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O Grupo Operacional HortInf promoveu uma acção de demonstração nos campos piloto onde a investigação 
está a decorrer e que tem como objectivo encontrar soluções mais sustentáveis para travar umas 

das maiores dores de cabeça dos produtores de hortícolas para indústria.
Ana Gomes Oliveira

O ponto de encontro ficou marcado para as instalações da 
Agromais Plus, na Golegã, para o primeiro dia de campo do 
Grupo Operacional HortInf, cujo objectivo é desenvolver e 
aplicar ferramentas e tecnologias para diminuir os prejuízos 
associados à flora infestante e parasita junto das produções 
de horto-industriais. 
Depois do enquadramento do projecto, feito pela voz de Ana 
Paula Nunes (Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 
Nacional – COTHN), por Artur Amaral (Escola Superior Agrá-
ria de Santarém) e Susete Matos (Agromais), visitaram-se 

duas das explorações onde o GO está instalado, com a pri-
meira paragem a ser feita na Sociedade Agrícola S. João de 
Brito, seguindo-se depois para o Casal das Freiras. 
Esta investigação, que terá a duração de três anos e meio (e 
que segundo os intervenientes será curta para chegar a resul-
tados mais conclusivos), está a ser feita em parcelas localiza-
das na região do Ribatejo e Vila Franca de Xira com as culturas 
de batata, milho e tomate.  
Nos sistemas de produção horto industriais tem-se verifica-
do um aumento de prejuízos associados à flora infestante e 
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parasita com impacto negativo na produtividade e qualida-
de dos produtos. Estas culturas possuem grande importância 
económica, sendo que os produtos fitofarmacêuticos (herbi-
cidas) representam um valor elevado na conta de cultura dos 
produtores. Por outro lado, a utilização excessiva e ineficaz 
dos herbicidas leva, por vezes de forma irreversível, a níveis de 
contaminação bem como desequilíbrios e prejuízos nos ecos-
sistemas agrários, em termos de poluição da água, do solo e 
perda de biodiversidade. 
O objectivo desta parceria é desenvolver e aplicar ferramen-
tas e tecnologias para a resolução dos prejuízos associados à 
flora infestante e parasita, tendo em conta as particularida-
des dos sistemas horto industriais. Estas tecnologias de com-
bate a plantas infestantes e parasitas, sem o uso exclusivo 
de herbicidas, integram estratégias que direccionadas para 
cada grupo de infestantes, permitem diminuir a incidência 
e importância económica dos seus efeitos em culturas horto 
industriais e contribuem para o aumento da eficiência dos re-
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cursos na produção agrícola e competitividade das empresas.
Pretende-se diversificar os métodos de combate, integrando 
estratégias sustentáveis de controlo de infestantes como a 
falsa sementeira, métodos físicos/mecânicos de mobilização 
do solo, introdução de culturas intercalares/cobertura, ou 
aplicação localizada de herbicida (agricultura de precisão). 
E ainda, identificar na flora adventícia presente, as espécies 
com carácter infestante ou parasita e propor para cada uma 
das situações identificadas, as tecnologias melhoradoras e 
sustentáveis para o seu combate.
Como ponto de partida, foi feito um levantamento florístico 
no sentido de inventariar todas as espécies persentes, bem 
como a sua abundância por metro quadrado. Por exemplo, 
nos campos de batateira, foram identificadas 33 espécies de 
infestantes pertencentes a 13 famílias botânicas diferentes. 
As espécies anuais são mais frequentes mas, em determina-
das parcelas as vivazes como a junça são muito abundantes. 
O GO HirtInf tem como parceiros o COTHN, CCTI, INIAV, 
FNOP, Torriba, Agromais, IPSantarém/ESA, Sociedade Agríco-
la S. João de Brito, João Carlos Fernandes Flauzino da Silva 
Moisés e António Maria Graço. 
No final, os resultados directos serão incorporados num “Ma-
nual de Boas Práticas de combate a infestantes”, com a garan-
tia de que serão soluções mais sustentáveis e que contribuirão 
para uma maior eficiência ao nível da produção, mantendo a 
biodiversidade e garantindo a conservação do solo e da água. 
«A longo prazo, permitirão o menor uso de herbicidas e a 
consequente diminuição de dependência destes factores de 
produção que por si só já demonstraram não ser solução para 
o combate das infestantes. 
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