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Focus group PEI – Gestão Integrada de Pragas – Foco em espécies de 

Brássica 

Tema: Soluções de Proteção Integrada (PI) – Que soluções eficientes (custo/benefício) 

existem? Que outras soluções podem ser propostas? 

 

Tarefas do Focus group: 

Balanço do estado da arte da prática, incluindo um resumo dos problemas e questões: 

• Identificar (tipos de) pragas e doenças relevantes para as brássicas e para as 

diferentes regiões da EU; 

• Comparar os métodos entre diferentes culturas especiais e, particularmente, entre 

culturas especiais e colza; 

• Comparar métodos de proteção integrada existentes, do ponto de vista custo-

efetividade. 

 

Balanço do estado da arte da investigação, incluindo um resumo das possíveis soluções para os 

problemas listados: 

• Lista de experimentação em curso sobre PI em brássicas; 

• Lista de práticas PI existentes em brássicas (incluindo doenças do solo) e indicação 

onde são necessárias melhorias. 

Identificar as necessidades da prática para nova investigação: 

• Preparar uma análise de lacunas indicando onde será necessário encontrar novas 

soluções; 

• Identificar as prioridades para futuras ações de investigação. 

 

Prioridades para ações inovadoras: 

• Sugerir potenciais projetos práticos do grupo operacional para testar novos métodos 

de PI para brássicas; 

• Sugerir potenciais projetos práticos de grupos operacionais e outros formatos de 

projeto para testar novos métodos de PI para brássicas. 

 

Membros do focus group: 

 Oskars  Balodis, farm advisor; agriculture organization, industry or manufacturing, 

Latvia 

 Robert Baur, scientist,  Other European country 

 Nicholas Birch, scientist, United Kingdom 

 Piet Boonekamp, scientist, Netherlands 

 Harm Brinks, farm advisor, Netherlands 
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 Paula Coelho, scientist, Portugal 

 Rosemary Collier, scientist, United Kingdom 

 Claudia Daniel, farm advisor; scientist, Germany 

 Bart Declercq, farm advisor; scientist, Belgium 

 Bart Fraaije, scientist; agriculture organization, industry or manufacturing, Netherlands 

 Robbie Girling, scientist, United Kingdom 

 Emilio Guerrieri, scientist, Italy 

 Sonia Hallier, other, France 

 Martin Hommes, scientist, Germany 

 Jens Erik Jensen, farm advisor, Denmark 

 Luca Lazzeri, scientist, Italy 

 Claudia Michel, agriculture organization, industry or manufacturing, Germany 

 Luc Peeters, agriculture organization, industry or manufacturing, Belgium 

 Xavier Pinochet, scientist; agriculture organization, industry or manufacturing, France 

 Jane Thomas, scientist, United Kingdom  

 


