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Decorreu nos dias 22 e 23 de fevereiro, em Santarém, a 32ª edição da Lusoflora.

Esta exposição continua sem dúvida a ser referência a nível nacional para o
sector das plantas e flores.

Foi um excelente momento para estar com os diversos agentes do nosso
mercado, desde clientes , fornecedores aos vários profissionais do ramo. Para o
caso das plantas ornamentais, tivemos mais uma vez a oportunidade de
apresentar ao mercado os nossos produtos antes do arranque da campanha da
Primavera que é o momento mais alto das nossas vendas.

A passagem de políticos e governantes por este certame é já habitual, contanto
mais uma vez com a presença do Senhor Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, o que nos permitiu aproveitar a ocasião para expor as nossas
principais dificuldades e desafios e demonstrar o peso da nossa atividade no
sector agrícola nacional. Destaco como principal tema de conversa, o problema
que o mercado enfrenta com o aparecimento em Portugal no passado mês de
janeiro, da bactéria

Felicito desde já a Organização da feira pelo tema escolhido para o evento “A
Competitividade da Horticultura Ornamental”, assim como pelos vários tópicos
abordados no seminário, desde a , passando pela

até à
Estes assuntos são fundamentais e têm que fazer parte do dia-a-dia de todos os
empresários e gestores agrícolas que queiram ser bem-sucedidos num mercado
cada vez mais exigente e competitivo.

Xylella fastidiosa.

Certificação MPS e Global Gap

internacionalização e exportação competitividade no mercado global.

Na 33ª edição lá estaremos mais uma vez
presentes!

Um bem-haja a todos.

José Dâmaso



A 32ª edição da Lusoflora decorreu a 22 e 23 de fevereiro em Santarém, organizada pela Associação

Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais, afirmando-se uma vez mais como o ponto de encontro

privilegiado de debate e balanço do setor.

Esta edição, contou com a presença de 73 expositores

nacionais e internacionais, sendo a maior exposição em área

ocupada e número de visitantes dos últimos anos, com

resultados muito positivos segundo os presentes. O

Secretário de Estado da Alimentação e Florestas, Dr. Luís

Vieira inaugurou o certame e reforçou a importância do

evento num setor que tem vindo a crescer ao nível da

produção e volume de exportações.

Com o objetivo de fomentar as relações comerciais entre o

Baixo Miño e o Norte de Portugal, a 16ª Mostra de Cultivos do

Baixo Miño, decorreu entre 15 a 17 de março, no Pavilhão de

Goián, Tomiño.

A APPPFN marcou presença no Workshop que decorreu

durante o evento centrado nas oportunidades de formação e

emprego no setor agrário em ambas as margens do rio Minho.

Nesta atividade, na qual participaram empresas e centros

educativos da Galiza e do Norte de Portugal, também foi

A Associação esteve presente na Expojardim, na FIL de 22 a 24 de março.

A nossa presença neste certame, teve como objetivo divulgar o trabalho da

associação e dos seus associados, angariação de novos sócios e parceiros e reforço

das ligações comerciais com as empresas presentes, assim como promover a

Lusoflora 2020 junto de potenciais expositores e clientes do sector.

LUSOFLORA 2019

BALANCO
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APPP-FN marca presença na 16ª Mostra de Cultivos do Baixo Miño

APPP-FN na EXPOJARDIM



A COMPETITIVIDADE

DA HORTICULTURA ORNAMENTAL

Certificação Global GAP em Flores e Propagação de Plantas - Sativa
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“A MPS inova, motiva e facilita e está intimamente envolvida com a horticultura. Torna a sustentabilidade transparente
e quantificável e contribui para o Desenvolvimento Sustentável.

. MPS-ABC = Pontuação Ambiental

. MPS-GAP - foca-se na rastreabilidade, segurança e higiene. É uma referência do GLOBALGAP

. O MPS-SQ é um certificado que fornece informação sobre as boas condições de trabalho e aspetos
sociais da empresa. (...)”

Dowload:
http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/2019%20Lusoflora%20MPS ktjxqbz1.oae.pdf

Dowload:
http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/SATIVA GLOBALGAP.Lusoflora%202019 4vimzgzx.n15.pdf

Dowload:
http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/2019 LUSOFLORA GPP v1pvxoth.sha.pdf

“Global Gap é um Referencial de Boas Práticas Agrícolas com o objetivo de certificação internacional.
O GLOBALG.A.P. (IFA) começou em 1997 como uma iniciativa de retalhistas para
estabelecer normas e procedimentos entre parceiros da cadeia de frutas e legumes.
Estendeu-se a outras produções, nomeadamente Flores e Ornamentais e Material de Propagação Vegetativa e
tornou-se o Referencial Global de Boas Práticas Agrícolas aceite pelos maiores retalhistas em todo o mundo.
É reconhecido em 130 países. (...)”

Integrated Farm Assurance

“O setor da produção de plantas e flores em 2017
representava cerca de 7,3 % do valor da Produção
Agrícola, com uma concentração regional em alguns
polos geográficos (caso de Montijo, Palmela e Pinhal
Novo), e tem vindo a demonstrar um grande
dinamismo na conquista do mercado nacional e em
mercados externos (grandes produtores que
produzem quase só para exportação).
A sua repartição regional revela que as regiões com
maior valor de produção são a Norte, com 33% do
total, o Centro, com 22%, e o Alentejo, com 22%. (...*)”

A competividade no mercado global - Análise da estrutura e evolução do setor da produção à
comercialização - GPP (Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral)

Certificação MPS (More Profitable Sustainability)



A COMPETITIVIDADE

DA HORTICULTURA ORNAMENTAL
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Portugal Fresh Visão e tendências do mercado internacional

Em 2017, o valor da Produção das Frutas, Legumes e Flores representou 2 673 milhões de euros, dos quais
529 (ME) em Plantas e Flores. O valor das exportações do setor foi de 79 (ME).(...)

“O PDR2020 tinha aprovado a 31 dez de 2017, mais de 2100 projetos na instalação de jovens agricultores, nos

setores com especial enfoque na área dos produtos hortícolas e

cultura de pequenos frutos e bagas ( do numero total de

projetos de jovens aprovados). Com menor expressão relativa

refere-se a existência de 39 projetos de jovens instalados nos

setores Floricultura e cultura de plantas ornamentais e viveiros.

Foram lançados anúncios de abertura setoriais, tendo sido

previsto no último aviso (nº 14), e para a operação 3.2.1, um

montante global de 40M de despesa pública, e deste montante,

fora alocado, ao setor da Horticultura, floricultura, plantas

aromáticas e medicinais, pequenos frutos e viveiros, uma verba

de 6,3 M . (...)”

45%

�

� (*Dados GPP-Lusoflora 2019)”

Devido à sua localização no Hemisfério Norte, os Açores

produzem em contraciclo relativamente aos maiores

produtores de próteas mundiais, designadamente, África do

Sul e Austrália.

Nos Açores existem duas entidades que procedem à

organização da produção e escoamento de próteas: A CAIF -

Cooperativa Agrícola da Ilha do Faial - 16 cooperantes no

setor florícola e a FRUTERCOOP - Cooperativa de

Hortofruticultores da Ilha Terceira.

25 cooperantes no setor florícola - É a única OP reconhecida de Flores”

“Entre 2015 e 2018 a área de flores e plantas ornamentais em estufa manteve-se praticamente constante (5ha). A

área de flores e plantas ornamentais ao ar livre aumentou 11,47ha representando um crescimento de 10%.

Número de produtores no POSEI em 2018 eram 88, sendo que o número de produtores aumentou 15%. A área

média por exploração situa-se nos 1,41ha.

Dowload:
Http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/A%C3%A7ores-%20Lusoflora%202019 4x3cg4w5.vnk.pdf

Dowload:
http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/2019-%20PFRESH v 4q23kl.hqh.pdf

Mesa Redonda - O Setor no País - Projetos inovadores / Execução PDR2020

Secretaria Regional de Agricultura dos Açores A Floricultura nos Açores



A COMPETITIVIDADE

DA HORTICULTURA ORNAMENTAL
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“A tecnologia da Agrodrone apresentada na LUSOFLORA foi a máquina de fermentar composto, que permite aos
agricultores a capacidade de produzirem na exploração o seu próprio fertilizante (...)”

http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/2019%20agrodrone%20 xm1gps1v.1g4.pdf

A Deifil dedica-se à propagação de plantas. A micropropagação vegetativa é
uma técnica utilizada para a produção de plantas em grande escala.
É habitualmente designada por clonagem de plantas e baseia-se na produção de
milhares de plantas a partir de apenas uma planta-mãe. A planta-mãe é escolhida de
acordo com as características desejadas pelo cliente/indústria transformadora,
posteriormente é submetida a diversos testes de qualidade e tratamentos de
desinfeção de modo a garantir a sua qualidade fitossanitária.
Esta planta dá origem a milhares de plantas e assim sucessivamente obtendo-se deste
modo uma produção com crescimento exponencial que pode ser obtida num curto
espaço de tempo e em pouco espaço físico em relação à produção natural.

in vitro

http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/Lusoflora 2019 Deifilvgu4irxq.hiz.pdf

“Horticultura Ornamental e Sociedade - Apresenta um Efeito positivo no bem-estar e no ambiente urbano e
periurbano.
Os Produtos e serviços da horticultura ornamental ajudam a minorar o impacto visual de construções e a valorizar
imóveis, espaços urbanos e parques industriais.
Porém condicionantes ambientais, como as alterações climáticas, a escassez de água e qualidade dos recursos
naturais, legislativas e a redução dos resíduos sólidos, entre outros são constrangimentos à competitividade do setor.
A economia circular é um modelo económico assente em estratégias (tecnológicas, de produto, de serviço, de
utilização) que induzem e permitem uma reutilização contínua de materiais e recursos no seu potencial produtivo
máximo (valor comercial e utilitário mais alto, pelo maior tempo possível), regenerando capital natural, em ciclos
energizados por fontes renováveis. (...)”

http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/LUSOFLORA 2019-%20INIAVpdf safk403w.cgl.pdf

Deifil - “A biotecnologia ao serviço da agricultura”

Agrodrone - Máquina de Fermentado de Composto

Painel da Sessão

“Circularidade como estratégia de inovação em Horticultura Ornamental” - INIAV (Instituto

Nacional de Investigação Agrária e Veterinária)



H. BACELO, S.L.HORTALIZAS BACELO, S.L.
FABRICACION Y VENTA DIRECTA DE INVERNADEROS
RIEGOS POR GOTEO Y ASPERSION
PANTALLAS TERMICAS, MESAS DE CULTIVO
MALLAS DE SOMBREO ETC.

PONTELLAS/BOUZA N.º 5
36.412 O PORRIÑO / PONTEVEDRA
TELF. 0034986332990
CORREO ELECTRONICO: info@hortalizasbacelo.com

A COMPETITIVIDADE

DA HORTICULTURA ORNAMENTAL

Apresentação AIPH - Internacional Association of Horticultural Producers

Na procura de novos produtos e soluções para os clientes e para as suas necessidades no que respeita a um aumento

da rentabilidade das suas produções e equipamentos, a Neoquimica apresentou na Lusoflora as hormonas de

enraizamento da Rhizopon, fabricante holandês bastante conhecido junto dos viveiristas nacionais, europeus e

mundiais. Estas hormonas são um estimulante para o sistema radicular das plantas, estando provado que é pelo

desenvolvimento deste que a planta vai ou não definir o seu crescimento.

A Koppert apresentou os formatos Ultimite dos produtos Swirskii e Spical, que são um formato inovador e exclusivo da

Koppert e que melhoram substancialmente os meios de luta biológica contra pragas em culturas ornamentais.

“Fruto da mais recente parceria entre a Nutrofertil e a Mivena, empresa holandesa especialista na produção de

Adubos de Libertação controlada e de sólidos solúveis para as mais diversas áreas de negócio, a empresa apresentou

na Lusoflora as mais-valias e a diferenciação competitiva deste tipo de produtos, que apresentam entre outros

benefícios, a libertação dos nutrientes controlados unicamente pela temperatura, assim como a libertação constante

de nutrientes para um crescimento consistente e mínimo stress das plantas resultantes de um constante aporte de

nutrientes às plantas, mesmo em casos em que a fertirrega não esteja disponível (...)”

Dowload:
http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/Lusoflora%202019-Nutrofertil irw4kyyp.qeb.pdf

Dowload:
Http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/Koppert-Lusoflora%202019 qeo4hner.fnc.pdf

Dowload:
Http://wcfteste2.crivo.pt/Files/Content/APPPFN/Lusoflora%202019-NEOQUIMICA gs4g14hh.jep.pdf

Dowload:
http://aiph.org/about-aiph/

Nutrofertil - Specialty Fertilizers

Koppert - Swirski Ultimite e Spical Ultimite: melhoria no controlo de pragas em plantas ornamentais

Neoquimica - Hormonas de enraizamento da Rhizopon
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NOVOS

ASSOCIADOS
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A Ruralplant , sediada em Ponte de Lima, iniciou a atividade na produção de plantas

em 2015.

Dedica-se atualmente à produção

de plantas ornamentais e fruteiras

ao ar livre e em estufa.

Tem como objetivo produção de plantas de qualidade para

mercado nacional e exportação.

Ruralplant, Lda.

Rua de Milheirós n.º 21

4990 800 Vitorino das Donas - Ponte de Lima

Tel +351919425920

Email:

Viveiro: Estrada Combatentes do Ultramar n.º 257 600 Facha

Ponte de Lima

geral@ruralplant.pt

VIVEIROS JOSÉ MARIA DINIS

Produzimos e comercializamos todo o tipo de

fruteiras, jardim, árvores de sombra, florestais e

comercializamos videiras.”

“A nossa maior produção são citrinos e

alfarrobeiras.”

Viveiros José Maria Dinis, Lda.

Vale Pereiro, Vivenda R/C,

Cci 19 A Nave

8550-319 Monchique

Tel +351966522033

Email: viveirosdinis@hotmail.com

RURALPLANT



INFORMACAO

FITOSSANITARIA
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Deteção de em PortugalKylella fastidiosa

sebe ornamental da em Vila Nova de Gaia, e da subsequente

prospeção intensiva a decorrer na área circundante, para determinação da

extensão do foco, foram detetados contaminados no mesmo local, outros três

canteiros de bem como, dois canteiros de

todos eles constituídos a partir de plantas de duas sebes originais

plantadas lado a lado.

Lavandula dentata,

Lavandula dentata, Lavandula

angustifólia,

Na sequência da primeira deteção, a 3 de janeiro, da presença da bactéria subsp. numaXylella fastidiosa Multiplex

* Mais informações em:

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=14076974&cboui=14076974

Ainda, a cerca de 1 km do foco inicial, em resultado dos trabalhos de prospeção, foram detetadas plantas infetadas de

três espécies de ornamentais - - localizadas num

viveiro não comercial. Prosseguem os trabalhos de prospeção na área, incluindo em todos os espaços públicos da

Concelho de Vila Nova de Gaia.

Face a estas deteções foi redefenida a “Área Demarcada” que compreende as duas “Zonas Infectadas”, incluindo todas

as plantas hospedeiras da subespécie da bactéria que se encontram num raio de 100m em redor das plantas

contaminadas, e uma “Zona Tampão” circundante de 5 km de raio.

Encontra-se disponível na página eletrónica* da DGAV, o mapa da “Área Demarcada”, bem como, a lista das freguesias

abrangidas.

Rosmarinus officinalis, Artemisia arborescens e Coprosma repens

Neste contexto foi acionado o que estabelece o conjunto de procedimentos

destinados a garantir uma rápida e eficaz resposta em caso de deteção da Xylella fastidiosa em Portugal.

Plano de Contingência Nacional
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