusiness tem características únicas em Portugal, proporcionado 

ferramentas modernas de gestão alinhadas com as necessidades dos projetos agroindustriais. 

Reunimos alguns dos melhores especialistas nacionais num programa com uma forte 

componente prática. 

 

Porquê fazer Programa Executivo Agrobusiness? 

- Acesso a conteúdos especializados de gestão Agroindustrial: Estratégia, Gestão, Finanças, 

Distribuição, Internacionalização ou Marketing 

- Aprendizagem de Ferramentas científicas e práticas centradas na especificidade do setor 

- Corpo docente que reúne conhecimento científico e prático, através de docentes de 

entidades de referência no setor, como são os casos da PortugalFoods ou Consulai 

- Networking com especialistas e profissionais do setor 

- Formação Certificada pela DGERT 



 

Destinatários 

- Engenheiros e outros quadros superiores da esfera agroindustrial com responsabilidades 

de gestão, mas com outra formação base 

- Gestores e empresários agroindustriais que procuram novas ferramentas e competências 

para uma gestão mais eficiente e moderna 

- Empreendedores que visam lançar novos negócios agroindustriais e ambicionam uma 

maior segurança na tomada de decisões 

 

Detalhes da formação 

Início:25 de Novembro (previsto) 

Local: Alcobaça 

Duração: 122 horas 

Horário: Pós-laboral 

 

Campanha de verão:  

20% de desconto para candidaturas realizadas até 21 de agosto (mediante o pagamento 

de 10% do valor total do curso no ato da candidatura). 

 



         

 
  

 

 

Registration form for members of AREFLH for 

conference participants 
 

12th International Conference of Producer Organisations for fruit and 

vegetables – ICOP 2017 

Date: November 22nd to 24th 2017, Venue: Nantes, France  

 

 All-inclusive fee of 400,00 € per person (exclusive of French VAT and accommodation) for  

- Participation in the conference including food and drinks and networking dinner in the 

evening on November 23rd 2017, 

- excursions on November 22nd and 24th 2017 exclusive of food and drinks as well as 

- Get-together dinner on November 22nd 2017 

 

Deadline for the registration is October 31st 2017 
Please return the registration form before 31st October to idfel@valdeloire-fel.org 

 
 

We are looking forward to your participation! 

 

The price mentioned above applies. For organizational reasons please mark all 

programme items on which you wish to participate: 
 

Wednesday, 22nd November 2017  

 Excursion A (The tour will start at approximately 13.00 hours) 

 Get-together dinner in the evening 

 

Thursday, 23rd November 2017 

 conference participation (including food and drinks) 

 networking dinner in the evening 

 

Friday, 24th November 2017 

Excursion B with visit of a wholesale market for fruits and vegetables (from 6 am) 

 exclusive of  afternoon programme (The tour will end at approximately 13.00 hours) OR 

 inclusive of afternoon programme (The tour will end at approximately 17.00 hours) 

 

Excursion B without visit of a wholesale market for fruits and vegetables (from approximately 8 

am) 



         

 
  

 

 exclusive of  afternoon programme (The tour will end at approximately 13.00 hours) OR 

 inclusive of afternoon programme (The tour will end at approximately 17.00 hours) 

Registration data 

Name of the conference participants   

            

            

            

 

Company & VAT-No. (important!)   

            

Address           

          

Phone number           

Email            

 

 I have read and agree with the General Terms and Conditions for participants to ICOP 

2017 and companions, which will be sent to you by e-mail together with the registration 

forms.  

 

Location, date, signature         

 

 

 

Note : if you are only accompanying a participant to the congress (that is, if you do not 
attend the conference) please fill in the registration form for companions 
 

Payment by bank transfer to IDfel Val de Loire 
Banque   Crédit Agricole Anjou Maine 
RIB  17906   00032   00602981001   87 
IBAN  FR76   1790   6000   3200   6029   8100   187 
BIC  AGRI FR PP 879 

 

 

Programme information 

If you have any questions, do not hesitate to contact us: 

Gudrun Kobler, mobile + 43 / 676 / 840 300 105, email : gk@gfa.co.at  

Kerstin Edelmann, mobile + 43 7 676 / 840 300 102, email : ke@gfa.co.at   

mailto:gk@gfa.co.at
mailto:ke@gfa.co.at


         

 
  

 

Isabella Braunstein, mobile + 43 / 676 / 840 300 106, email: ib@gfa.co.at    

Fax: +43 / 3172 / 93080-10 

mailto:ib@gfa.co.at
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