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A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária acaba de rever as medidas fitossanitárias aplicadas para controlo da 
Trioza erytreae. Ao mesmo tempo actualizou a Zona Demarcada e Zona de Vigilância. Tudo porque o insecto vector da psila 
dos citrinos apareceu em novas regiões do País.
A partir de agora, em citrinos isolados e pomares localizados na Zona Demarcada (Zona Infestada + Zona Tampão), os 
proprietários de citrinos localizados na zona demarcada são obrigados a realizar tratamentos fitossanitários frequentes nessas 
árvores com produtos fitofarmacêuticos autorizados, como sejam o Actara 25 WG (tiametoxame), o Confidor O-TEQ 
(imidaclopride), o Nuprid 200 SL (imidaclopride), Epik SG (acetamiprida) ou Delegate 250 WG (espinetorame) ou, para uso não 
profissional, o Polysect Ultra Pronto (acetamiprida), tendo o cuidado de molhar completamente os ramos. O tratamento deve 
ser realizado à rebentação e repetido 2-3 semanas depois, conforme preconizado pelo produto fitofarmacêutico em questão. 
Deve ser mantido um registo da realização dos tratamentos, designadamente dos produtos, doses e datas de aplicação, realça 
a DGAV. Em caso de presença de sintomas da Trioza, “proceder de imediato a podas severas aos rebentos do ano (com 
destruição dos detritos vegetais pelo fogo ou enterramento no local), sendo igualmente notificados da proibição do 
movimento de qualquer vegetal ou parte de vegetal de citrinos – ramos, folhas, pedúnculos (excepto frutos) desse local, 
acrescenta aquela Direcção.

Segundo o  o Oficio circular n.º 27/2017, explica que foi confirmada a presença de Trioza erytreae em novas regiões do País, 
em algumas freguesias dos concelhos de Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro, Figueira da Foz e de Sintra, “estando em curso 
uma prospecção intensiva das zonas circundantes para a concisa delimitação da área afectada”.Na sequência da detecção de 
Trioza erytreae, ou psila africana dos citrinos, inicialmente na área metropolitana do Porto, a DGAV estabeleceu e actualizou 
um conjunto de medidas fitossanitárias para o seu combate.
Face à nova legislação que entrará em vigor em Janeiro de 2018 (transposição da Directiva 2017/1279, de 14 de Julho) e 
“tendo em conta a significativa dimensão da actual área infestada em Portugal continental, impõe-se o estabelecimento de 
novas regras, em aditamento às já estabelecidas, que visam permitir a futura circulação e a comercialização de plantas de 
citrinos, incluindo porta-enxertos, ou plantas envasadas, nas zonas demarcadas sob condições que assegurem a não dispersão 
do insecto com essa circulação”, explica aquele documento.

Zona Infestada e de Tampão:
A delimitação da “Zona Infestada” tem como base as freguesias onde a mesma foi detectada. A esta zona acresce uma “Zona 
Tampão” circundante de 3 km de raio, tendo em conta a capacidade de voo do inserto. Foi ainda definida uma “Zona de 
Vigilância” de 10 km de raio, em torno da Zona Demarcada (Zona Infestada + Zona Tampão), conforme previsto no respectivo 
Plano de Contingência. A Zona Demarcada e a Zona de Vigilância em vigor são apresentadas em anexo na forma de mapa, 
sendo as listas das freguesias abrangidas mantidas actualizadas e disponíveis na página electrónica da DGAV.
Consulte o Ofício Circular aqui: http://agriculturaemar.com/dgav-reve-medidas-fitossanitarias-controlo-trioza-erytreae/
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O projeto CARTS – Canopy Adjusted Real Time Spraying apresentou os seus resultados num workshop no 
dia passado dia 27 de setembro, no Parque de Ciência e Tecnologia de Évora.
Este projeto de I&D teve como objetivo desenvolver um sistema automático para a aplicação seletiva de 
pesticidas na vinha através da pulverização em tempo real com base na densidade de folhagem.

O consórcio promotor deste projeto é constituído por uma empresa, a Hexastep S.A., e por uma entidade 
não empresarial, a Universidade de Évora.

A criação deste protótipo deverá alterar significativamente a taxa de volume de pulverização de acordo 
com a geometria de destino usando um algoritmo baseado no volume de copa inspirado no modelo de 
Volume Linha de Árvore (VLA). As variações de largura da copa ao longo da linha de culturas são medidas 
em tempo real eletronicamente utilizando vários sensores de ultra-sons colocados no pulverizador e 
usados para modificar a taxa de fluxo emitido a partir dos bicos em tempo real; o objetivo durante este 
processo é a de manter o volume pulverizado dedicado e especifico por unidade de volume da copa.
Os ensaios de campo já realizados em diferentes fases de colheita na vinha por diversas entidades de 
investigação-científica em condições controladas laboratoriais indicam um bom relacionamento entre as 
características de volume e a dose a aplicar.
 
O potencial de ganho de economia na redução da aplicação de pesticidas foi estimado entre 20% e 55% 
em relação aos custos de uma aplicação convencional.

Conheça mais sobre o CARTS na página: http://carts.pt/
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Vai ter lugar a 16 de outubro a conferência «O futuro da alimentação» com a entrega de prémios Food & 
Nutrition Awards. Venha celebrar o Dia Mundial da Alimentação e conheça os vencedores da 8ª edição do 
Food & Nutrition Awards: os projetos, produtos e iniciativas que se destacam na valorização da produção 
nacional e promoção de estilos de vida e hábitos alimentares saudáveis.
Entre as 14h00 e as 19h00, no Estúdio Time Out, em Lisboa.

Mais informações e inscrição na página:
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-conferencia-o-futuro-da-alimentacao-entrega-de-premios-food-
nutrition-awards-38320381292
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Empresários, investigadores e técnicos portugueses irão discutir o futuro do mercado das frutas e hortaliças no I 
Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura, a realizar em Lisboa, de 1 a 4 de novembro.
«As novas tendências para o mercado de frutas e hortaliças baseiam-se numa imagem de transparência: 
alimentos saudáveis, certificados com elevada rastreabilidade e garantia de qualidade e ainda com um elevado 
nível de conveniência», salienta a organização do congresso.
Por esta razão, «o futuro passará por uma troca crescente de informações ao longo da cadeia produtiva, 
aproximando produtores e consumidores e, ao mesmo tempo promover a inovação quer ao nível do produto, 
da marca e da embalagem».
Que garantias de qualidade são mais valorizadas pelo consumidor? Que inovações devem ser consideradas ao 
nível da embalagem e logística? Como minimizar os desperdícios ao nível da cadeia de comercialização? 
Comércio eletrónico: que desafios? Estas e outras questões irão estar em cima da mesa no encontro.

Moderador: Maria do Carmo Martins (COTHN - Centro Operativo e Técnológico Hortofrutícola Nacional)
Participante 1- Maria José Tropa - MARL
Participante 2- – Cláudia Domingues - InovCluster
Participante 3 - Paulo Madeira -Frusoal
Participante 4 - A confirmar
  
Saiba mais na página: http://clbhort2017.com/

Fonte: Agrotec

Lisboa debate o futuro do 
mercado das frutas e hortaliças



www.cothn.pt geral@cothn.pt

Semana 38 

Pág.: 7

No momento em que a alface chega aos pratos de um cliente, muitas vezes passou por uma longa 
jornada com muitos ciclos de lavagem. Este uso de água potável não é nem ambientalmente amigável 
nem sustentável. O projeto conjunto "MultiVegiClean" está desenvolvendo uma instalação de limpeza 
que limpa as cabeças de alface com o menor uso possível de água e, ao mesmo tempo, reduz a 
exposição bacteriana, usando ultra-som e fluxos pulsantes de água.

Saladas recém-colhidas chegam ao comércio a retalho pronto a comer ou como um produto em bruto. 
Os produtos crus sempre devem ser lavados e classificados antes de comer. As saladas, como a alface, a 
rúcula são lavadas após serem cortadas nos campos para limpar a terra e os piolhos. Depois de serem 
lavadas, elas são embaladas em bandejas ou sacos. 

Uma vez que a água utilizada para a lavagem não é inteiramente livre de bactérias, existe a possibilidade 
de um aumento de bactérias tanto para produtos preparados como em bruto em toda a cadeia de 
abastecimento. Isso pode ser contido dentro de limites se a cadeia de frio for constantemente mantida 
do ponto de embalagem nas instalações dos produtores, através do transporte e nas lojas. No ponto de 
venda, as saladas geralmente não são refrigeradas e as bactérias podem se multiplicar rapidamente. No 
pior dos casos, isso poderia levar a doenças. A maneira mais eficiente de minimizar a propagação de 
bactérias é uma limpeza completa do produto após a colheita e novamente imediatamente antes do 
consumo. Isso causa um uso imenso de água potável, o que torna esta prática nem ambientalmente 
amigável nem sustentável. Esta é a razão pela qual "MultiVegiClean" está tentando encontrar uma 
maneira de limpar as saladas de forma mais eficiente usando o ultra-som, o que resultaria em um uso de 
água significativamente menor e melhor limpeza.
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