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Santarém, 8 de setembro de 2020 e Montemor-o-Velho, 10 de setembro de 2020

DIA DE CAMPO +ARROZ
Movido sempre pela INOVAÇÃO, o setor das sementes não pôde deixar de se aliar ao G.O. +ARROZ. Um
Grupo Operacional constituído com a finalidade de encontrar soluções práticas de controlo de infestantes nos campos de produção de arroz em Portugal.
Este projeto tem particular importância numa altura em que
se verifica alguma perda de eficácia dos herbicidas existentes no mercado pelo ganho de resistências das infestantes,
e em que as autorizações de novas substâncias ativas são
cada vez mais limitadas.
Com um suporte científico de excelência (INIAV, ISA e COTArroz), este Grupo Operacional conta ainda com a participação
da produção (APARROZ), da indústria de sementes (LUSOSEM e ANSEME) e com o apoio técnico da CONSULAI.
O +ARROZ tem campos de ensaio nas três principais zonas
de produção de Arroz: Tejo, Sado e Mondego.
No passado dia 8 de setembro foi possível verificar, nos
campos de ensaio do COTArroz (zona do Tejo), uma influência positiva da prática de rotações (alternando a cultura
do arroz com Milho, Girassol e pousio) e com a realização
de falsas sementeiras, bem como alguns itinerários de
herbicidas. A mistura de substâncias ativas com diferentes

ANSEME - Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes de Sementes

meios de ação revelou-se eficaz no controlo de infestantes,
prevendo-se, por isso, a introdução no mercado de produtos
herbicidas em mistura.
No dia 10 de setembro, foram apresentados os campos de
ensaio da zona do Mondego, sob a responsabilidade da
DRAP Centro, no campo do Bico da Barca, em Montemor-o-Velho.
Através de uma troca de ideias entre os vários participantes
do Projeto, constatou-se que nem todas as técnicas se verificaram igualmente eficazes em todos os campos de ensaio.
No entanto, apesar das diferentes condições de produção
e das diferenças observadas ao longo dos anos, pode concluir-se que o pontapé de saída está dado, e que existem
e podem ser desenvolvidas novas soluções que ajudem a
controlar as principais infestantes dos campos de Arroz em
Portugal.
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REGULAMENTO (UE) 2016/2031
(RELATIVO A MEDIDAS DE
PROTEÇÃO CONTRA AS PRAGAS
DOS VEGETAIS)
Entraram em vigor as seguintes Disposições, no âmbito da implementação do Regulamento (EU) 2016/2031.
Medidas relativas ao controlo e impedimento de entrada
do vírus do fruto castanho rugoso do tomate (ToBRFV) impostas pelo Regulamento de Execução (UE) 2020/1191 de
11 de agosto, que implica a realização de prospeções anuais
em vegetais específicos para plantação, sementes e frutos
de tomate e pimento (exceto em variedades reconhecidamente resistentes à praga).
Dentro da União Europeia, as sementes têm que circular com
Passaportes Fitossanitários e os Certificados Fitossanitários
que acompanham as sementes oriundas de países terceiros têm que ter informação adicional quanto à isenção do
vírus. Apesar de todos os lotes serem analisados na origem
quanto à presença do vírus, 20% das remessas de sementes
de tomate e pimento (apenas das variedades reconhecidamente suscetíveis à praga) oriundas de países terceiros são
obrigatoriamente testadas também no destino.
Ao abrigo deste Regulamento, só podem ser introduzidas e
circular na União Europeia sementes originárias de plantas
- mãe produzidas num local de produção, onde se conhece
que a praga não ocorre.
O Decreto-Lei n.º 67/2020 de 15 de setembro reconhece a
DGAV como autoridade nacional em matéria de fitossanidade. A DGAV tem competência para estabelecer áreas demarcadas, aplicar medidas fitossanitárias e implementar derrogações ou procedimentos e estabelecer requisitos e prazos.
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Este documento estabelece ainda a Plataforma CERTIGES
(sistema oficial de registo e gestão das atividades dos operadores profissionais) e as medidas de controlo oficial.
Ao abrigo deste Decreto-Lei, é obrigatório o registo oficial
dos seguintes operadores profissionais:
• Operadores que introduzam ou façam circular vegetais
na União, para os quais é obrigatório um certificado ou
passaporte fitossanitário;
• Operadores autorizados a emitir Passaportes Fitossanitários;
• Operadores que solicitem às autoridades a emissão de
Certificados Fitossanitários.
Este documento prevê ainda o controlo oficial às importações, devendo as autoridades ser notificadas previamente
à chegada das remessas, através do sistema eletrónico IMSOC – Information Management System for Official Controls da
Comissão Europeia.

A Decisão de Execução (UE) 2020/1549 de 22 de outubro,
destinada a impedir a introdução e a propagação do vírus do mosaico da pera-melão em sementes de tomate
inclui esta praga no anexo IV da parte F do Regulamento de
Execução (EU) 2019/2072 da Comissão. Passando esta praga
a ser considerada uma praga regulamentada não sujeita a
quarentena.
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EMBALAGENS DE SEMENTES VAZIAS
– IMPORTANTE!
Lembramos que as embalagens de sementes de uso profissional devem ser devidamente encaminhadas para os Pontos de
Retoma da VALORFITO.
Os utilizadores de sementes (agricultores) devem adquirir um saco verde da VALORFITO, colocar as embalagens vazias de
sementes (independentemente do material e do facto da semente ter sido tratada) e entregar no Ponto de Retoma mais
próximo (não esquecendo de solicitar um comprovativo de entrega).
https://valorfito.com/#pontos-retoma
As pequenas embalagens de sementes de hortícolas, por serem equiparadas a embalagens de uso doméstico, não
são abrangidas pelo sistema VALORFITO.
Mais informações aqui.
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