REGRAS PARA COLHEITA DE MATERIAL PARA TESTES SANITÁRIOS
•

Todas as parcelas de vinhas-mãe para produção de material Inicial, Base e Certificado devem ser
submetidas a testes sanitários.

•

A colheita de cada amostra é da responsabilidade do produtor.

•

As amostras são colhidas sobre material lenhoso, desde que as varas estejam atempadas,
normalmente a partir de Novembro.

•

De cada planta a amostrar deve ser retirada uma única vara, devendo aproveitar-se o terço inferior e o
terço médio da vara.

•

As plantas a amostrar são determinadas aleatoriamente no campo, aplicando um esquema em
ziguezague.

•

Número de plantas em cada amostra:
1.Vinhas-mãe para produção de material Certificado:
a. Parcela com área ≤1 ha: 60 plantas
b. Parcela com área >1 ha: múltiplo de 60 plantas, conforme a área da parcela
2.Vinhas-mãe para produção de material Base e Inicial: todas as plantas da parcela

•

Cada amostra deve conter a totalidade das varas colhidas, podendo estas ser agrupadas em molhos

•

Colocar cada molho da amostra num saco de plástico, etiquetado com o nº da amostra, nº de licença do
produtor, local e responsável pela colheita

•

Preencher a ficha de colheita de amostras que se apresenta no verso

•

Conservar a amostra no frigorífico

•

Enviar a amostra para o laboratório com a maior brevidade possível

LABORATÓRIOS

Os testes devem realizar-se pelo método ELISA, em laboratórios de instituições oficiais ou outros que venham a
ser reconhecidos para este efeito (ex.: Viticert).

RESULTADOS

Tendo em conta a metodologia utilizada, a parcela amostrada só poderá continuar em produção se o resultado
da amostra for negativo.
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FICHA DE COLHEITA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE VIROLÓGICA DE VINHAS-MÃE

Nº de registo/ Licença:________ Produtor:_________________________________________
Morada: ____________________________________________________________________
Código Postal: _______________________________________________________________
Vinha-mãe de: garfos

□

Categoria: Material Inicial

Nº da
amostra

Prédio

porta-enxertos

□

□ (assinale com X)

Material Base

□

Material Certificado

Identificação
da parcela

□

(assinale com X)

Variedade e clone

Data de
colheita

Nº de parcelas amostradas: _____________ Data de entrega: ___________________________
Declaro que a colheita de material foi efectuada de acordo com os procedimentos referidos no
verso e que diz respeito à(s) vinha(s)-mãe referida(s),
o responsável pela colheita_______________________________________________________
(no caso das empresa carimbar a ficha)
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