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O ano está a terminar e temos Associados em grandes dificuldades para manterem

as suas empresas em produção. Para eles em particular a minha Solidariedade.

Faço Votos que em 2021, esta conjuntura extremamente desfavorável, mude e

consigam produzir, vender e assim manterem as suas Empresas em produção. Não

desistam por favor.

A APPPFN está em contacto com as entidades oficiais para que o nosso sector não

seja esquecido e havendo informações do nosso interesse, estas chegarão de

imediato aos Associados.

O nosso sector tem em agenda muitos problemas para resolver e precisamos

de soluções. As soluções só se arranjam se todos contribuirmos.

Expor um problema que está a afetar a nossa empresa é sinal de que procura

uma solução, quer avançar, não desiste e a APPPFN pode ajudar a arranjar solução.

Já o fez no passado e quer fazer no futuro. Passem à APPPFN as questões que

acharem pertinentes e para as quais individualmente não conseguem solução.

Queremos criar pontes entre os Associados e por vezes a solução para um problema

que temos, está com outro Associado da APPPFN. Só partilhando informação

podemos procurar soluções.

Para 2021 peço a todos os Associados a colaboração nos seguintes pontos:

1) Cada Associado ter a responsabilidade de em 2021 angariar um novo sócio.

Temos que envolver neste caminho mais e mais empresas. Ganhar dimensão

enquanto Associação representativa de um sector tão importante.

2) Respondam às solicitações da APPPFN. Sem recebermos as vossas respostas

não podemos fazer o nosso trabalho. Cada Associado tem a responsabilidade de

fazer a sua parte de um trabalho que se complementa. Colaborem sempre que

solicitados.

Participem na Vida Associativa . A próxima Assembleia Geral não pode ter 18

empresas representadas. Temos que nos fazer ouvir individualmente e nada melhor

que a AG para colocar questões/problemas, etc.... são tão poucas as vezes que

podemos estar juntos. A LUSOFLORA, não basta. Os Associados têm que estar

presentes, mudem a vossa atitude no que à Vida Associativa diz respeito e

participem.

Sem a participação de todos é de certeza mais difícil atingir objetivos.

Que 2021 seja positivo para todos

3)

Rui Aguiar

( Presidente)
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Atividades do Setor

Revista Jardins - edição Flower Power

A edição de julho da revista Jardins, foi dedicada à produção nacional de plantas e

flores e contou com a participação dos nossos sócios Ana Lucia Lopes, Florineve,

Florisul, Horto Praia Grande, Viplant e Virgin Flower.

Deram o seu testemunho sobre os efeitos da pandemia na sua atividade e de que

forma se estão a adaptar e a reorganizar perante esta nova realidade.

Projeto Eurocidade Cerveira-Tomiño

https://eurocidadecerveiratomino.eu/wp-content/uploads/2020/07/GuiadoAgro-Cerveira-Tomino.pdf

No âmbito do “Projeto Eurocidade Cerveira-Tomiño” , um projeto

transfronteiriço para a promoção conjunta das regiões, e para o

qual a associação foi convidada, foi apresentado no auditório de

Goián, o “Guia para a promoção conjunta do setor da flor e

plantas ornamentais”, e que contou com a presença do Eng.º José

Martins.

O Guia, que incluí 12 empresas associadas da região, está disponível

para download em:

Assembleia Geral de Verão da ENA -European Nurserystock Association

A Assembleia Geral ENA decorreu pela primeira vez online. Esta reunião era

realizada num dos países que integram a associação, tendo Portugal acolhido

a mesma em 2009. Marcaram presença os 21 países que a constituem:

Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha,

Grécia, Hungria, Irlanda, Itália , Países Baixos, Noruega, Polónia, Sérvia,

Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia. O impacto da crise pandémica no

setor foi um dos muitos assuntos abordados.

da

Webinar APAP / APPP-FN : Vegetação no espaço urbano: prós
e contras uso plantas autóctones, exóticas melhoradasdo de e

Webinar que decorreu em parceria com a APAP, na sequência da Mesa

Redonda que se organizou sobre o mesmo tema na Lusoflora 2020.

Este encontro contou com a participação do Eng.º José Martins pela

Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais e do

Engº Ladislau Silva dos Viveiros da Casa Grande e está disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=8obwvXzevkQ&feature=youtu.be
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Sessão Informativa DRAPLVT / APPP-FN: Organizações de Produtores

Em parceria com a APPP-FN, a Direção da DRAPLVT acompanhou

no dia 22 de setembro, nas instalações da Escola Profissional do

Montijo, uma sessão informativa sobre Organizações de

Produtores.

Esta sessão teve como objetivo principal elucidar os presentes

acerca da temática das Organizações de Produtores, com enfoque

para o setor das flores.

Da DRAPLVT estiveram presentes o Diretor Regional Adjunto, o

Delegado Regional da Península de Setúbal, a Diretora de Serviços

de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural, a Chefe de Divisão da

Organização da Produção (DOP) e duas técnicas superiores da

DOP.

Como conclusão desta sessão foi identificada, pelos

representantes do setor presentes, a necessidade de

adaptação legislativa ao setor das flores, bem como a

possibilidade da criação de um grupo de trabalho em que

a 1.ª ação, por sugestão do Diretor Regional Adjunto,

seria uma visita de trabalho aos locais produtivos. Foi

também referida a importância da realização de estudos

da fileira com a participação de entidades do ensino

superior.

Assembleia Geral da APPP-FN

Decorreu no CNEMA, em Santarém a Assembleia Geral da APPP-FN, em que

foram eleitos os novos corpos sociais.

Rui Aguiar (Hera Verde),Ricardo Silvestre (Teciplante), Rui Algarvio (Floragri),

Eduardo Martins (V. Monterosa), João Mendes (Sitio Plantas), Jorge Mendes

(Luso Bonsai), Victor Araújo (Florineve), Frederico Chagas (Viplant) e Filipe

Braga (Florensis) constituem a nova Direção para o período 2020 -2023.

Mais informação em: http://www.apppfn.pt/quem-

somos#MaisSobreN%C3%B3s

Programa "Faça Chuva Faça Sol" - O Setor das Flores e Plantas Ornamentais

O setor da produção de Flores e Plantas Ornamentais esteve em destaque no programa da

RTP2, Faça Chuva Faça Sol, no passado dia 7 de novembro. No contexto de pandemia, o

programa visitou produtores de norte a sul do país para saber como estão os viveiristas de

plantas ornamentais e de flores de corte a enfrentar esta crise. Com os testemunhos dos

sócios Florineve, Novo Sol Plantas, Teciplante, Viveiros Monterosa e ainda dos Viveiros da

Casa Grande. Veja ou reveja em: https://youtu.be/HgLwvhzFmr0
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USOS MENORES EM ORNAMENTAIS - APPP-FN

A Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais (APPP-FN) iniciou, em setembro de 2019, um

processo conjunto de extensão de autorização para usos menores em floricultura. Apesar destes pedidos poderem ser

feitos diretamente à DGAV por cada empresa para os seus cultivos, a associação considerou que seria benéfico para o

setor, avançar como representante dos seus associados, pedindo a extensão do uso menor para um leque alargado de

plantas.

Entendemos que, face aos poucos fitofármacos homologados à data para uso em floricultura, havia que evoluir no

sentido de os nossos produtores poderem proteger as culturas de acordo com a lei. Pesou também o facto de vários

associados estarem em processos de certificação de boas práticas agrícolas (GAP) , exigidos para a comercialização

através da grande distribuição, nos quais esta é uma exigência para a aprovação.

Foi composta uma lista de 45 produtos fitofarmacêuticos, abrangendo as principais pragas e doenças das plantas

ornamentais e flor de corte e avançámos para esta primeira fase de pedidos.

Neste momento temos 24 aprovações, 17 processos pendentes e 4 exclusões. Agradecemos à DGAV o enorme esforço

para o encerramento dos dossiês e contamos ter dentro de um ano a primeira fase deste processo concluída, com

decisões sobre os 45 produtos.

Esta foi só a primeira fase de um processo contínuo. Novos produtos são lançados no mercado e diferentes utilizações

são desenhadas pelos nossos produtores numa dinâmica que é necessária na proteção das plantas. Com este objetivo

novos pedidos de extensão de uso menor cujo interesse coletivo será ponderado. Para cada caso será feita uma análise e

consulta sobre a forma como serão suportados os custos do processo, considerando que deverá existir um patrocínio

aquando do pedido.

Com a colaboração de todos podemos avançar no sentido da disponibilização de boas ferramentas que nos permitam

fazer a proteção das nossas culturas de forma sustentável e cumprindo as exigências dos mercados.

A Direção

em vista, a APPP-FN mostra-se disponível para continuar esta tarefa. Assim, estamos abertos a que nos sejam solicitados

Atualização de Produtos Aprovados

- (cimoxanil+propamocarbe)/ UPL* para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha,

flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a míldio.

(enxofre) / UPL Europe para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor

e/ou fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a oídio.

- (bifenazato)/ UPL para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto

(de corte e/ou em vaso) e combate a ácaros tetraniquideos.

- (fenazaquina)/ Gowan* para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou

fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a ácaros tetraniquideos.

- (trifloxistrobina)/ Bayer* para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto (de

corte e/ou em vaso) e combate a oídio.

- (espirotetramato)/ Bayer* para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor

e/ou fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a mosca branca.

- (azoxistrobina)/ Syngenta para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto

(de corte e/ou em vaso) e combate a ferrugem.

Proxanil SC

- Enxofre Bayer WG

Floramite 240 SC

Magister Flow

Flint

Movento-O-Teq

Ortiva
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- EPIK SG s

- Proplant

- Ridomil Gold

- Alsystin Max

- Affirm*

- Align (azadiractinaa

- Dicarzol

- Aliette Flash

- Signum

- Insegar 25 WG (

(acetamiprida)/Sipcam* Portugal para aplicação em Planta ornamentais para produção de folha, flor

e/ou fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a mosca branca.

(hidrocloreto de propamocarbe)/ UPL* para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha,

flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a murchidão de plântulas.

MZ Pépite (mancozebe+metalaxil-M)/ Syngenta para aplicação em Plantas ornamentais para

produção de folha, flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a míldio.

(triflumurão)/ Bayer* para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto

(de corte e/ou em vaso) e combate a larvas mineiras.

(emamectina)/ Syngenta para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto (de

corte e/ou em vaso) e combate a lagartas.

)/Sipcam* Portugal para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou

fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a mosca branca.

(hidrocloreto de formatanato)/ Selectis* para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha,

flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a tripes.

(fosetil-alumínio) / Bayer* para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou

fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a murchidão das plântulas.

(boscalide+piraclostrobina)/ BASF para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor

e/ou fruto (de corte e/ ou em vaso) e combate a podridão cinzenta.

fenoxicarbe)/ Syngenta para aplicação em Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou

fruto (de corte e/ou em vaso) e combate a larvas mineiras.

A DGAV salienta contudo que a eficácia e fitotoxidade resultantes da utilização, nestas utilizações menores (produto/

cultura/organismo nocivo) não obrigatoriamente incluídas no rótulo, são da inteira responsabilidade do utilizador do

produto fitofarmacêutico.

As condições de utilização, regulamentadas para estas utilizações estão descritas nas fichas propriedade da associação e

já enviadas aos sócios, não obrigatoriamente incluídas no rótulo.

acordo com a Lei n° 26/2013, de 11 de abril, a partir de 01 de janeiro de 2014, é obrigatória a aplicação dos princípios

gerais da proteção integrada por todos os utilizadores profissionais.

III, com a toxicidade para o Homem e organismos não visados, nomeadamente organismos aquáticos, aves e outros

vertebrados, abelhas e outros polinizadores, e artrópodes auxiliares, e os efeitos no ambiente, por produto

fitofarmacêutico, pelo que a aplicação do produto em causa deve ser precedida de consulta do referido documento no

site da DGAV.

*A APPP-FN contou com o apoio na aquisição destas autorizações das empresas:

O não cumprimento destas condições constitui uma violação do disposto sobre a utilização de produtos fitofarmacêuticos.

De

Para suportar a aplicação destes princípios, a DGAV está a divulgar um conjunto de documentos, entre os quais o volume

Bayer; Gowan; Sánorte;Selectis;Sipcam; UPL; Viveiros Monterosa

USOS MENORES EM ORNAMENTAIS - APPP-FN (Cont.)



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

Soluções Ecológicas na Produção dos nossos Sócios.

6 Soluções EcológicasSoluções Ecológicas

Como diminuir a pegada ecológica representa cada vez mais uma preocupação por parte dos produtores!
Lançámos o desafio aos nossos sócios e estes fizeram-nos chegar algumas medidas que estão a implementar neste
sentido e que continuamos a divulgar nas nossas publicações.

Viveiros Vitor Lourenço

Para minimizar os desperdícios de água de rega, os Viveiros Vitor Lourenço alteraram os seus sistemas de rega de
aspersão para gota-a-gota e para rega por encharcamento (enchimento de bancada em que a agua é tratada e
reutilizada para a rega).
Para além de atuarem na poupança hídrica, estão também a realizar testes na produção de aromáticas em vasos
biodegradáveis (feitos à base de fibra de coco).

André Miguel dos Santos Rodrigues (Coimbra)

Para o produtor de rosas, o ano de 2020 foi de implementação definitiva de uma inovação ecológica - a substituição
do embalamento das rosas em celofane por papel branco.
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Oasis Plantas

Oasis Plantas
Estrada Nacional 105, 1734 Nespereira
4835 - 517 Guimarães
Telef: +351 253 588 207
Email: info@oasisplantas.com

Sediada em Guimarães, a iniciou atividade em 1988,

inicialmente focada na venda ao público de plantas (exterior e

interior), como também a projeção, execução e manutenção de

Jardins. Ao longo dos anos foi apostando na produção de uma

grande variedade de plantas, totalizando atualmente cerca de 20

hectares de produção.

Oasis Plantas

Prótea Ibérica

Protea Ibérica, Lda.
Herdade das Fontelhinhas - Apartado 13
7630-908 São Teotónio - Portugal
Telefone: 283 959 046
Email: geral@proteaiberica.com

Em 1998 a , inicia a sua atividade de produção e comercialização

de flores de corte no sudoeste alentejano de Portugal. Na Herdade da

Fontelhinha”, perto do mar, entre São Teotónio e Zambujeira do Mar, concelho

de Odemira, nascia uma nova exploração inovadora quanto à variedade de

flores a produzir, pouco divulgadas em Portugal, sobretudo no continente, as

Proteas (Proteaceae). Inicialmente com uma capacidade de produção de cerca

de 20 hectares, a área de produção alargou-se a cerca de 30 hectares em 2008

com a aquisição de outra herdade com mais 10ha (Arneirinhos).

Presentemente a produção ascende a mais de 1 milhão de pés produzidos por

ano.

Prótea Ibérica

Novos Associados
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Daniel Farm Unipessoal, Lda

A empresa sediada em São Luís Odemira, iniciou atividade

em 2012 e dedica-se à produção de flores ornamentais ao ar livre, nomeadamente,

Próteas e frutos vermelhos (framboesa).

Produzimos com a finalidade de fornecer flores de corte com bastante qualidade para o

mercado exterior assim como, o mercado nacional.

Daniel Farm Unipessoal, Lda -

Daniel Farm Unipessoal, Lda

Estrada Nacional 120, nº 50
7630-475 São Luís - Odemira
Tel: +351967830056
Email: danieldolorescorreia@msn.com

NOVOS SÓCIOS Próxima Edição: Deliciosas Cores, ElyFlowers, Desafio Jasmim; Anthurium4you ;
António Alves Rodrigues

LUSOFLORA 2021

Vivemos uma situação muito difícil no âmbito da Pandemia Covid-19. Face ao agravamento da

situação epidemiológica dos últimos tempos, e perante as constantes alterações das medidas

implementadas, não existem condições para a realização em Fevereiro da feira Lusoflora.

Perante este cenário, a Direção da Associação adia a sua organização para data a anunciar,

aguardando que existam condições para que com responsabilidade e em segurança, se

possam juntar todos os que partilham esta paixão pelo setor verde.

Novos Associados (cont.)

Janeiro

Fevereiro

Marco,

Data

Janeiro 19-21

Janeiro 20-22

Data

Fevereiro 15- 17

Fevereiro 19-21

Data

Março 10-12

Março 16-18

Março 17-19

Março 24-26

Evento

Wintergreen 2021

Tropical Plant International Expo 2021 (TPIE)

Evento

Myplant & Garden

Myanmar HortiFair

Evento

World Floral Expo

Greentech Americas

HortEx Vietnam

HortiFlora Expo

Local

Virtual (https://www.ggia.org/)

Tampa, FL, USA

Local

Milan, Italy

Yangon, Myanmar (Birmânia)

Local

Nova Iorque, USA

Querétaro, Mexico

Ho Chi Minh City, Vietnam

Addis Ababa, Ethiopia


