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Focus group PEI – agricultura biológica (otimização  da produção de 
culturas arvenses) 

 

Tema : Porque é que os rendimentos variam tanto entre explorações agrícolas em modo de produção biológico, como 
pode essa diferença de rendimento ser minimizada? 

 
Tarefas do Focus group: 

• Identificação dos níveis de produtividade na agricultura biológica, comparando as melhores práticas entre 
agricultores. 

• Determinar as razões para estas diferenças e fazer uma lista das principais conclusões. 

• Tendo em conta como otimizar a produção em rotações de culturas arvenses  de baixos imputes, diminuir as 
diferenças de rendimento das culturas arvenses em modo de produção biológico. 

• Mapeamento de causas (doenças e controlo de infestantes, disponibilidade de nutrientes, em especial azoto e 
fósforo, variedades adaptadas às condições do modo de produção biológico, qualidade do solo, ...). 

• Resumir a forma de abordar os fatores limitantes e identificar as necessidades de investigação e de inovação 
remanescentes. 

• Distinguir a produtividade das culturas individuais, de toda a rotação de culturas (incluindo consociações) e diferentes 
modelos de explorações agrícolas e setores (por exemplo, explorações sem produção animal e mistas). 

• Considerando-se o cruzamento de conhecimentos com outros sistemas existentes: sistemas de produção com baixos 
imputes, Plataforma Tecnológica para os alimentos biológicos e a investigação agropecuária (TP). Suprir as 
necessidades em matéria de recursos genéticos para a agricultura em modo de produção biológico (variedades e raças 
que são mais adaptadas às condições locais e resistência a doenças). Explorar o potencial de melhor utilização dos 
microrganismos do solo (incluindo rizóbios, micorrizas e outros micróbios) para a absorção de nutrientes e controle de 
doenças. 

Membros do focus group: 

• Johann Bachinger, Germany 

• Stéphane Bellon, France 

• Inger Bertelsen, Denmark 

• Miguel Brito, Portugal 

• Véronique Chable, France 

• Monica Coletta, Italy 

• Alfred Grand, Austria 

• Karl Kempkens, Germany 

• Chris Koopmans, Netherlands 

• Marco Locatelli, Italy 

• Luisa Manici, Italy 

• Benoit Nezet, France 

• Nadia Riguccini, Italy 
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• Joan Romanyà, Spain 

• F. Xavier Sans Serra, Spain 

• Ulrich Schmutz, Germany 

• Aira Sevón, Finland 

• Wijnand Sukkel, Netherlands 

• Jozef Tyburski, Poland 

• Maria Wivstad, Sweden  

 

 

 


