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Fonte: INIAV

O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P.) em colaboração com a 
Associação Portuguesa de Horticultura (APH), Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 
Nacional – Centro de Competências (COTHN-CC) em coorganização com o  Município de 
Odemira vão realizar nos dias 22 e 23 de maio de 2020, nas instalações da FACECO em São 
Teotónio, Odemira, o VI Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos, que terá como 
tema central “A sustentabilidade da produção de pequenos frutos”. 

Para mais informações sobre o evento, patrocínios e inscrições, consulte o site 
https://aphorticultura.pt/vicnppf/.

01. VI Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos
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02. Workshop de Poda e Enxertia

Fonte: Montado do Freixo do Meio

Vai ter lugar no Montado do Freixo do Meio, no próximo dia 1 de fevereiro, o workshop sobre 
poda e enxertia para a obtenção de árvores de fruto mais produtivas e saudáveis. Este evento 
conta com a participação de Raúl Rodrigues.

Programa:

           09:00  Recepção aos participantes
09:15–10:00  Recuperação das variedades regionais de fruteiras. .
10:00–11:00  Princípios gerais da poda e condução de fruteiras.
11:00–12:30  Sessão prática de poda e condução de pomóideas
12:30–14:00  Almoço
14:00–14:30  Enxertia de ramo destacado – aspectos teóricos
14:30–15:00  Sessão prática de selecção, recolha e acondicionamento de material para 
                     Enxertia.
15:00–17:00  Sessão prática de enxertia de ramo destacado em macieira, pereira e citrinos,
           17:15  Encerramento da jornada.

Informações e inscrições: https://www.montadodofreixodomeio.pt/poda-enxertia

https://www.montadodofreixodomeio.pt/poda-enxertia
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Fonte: Frutas Legumes e Flores

03. DGAV divulga informação sobre vírus New Delhi

A Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) disponibilizou informação sobre o vírus 
Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV). 
A ocorrência deste vírus já foi identificada nas regiões do Algarve e dos Açores. Através do 
Regulamento de Execução (UE) 2019/2072, o ToLCNDV foi considerado como praga de 
quarentena da União Europeia.
Esta doença afecta sobretudo cucurbitáceas e solanáceas, destacando-se a curgete, a abóbora, 
o melão, o pepino, a melancia, o tomate e as infestantes Datura stramonium e Solanum nigrum 
como repositórios do vírus. Segundo a , este vírus é informação agora disponibilizada pela DGAV
transmitido por adultos da mosca branca, Bemisia tabaci, duma forma persistente e circulativa, 
pois a mosca, ao alimentar-se duma planta infectada, adquire o vírus tornando-se infecciosa 
durante toda a sua vida e com capacidade de infectar outras plantas, onde se alimenta.

A informação de divulgação contém dados de contexto e sobre a transmissão do vírus, os 
principais meios de disseminação, os sintomas e prejuízos e as medidas preventivas. Esta 
informação foi disponibilizada pela DGAV na sequência da entrada em aplicação, no dia 14 de 
Dezembro de 2019, do referido .Regulamento de Execução (UE) 2019/2072

O Regulamento de Execução (UE) 2019/2072 estabelece condições uniformes para a execução 
do  – um documento de 26 de Outubro de 2016, do Parlamento Regulamento (UE) 2016/2031
Europeu e do Conselho, relativo a medidas de protecção contra as pragas dos vegetais. Este 
Regulamento (UE) 2016/2031 obriga os serviços oficiais a realizar prospecção do vírus e, em 
caso de detecção, a tomar medidas imediatas com vista à sua erradicação.

https://www.flfrevista.pt/file/2020/01/ToLCNDV.pdf
https://www.flfrevista.pt/file/2020/01/Regulamento-de-Execu%C3%A7%C3%A3o-UE-2019-2072.pdf
https://www.flfrevista.pt/file/2020/01/Regulamento-UE-2016-2031.pdf
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