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EDITORIAL
Nesta edição do INFOSELECTIS fomos com a rubrica PORTUGAL PREMIUM até à região Demarcada do Dão conversar com João Paulo Gouveia, 
enólogo conceituado e criador dos vinhos Pedra Cancela, um exemplo nacional de crescimento e internacionalização. 

A introdução de novos produtos no mercado é um hábito de que a SELECTIS não prescinde: um novo produto para as hortícolas, o nematodicida 
OXAMIL SELECTIS, e um anti-míldio para a vinha, o SENADOR C, são as suas recentes soluções para os nossos agricultores. As boas notícias não 
ficam por aqui, com o conhecido inseticida BAIKAL 501 a poder agora ser aplicado em mais culturas na sequência de um alargamento de rótulo, 
afirmando-se cada vez mais como uma alternativa de valor.

Já com o registo de OXFORD disponível, entrevistámos mais um parceiro de desenvolvimento, que nos dá o seu feedback sobre a utilização deste 
novo fungicida durante o trabalho de desenvolvimento na cultura da batateira.

É orgulhosamente que invocamos o facto de sermos Campeões Europeus de Futebol na INFOSELECTIS. Se há mensagem que se adequa ao nosso 
setor é a de que estamos ao nível dos melhores. A Agricultura em Portugal produz bem e com qualidade. Por isso, marcamos desde já encontro 
na AGROGLOBAL, uma feira inovadora, dinâmica e feita para profissionais. Estaremos por lá MESMO AQUI À MÃO! Visite-nos!

O Pedra Cancela é fruto da paixão pelo vinho da 
Família Gouveia, que passou de geração em 
geração. Conversámos com João Paulo Gouveia, 
enólogo e produtor de referência da região do 
Dão.

PORTUGAL PREMIUM

Fale-nos do projeto PEDRA CANCELA…
A empresa deriva de uma exploração vitivinícola familiar que entregava 
as suas uvas na Adega Cooperativa local há várias gerações. Em 1999, 
decidimos criar o nosso próprio vinho. Reestruturaram-se as vinhas, 
adquirimos outras e edificou-se uma adega moderna e com apurada 
tecnologia. 

Iniciámos com 5.000 garrafas de vinho tinto. Em 2003, surjem os 
brancos e outros topos de gama. Hoje temos várias referências como 
Pedra Cancela seleção do Enólogo, Branco Reserva Malvasia-Fina | 
Encruzado, EcoFriendly, Tinto Reserva, Touriga Nacional e Pedra 
Cancela SIGNATURA e centenas de milhares de garrafas.

A modernização que efetuaram na adega com tecnologia de ponta,  
mantendo a cultura e tradição da região do Dão, é um dos segredos 
para o sucesso?
O grande segredo não existe. A tecnologia enológica é importante. No 
entanto, achamos que o mais importante são vinhas em bons terroirs, 
bem conduzidas, com castas e porta-enxertos bem adaptados.

Que tipos de vinhos produzem? 
Atualmente temos produção de uma gama muito vasta, que passa por 
espumante, brancos, rosados e tintos. Posicionamo-nos em diversas 
gamas de preços e cobrimos um vasto leque de consumidores e mercados.

Qual a área de vinha atualmente cultivada? 
Desde 2009 que o projeto Pedra Cancela e o projeto Lusovini uniram 
esforços no mesmo sentido. Nós somos fundadores e acionistas das 
duas empresas. Daí resultam 20 hectares de vinha própria e mais cerca 
de 55 hectares de vinhas alugadas no Dão.

Que quantidades de vinho produzem?
Cerca de 400.000 garrafas por ano.

Quais as castas que predominam nas vossas vinhas? Qual é a princi-
pal? Porquê?
No caso das tintas é a Touriga Nacional e no caso das brancas a Encruza-
do. São duas castas fantásticas e com origem no Dão. É nesta região que 
conseguem exprimir o seu máximo potencial.

A distribuição do vinho Pedra Cancela é assegurada pela LUSOVINI. 
Sem a LUSOVINI seria mais difícil chegar a tantos mercados interna-
cionais? 
Já anteriormente referimos que os dois projetos são praticamente um 
só. A Lusovini é, de facto, uma empresa vocacionada para a produção e 
distribuição mundial de vinhos, pelo que é uma mais-valia para a Pedra 
Cancela em todos os domínios.

Sabemos que no final do ano passado o vosso vinho “Seleção do 
Enólogo 2010” foi considerado a sétima melhor escolha mundial por 
uma reputada revista norte-americana.
Sim, foi com muito agrado que ficámos nos primeiros 10 vinhos em 

qualidade abaixo dos 15 dólares. Já este mês tivemos o nosso branco 
Pedra Cancela Reserva como sendo um dos 12 tesouros à venda nos EUA.

Como é receber uma classificação deste tipo num universo de 
19.500 vinhos de várias nacionalidades?
É importante para se  reconhecer, não só a marca Pedra Cancela, como 
a região do Dão e o próprio país.

Sem uvas de qualidade não se conseguem bons vinhos. A proteção 
eficaz da vinha é um fator chave para obterem as vossas “Pedras 
Preciosas do Dão”?
A inexistência de doenças nas vinhas é fundamental para a obtenção 
de uvas de qualidade sem as quais não é possível fazer grandes vinhos.

Qual a sua opinião sobre a gama da Selectis para a Proteção da 
Vinha?
É uma gama completa que nos permite adaptar as melhores soluções a 
cada tipo de problema.

Tendo em conta o trabalho de desenvolvimento de novos produtos 
que temos feito convosco, considera importante conhecer os produtos 
e testá-los ainda antes de estarem no mercado?
Sim, tal como noutras áreas, é sempre importante fazer testes para 
comprovar a eficácia antes de uma utilização massiva.

Pode partilhar connosco alguns dos projetos futuros do Pedra 
Cancela?
Estamos a desenvolver um projeto de reconversão da adega em Oliveira 
de Barreiros de forma a podermos receber melhor quem nos visita e a 
tornar mais eficazes algumas tecnologias de vinificação. Na adega em 
Nelas/Lusovini, estamos a criar um verdadeiro centro de vinificação, 
logística e de visitas associadas ao enoturismo.
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Apresentamos OXAMIL SELECTIS no nosso portfólio para as 
Hortícolas.

OXAMIL SELECTIS é um nematodicida sistémico, que atua 
por contacto e ingestão ao nível do sistema nervoso das 
pragas. É facilmente absorvido pelas plantas, com elevada 
sistemia nos dois sentidos (ascendente e descendente), 
desde as raízes até aos órgãos aéreos (caules e folhas).

OXAMIL SELECTIS oferece uma elevada proteção nematodicida nas plantas, 
estando autorizado para as culturas do tomateiro, pimenteiro, beringela, pepino 
e courgette.

Destina-se a ser aplicado no solo mediante sistema de rega gota-a-gota.
A primeira aplicação é feita na plantação/transplantação  e as seguintes com 
um intervalo mínimo de 20 dias.

Devido à sua elevada translocação por toda a planta, apresenta um amplo 
espetro de ação com efeito complementar em insetos picadores/sugadores tais 
como afídeos, tripes, mineiras e mosca branca (finalidades não homologadas).

OXAMIL SELECTIS encontra-se homologado com uma dose de 10L/ha com 
intervalo de segurança de 21 dias.

Dado o seu modo de aplicação gota-a-gota, revela elevada seletividade sobre 
auxiliares, polinizadores e segurança para o aplicador.

Escolha OXAMIL SELECTIS para o controlo de Nemátodos e peça-o num 
distribuidor SELECTIS perto de si. Disponível em embalagens de 5 L e 10 L. 

CULTURAS PRAGAS

Tomateiro
Pimenteiro
Beringela
Pepino

Courgette

Nemátodos
(Meloidogyne spp. e

Ditylenchus spp.)
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SENADOR C
NOTÁVEL NO SEU PODER!

Temos progressivamente acrescentado ao nosso portfólio 
para proteção da vinha novas referências. Surge o 
momento do SENADOR C.

SENADOR C é um fungicida numa formulação em pó molhável (WP) 
com composição de 40% de oxicloreto de cobre e 6% de dimetomorfe.

SENADOR C é adequado para aplicações pós-florais para proteção de 
infeções de míldio. Associa as propriedades benéficas do cobre quando 
aplicado na vinha à elevada persistência de ação conferida pelo 
dimetomorfe.

Nota informativa: O Senado Romano era formado por um conselho de anciões, uma 
assembleia de notáveis, isto é, chefes das agentes patrícias (pessoas que provinham dos 
tempos da realeza romana) que habitavam a cidade de Roma. O Senado era formado por 
aproximadamente 300 pessoas, representado pelas mais ricas famílias. Rigorosamente 
hierarquizados representavam o poder fundamental da República entre 509 a.C. – 27 a.C

Sobre o míldio da vinha, o SENADOR C apresenta uma excelente atividade 
preventiva, curativa com demarcada atividade anti-esporulante.

A dose recomendada de aplicação é de 3 kg por hectare (300g/hl) com 
um intervalo de segurança de 28 dias.

Estará disponivel em embalagens de 300 g e 12 Kg. 
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BAIKAL 501 integrou o portfólio da SELECTIS em 2013 com 
homologação para Cochonilha de São José (Quadraspidiotus pernicio-
sus) em Macieira e Pereira. Dado o elevado interesse deste inseticida 
para outras importantes culturas, surge agora o alargamento de rótulo 
para muitas outras finalidades.

BAIKAL 501
ALTERNATIVA DE VALOR!

BAIKAL 501 é um inseticida regulador de crescimento que atua 
“imitando” a ação da hormona juvenil dos insetos, perturbando o seu 
processo normal de desenvolvimento. Interfere na metamorfose, como 
mimético da hormona juvenil. A aplicação de BAIKAL 501 provoca uma 
alteração no balanço hormonal do inseto, inibindo o desenvolvimento 
das ninfas e impedindo que cheguem a instares mais evoluídos ou 
estado adulto. BAIKAL 501 apresenta ação ovicida por inibição da 
embriogénese do ovo e redução do potencial produtivo das fêmeas. 
Depois de aplicado, BAIKAL 501 apresenta mobilidade translaminar e 
elevada persistência de ação. 

Este inseticida está agora também indicado para o controlo de:

•  Cochonilha Pinta-Vermelha (Aonidiella aurantii), Cochonilha Negra 
(Saissetia oleae), Cochonilha Vírgula (Lepidosaphes beckii), Cochonil-
ha Branca (Aspidiotus nerii), Cochonilha-da-Raíz ou Cochonilha 
Parlatória (Parlatoria pergandei) em Citrinos (laranjeira, limoeiro, 
lima, toranjeira, pomelo e tangerineira).

•  Cochonilha de São José (Quadraspidiotus perniciosus) em Pessegueiro, 
Nectarina, Ameixeira, Cerejeira, Damasqueiro, Ginjeira e Amendoeira.

•  Mosca-branca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) em 
Tomateiro de estufa.

BAIKAL 501 apresenta como valor:
•  Seletividade 
 •  Respeito pela fauna auxiliar e abelhas
 •  Mais seletivo que os inseticidas convencionais
 •  Ferramenta biotécnica – mimético da hormona juvenil
•  Seguro para o aplicador – class. toxicológica muito favorável
•  Elevada persistência
•  Efeito complementar sobre outras pragas
•  Elevada compatibilidade com outros produtos

NOVAS
FINALIDADES



No sentido de proporcionar níveis superiores de segurança para o aplicador, 
apresenta-se agora em bolsas hidrossolúveis. Cada embalagem, com a 
capacidade de um quilograma, contém quatro bolsas hidrossolúveis de 200 
gramas cada.

Encher o depósito com cerca 
de ¼ de água

Completar a depósito com o 
volume de água necessário

Deitar a saqueta hidros-
solúvel no depósito

Manter a agitação do depósito 
em funcionamento e esperar a 
dissolução da saqueta (5 min.)

Veja como é prática a preparação da calda:

SOLUÇÕES SELECTIS
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DICARZOL
EFICÁCIA CONTRA TRIPES

DICARZOL é um inseticida anti-tripes de elevada eficácia, 
constituído por formetanato (hidrocloreto). Recentemente, 
com o alargamento de utilização em várias finalidades veio 
reforçar a sua utilidade para o combate às tripes. Atualmente 
encontra-se homologado em vinha para uva de mesa, 
pessegueiro, nectarina, alface, escarola, meloeiro, melancia, 
abóbora, tomateiro, beringela e várias ornamentais.

1 2 3 4

AGORA
MAIS SEGURO,

EM BOLSAS
HIDROSSOLÚVEIS



OXFORD
OXFORD é um fungicida exclusivo

com cinco formas de atuação complementares
para a máxima proteção do Míldio

QUANDO APLICAR:
BATATA

Aplicar desde as primeiras folhas até à floração.

ALFACE
Aplicar desde a plantação até ao tamanho comercial.

SABER UNIVERSAL!

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

www.selectis.pt
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Montijo é uma zona muito particular para a produção de batata. Como vê a 
integração do OXFORD na proteção do Míldio da batateira nesta região?

O produto é muito adaptado à região. É um produto diferente com uma mistura 
única de duas substâncias ativas e que em anos complicados, como este que 
passou, resultou muito bem e transmitiu-me muita confiança. Nos três anos em 
que experimentei o produto (desde 2013) não tive problemas de Míldio e os 
campos mantiveram-se limpos até ao final da cultura.

Da sua experiência de desenvolvimento com o OXFORD, qual o ponto forte do 
produto que destacaria?

É uma mistura única com cinco modos de ação (contacto, penetrante, translaminar, 
sistémico e anti-esporulante), que consegue atuar em todas as fases de desen-
volvimento do Míldio.

Considera o OXFORD uma solução adaptada às suas 
necessidades?

Sim. É um produto líquido, prático e de fácil utilização, com 
excelente adesão às plantas. Sem dúvida que vai enriquecer 
e complementar as soluções já existentes.

Defina OXFORD numa palavra.

Confiança!

Recebemos o feedback de mais um Parceiro de Desenvolvimento onde 
testámos o produto OXFORD.

Na região do Montijo, conversámos com Hélder Gonçalves, que partilhou 
a sua experiência e respondeu a algumas das nossas questões.



SELECTIS MARCA NOVA PRESENÇA NA AGROGLOBAL
Mais uma vez, a Selectis marcará presença na Agroglobal, que se 
realizará nos dia 7, 8 e 9 de Setembro em Valada do Ribatejo. A 
Agroglobal é uma feira direcionada sobretudo para os profissionais do 
setor agrícola. A primeira edição teve lugar em 2010 e, desde então, 
realiza-se a cada 2 anos crescendo a cada edição. O certame deste ano 
promete a apresentação de novas tecnologias associadas às grandes 
culturas: demonstrações de colheita, preparação de terreno, debates, 
conferências entre outras atividades e acima de tudo muito convívio. 
Vamos estar MESMO AQUI À MÂO!, no stand da Selectis, onde espera-
mos por si!

A Selectis esteve presente, através do seu distribuidor Cooperativa 
Agrícola do Bombarral, na primeira edição da Festa da Batata realizado 
na Moita dos Ferreiros (Lourinhã) nos passados dias 18 e 19 de Junho 
sob o lema “Batatas com sabor!”. O objetivo do certame foi a promoção 
da cultura,  dando a conhecer a diversidade de variedades, as suas 
características organoléticas e as múltiplas formas de as confecionar e 
cozinhar. Este evento foi organizado pela Liga dos Amigos do Santuário 
de Nossa Senhora da Misericórdia, os quais felicitamos por esta iniciati-
va de sucesso.

SELECTIS PRESENTE NA FESTA DA BATATA (MOITA DOS FERREIROS)

NOTÍCIAS
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APP
SELECTIS

A Solução

“Mesmo aqui

à Mão”!

APLICAÇÃO DA SELECTIS PARA SMARTPHONE
PERMITE ACEDER A INFORMAÇÃO:

· GAMA DE PRODUTOS SELECTIS
· PROBLEMAS FITOSSANITÁRIOS

· CALENDÁRIOS DE TRATAMENTOS
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