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De acordo com a Lei n° 26/2013, de 1 1 de abril, a partir de 01 de janeiro de 2014, e

obrigatoria a aplicapao dos principios gerais do protegao integrada por todos as

utilizadores profissionais.

Para suportar a aplicapao dos principios a DGAV divulga um conjunto de quatro

documentos:

- volume I - conceito, principios e componentes de protegao integrada;

- volume II (por cultura) - o ciclo de vida dos inimigos chave, estragos e prejuizos que

podem causar, bem como sobre a estimative do risco e NEA, os meios de lute

disponiveis pare efetuar o seu controlo de acordo com as principios gerais do DUS.

Neste documento 6, ainda, incluido o modelo de caderno de campo por cultura

ou grupo de culturas a adotar em protegao integrada;

- volume III - divulga a toxicidade para o Homem, para as organismos nao visados,

nomeadamente, as artrdpodes auxiliares, e dos efeitos no ambience dos produtos

fitofarmaceuticos autorizados para que o utilizador possa tomar a decisao mais

adequada para o problema fitossanitario em causa, relativamente a escolha, de

entre todos as meios disponiveis, do produto fitofarmaceutico com menor impacte;

- volume IV - 6 divulgado um modelo genbrico de caderno de campo a adaptor as

diferentes culturas.

Atualmente, em Portugal ja existem normas especificas para coda cultura, dodo

que a protegao integrada 6 a orientapao obrigatoria no campo fitossanitario em

produpao integrada. Este realidade, a semelhanga do que o que se verifica noutros

Estados Membros, deve ser salientada dodo que as normas que suportam o

exercicio do produpao integrada nos varias cultural, podem servir como uma

relevance base de trabalho enquanto nao estiverem disponiveis normas especIficas

para a protegao integrada ( Volume II).

As normas especificas ( por cultura ) estarao disponiveis a partir do inicio de fevereiro

de 2014, em formato digital , no site do DGAV.
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Dodo que de acordo com o artigo 55°, do Regulamento (CE) n.° 1107/2009, de 21

de outubro, os produtos fitofarmaceuticos devem ser objeto de uma utilizapao

adequada, e esta inclui a aplicagao dos principios de boas praticas fitossanitarias, e

o cumprimento das disposipoes do Diretiva 2009/128/CE, em especial os principios

gerais do protepao integrada.

Com base nos pressupostos anteriores, todos os produtos fitofarmaceuticos

autorizados em Portugal, para o combate dos inimigos das culturas sao passiveis de

ser utilizados em protegao integrada, devendo ser aplicados os produtos

fitofarmaceuticos mais seletivos tendo em conta o alvo biologico em vista e com o

minimo de efeitos secundarios para a saude humana, os organismos nao visados e

o ambience.

De modo a suportar a escolha do produto fitofarmaceutico mail adequado a

DGAV divulgara a partir de meados de fevereiro, num documento, onde se

apresenta o perfil dos produtos, em particular, a toxicidade para o Homem e,

organismos nao visados, nomeadamente organismos aqudticos, ayes e outros

vertebrados, abelhas e outros polinizadores, organismos do solo e artropodes

auxiliares (Volume III).

Lisboa, 02 de janeiro de 2014

Diretora - Geral

(Maria Teresa Villa Brito)
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