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 (tradução pela RRN) 

Tema: 

Como suprimir as doenças do solo (fungos e nematodos) em hortícolas e culturas 

arvenses e como melhorar a fertilização cruzada entre diferentes culturas e sistemas 

agrícolas? 

Tarefas: 

• Identificar as principais doenças do solo relevantes na UE. 

• Identificar os principais elementos que causam essas doenças do solo e examinar 

como interagem. 

• Identificar, avaliar e comparar diferentes sistemas e técnicas de MPRODI (físicas, 

químicas, biológicas e outras) que suprimem as doenças do solo, tendo em conta a 

relação custo-eficácia nos diversos sistemas e culturas e explorar a fertilização cruzada 

entre diferentes culturas e sistemas agrícolas. 

• Explorar as estratégias para a criação de cultivares mais resistentes a doenças do 

solo. 

• Identificar e comparar técnicas alternativas para fumigação do solo, que estão 

disponíveis para aplicar ou que serão facilmente disponibilizáveis a curto prazo por 

parte dos agricultores, no âmbito da proibição do uso de brometo de metilo. 

• Identificar e comparar de acordo com as respetivas técnicas de supressão de doenças 

das culturas aráveis alternativos com origem no solo, que estão disponíveis para 

aplicar ou que serão facilmente disponibilizáveis a curto prazo por parte dos 

agricultores. 

• Identificar práticas agrícolas que reduzem a pressão de doenças do solo. 

• Identificar os fatores que levam a falhar/limitar o uso de técnicas / sistemas 

identificados pelos agricultores, resumir como lidar com esses fatores e explorar o 

papel da inovação e transferência de conhecimento para os enfrentar. 
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 Clarkson, John – Reino Unido 

 de Cara, F. Miguel – Espanha 

 de Carvalho França, Soraya - Non European country 

 Debode, Jane – Bélgica 

 Elorrieta, Mª Antonia – Espanha 

 Furlan, Lorenzo – Itália 

 Grand, Alfred – Áustria 

 Hinarejos Esteve, Estefania – Espanha 

 Kos, Johan – Holanda 

 Michel, Vincent - Other European country 

 Neilson, Roy – Reino Unido 

 Pertot, Ilaria – Itália 

 Pugliese, Massimo – Itália 

 Urba, Karolis – Lituânia 

 Van der Lugt, Teun – Holanda 

  Verbeek, Fons – Holanda 

 Vilich, Vivian – Alemanha 

 Wallenhammar, Ann-Charlotte – Suécia 

 Zahrl, Johann - Áustria 

  

 

 


