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Para : Produtores e fornecedores de materials de multiplica45o de Kiwi

Assunto: Pseudomonas syringae pv. actinidiae em plantas e polen vivo de kiwi Medidas de emergencia fitossanitaria

Na sequencia da aprovacao da Decisao de Execur o da Comissao n2 2012/756/UE, de 5
de dezembro de 2012, que estipula medidas de emergencia para impedir a introducao e
dispersao na Uniao Europeia da bacteria Pseudomonas syringae pv. actinidae (PSA), os
materials de propaga45o de Kiwi, exceto sementes, mas incluindo o polen vivo, so
podem circular no territorio comunitario acompanhados de passaporte fitossanitario
que ateste o cumprimento das exigencias fitossanitarias estipuladas naquele diploma.
Assim, todos os produtores de plantas de Kiwi devem requerer, para esta finalidade, o
registo fitossanitario junto dos servigos de inspecao fitossanitaria da Direcao Regional
de Agricultura e Pescas a que pertencem, para que estes servicos procedam a necessaria
verifica45o do cumprimento das medidas abaixo descritas e autorizem a emissao do
respetivo passaporte fitossanitario.
A emissao do passaporte fitossanitario so podera ser autorizada se as plantas de Kiwi
destinadas a plantagao:
1.1 - Tiverem sido produzidas, durante o respetivo ciclo de vida, em areas livres de
PSA. Tendo em conta a distribui45o da cultura do Kiwi no territorio nacional e a
informacao recolhida atraves da vigilancia generica realizada nas regioes, foi
provisoriamente reconhecido como area livre de PSA todo o territorio national com
exceg5o das regioes do Entre-Douro e Minho e dos seguintes concelhos da Beira Litoral:
Albergaria-a-Velha, Agueda, Anadia, Aveiro, Murtosa, Estarreja, Ilhavo, Oliveira do
Bairro , Ovar, Vagos, Cantanhede, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Figueira da Foz,
Soure, Pombal, S. Joao da Madeira, Oliveira de Azemeis e Vale de Cambra.
ou
1.2 - Tiverem sido produzidas i) num local indemne para a PSA, reconhecido pelos
servicos oficias em resultado de inspecoes, amostragens e testes nesse local e em toda a
area circundante (com um raio minimo de 500 m) nas epocas mail apropriadas para a
detecao de sintomas (Abril a Outubro), durante o ultimo ciclo vegetativo completo
anterior a circulacao, ii) sendo esse local e a respetiva area circundante rodeados por
uma zona com urn raio minimo de 4 km tambem sujeita a inspegoes, amostragens e
testes nas alturas mais apropriadas para a detecao de sintomas, durante o ultimo ciclo
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vegetativo completo anterior a circulacao, tendo sido tomadas medidas de erradica4ao
nessa zona em todos os casos em que a PSA tenha sido identificada;
e
2 - i) Forem diretamente derivadas de plantas-mae produzidas, durante o respetivo ciclo
de vida, em areas livres de PSA (uma vez que essas plantas foram registadas e
controladas ao abrigo do Decreto-lei n° 329/2007 de 8 de outubro), ou ii) forem
diretamente derivadas de plantas-mae previamente sujeitas a testes individuals que
confirmaram a isencao de PSA, ou iii) forem testadas para despiste da PSA de acordo
com um regime de amostragem capaz de confirmar com 99% de fiabilidade que o nivel
de presenca da PSA nas plantas e inferior a 0,1%.
A colheita das amostras e efetuada pelos servi4os oficias, sendo o seu envio para um
Iaboratorio reconhecido pela DGAV e o custo das respetivas analises suportados pelo
produtor/operador economico.
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