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EDITORIAL
Estamos à beira de mais uma campanha agrícola. Não tarda e teremos a natureza outra vez a fazer a sua maravilha! Decorrem as sementeiras,
plantações e outras operações culturais, mas antes das colheitas teremos todos de tratar bem as culturas. Cá estaremos SEMPRE PRESENTES para
proteger as nossas plantas.
Nesta edição, que marca o início da campanha de 2015, aproveitámos para fazer uma renovação da imagem do nosso INFOSELECTIS. Basicamente,
quisemos modernizar esta nossa ferramenta de comunicação. No que diz respeito ao conteúdo, queremos continuar a dar destaque às boas
iniciativas deste sector, apresentar conteúdos técnicos importantes e partilhar noticias.
O nosso PORTUGAL PREMIUM foi até ao Ribatejo conversar com a BONDUELLE e não poderíamos deixar de partilhar essa conversa consigo. As
horto-industriais estão a crescer e outra coisa não se poderia esperar! Num país como o nosso, as condições que temos, nomeadamente no Ribatejo, não passam despercebidas e felizmente existem investidores a apostar e a fazer com que os legumes do Ribatejo cheguem aos quatro cantos
do mundo.
Esperamos que disfrute com interesse desta nossa edição e ATÉ BREVE!

PORTUGAL PREMIUM
QUALIDADE E INOVAÇÃO NA
PRODUÇÃO DE LEGUMES

Como teve origem a Bonduelle em Portugal?
A Bonduelle é uma multinacional Francesa, com gestão por parte da
família Bonduelle que lhe deu o seu próprio nome. Em Portugal o
grupo Bonduelle implementou-se com o objetivo de reforçar a sua
gama de produtos com os chamados legumes mediterrânicos.
Procurou em Portugal a forma de se implementar e desenvolver esses
legumes conjuntamente com a produção. A Bonduelle Portugal
nasceu da parceria da Bonduelle com a Sonae e em 1988 compraram
as instalações na zona industrial de Santarém, onde ainda hoje está
a operar. A parceria manteve-se até 1998, sendo desde esta data
detida a 100% pelo grupo Bonduelle.

Porquê o Ribatejo?
A escolha do Ribatejo teve a ver com a localização geográfica de Santarém e
sobretudo com as potencialidades edafo-climáticas da região do vale do Tejo.
Por outro lado, foi também nesta zona que se encontrou um conjunto de
produtores que poderiam responder cabalmente ao desafio que a Bonduelle
propunha. A estrutura fundiária da região também se prestava para os
objetivos da Bonduelle. É uma região com recursos hídricos abundantes, bons
solos, luz, dimensão de propriedade e acima de tudo gente com vontade de
trabalhar e interessada em novos desafios.
Quais os principais produtos e respetivas áreas de cultivo?
Os principais produtos que a Bonduelle trabalha são: brócolos, ervilha,
courgette, beringela e pimento, representando cerca de 1500 ha. A
distribuição média de área por cultura é 520 ha de brócolos, 400 ha de ervilha,
130 ha de courgette, 110 ha de beringela e 250 ha de pimento. A Bonduelle
transforma cerca de 38000 toneladas de matéria-prima, sendo o pimento o
legume com maior volume.
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Sendo a Bonduelle Portugal uma empresa exportadora, qual o peso da
exportação no vosso negócio?
A exportação representa cerca de 85% da produção da Bonduelle Portugal.
Exportamos para vários pontos do Mundo mas maioritariamente para os
mercados Europeus.
O que aqui produzimos é sobretudo para consumo externo. É uma vantagem
muito significativa para o nosso sector. Existe potencial e garantia de produzir
bem. Temos de tirar partido disso e proporcionar esta oportunidade aos
nossos agricultores para bem de todos!

Todo o produto é certificado?
A Bonduelle Portugal é uma empresa certificada em diversos referenciais,
destacando-se a ISO9001, BRC e IFS. As várias referências de legumes produzidos e transformados estão todas abrangidas por esses referenciais.
Primamos pela qualidade e os sistemas de certificação servem para atestar
isso e dar garantias ao consumidor.

Sendo os consumidores cada vez mais exigentes, que preocupações
existem com a diferenciação e novos produtos?
A diferenciação pretende-se que seja pela qualidade dos produtos que
comercializamos e também pela inovação. Os processos de fabrico, os novos
legumes e as novas misturas são aspetos de diferenciação fundamentais.
Procuramos ir ao encontro das necessidades do consumidor e adaptamo-nos
ao mercado de destino. Além disso a segurança alimentar é uma prioridade
em toda a cadeia produtiva. Fazemos desse um argumento muito forte.

Trabalham apenas com a vossa produção? Quantos agricultores fazem
parte da vossa organização?
As matérias-primas transformadas pela Bonduelle são provenientes de
campos contratados e seguidos por nós. Acompanhamos os campos desde a
plantação à colheita. Não existe outra forma de garantir qualidade e quantidade. O acompanhamento técnico é fundamental. Existe apenas uma
pequena quantidade de matéria-prima que compramos, como é o caso da
cebola. Para este produto, o acompanhamento técnico não é realizado por nós
sendo garantido pelo fornecedor.

Que perspetivas futuras ou oportunidades vê neste sector e qual o
enquadramento da Bonduelle nesse contexto?
O consumidor hoje em dia é mais conhecedor e exigente. As preocupações
com a alimentação, a busca de novos sabores e da forma “fácil e diferente” de
cozinhar, lança desafios e cria oportunidades de diferenciação e de melhoria
na produção.
A Bonduelle está atenta às necessidades do mercado, aos desafios do
momento e do futuro, tanto na produção como na comercialização, mantendo-se na liderança mundial da produção de legumes.

Como está constituído o vosso quadro técnico?
O departamento agrícola da Bonduelle Portugal é constituído por quatro
técnicos especializados, repartidos pelas cinco principais culturas. Temos
também um apoio fundamental de uma assistente administrativa a este
departamento, que se ocupa das questões burocráticas. A equipa está
estruturada para dar resposta às necessidades técnicas dos nossos agricultores.
Em termos médios, teremos por campanha cerca de 220 fornecedores de
matéria-prima. Pensamos que, em termos de postos de trabalho sazonais
indirectos, teremos cerca de 2000 pessoas a participar em todo este processo
produtivo.

Tem projetos novos a decorrer ou a desenvolver num curto prazo que
queira partilhar?
Estamos em marcha com um projeto do grupo Bonduelle de desenvolvimento
sustentável. Pretendemos que em todas as fases do processo produtivo se
respeite o meio ambiente e a qualidade e segurança dos produtos que
chegam ao consumidor. Envolvemos neste projeto todas as fases da produção
do legume. Estamos a desenvolver ações para que se reduza o impacto na
natureza quer em termos de praticas culturais - preservação da estrutura do
solo, redução do consumo de água, adubos, fitofármacos, variedades com
tolerância a patogénios, rotações, auxiliares, etc, quer em termos de emissões
poluentes - transporte, transformação, distribuição, entre outras.
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ESPECIAL GRANDES ENCONTROS SELECT
II GRANDE ENCONTRO SELECT BEIRAS
Decorreu no passado dia 7 de Fevereiro o II GRANDE ENCONTRO SELECT BEIRAS.
Este evento teve lugar em Penela, no Duecitânia Design Hotel. Contou com a
participação e boa disposição dos nossos Clientes de Proximidade das Beiras,
alguns dos nossos Distribuidores e vários membros da nossa equipa.
Como é próprio, o encontro decorreu num ambiente muito familiar. Tivemos a
oportunidade conciliar este encontro com uma visita à queijaria SERQUEIJOS,
onde para além de ficarmos a conhecer mais acerca da técnica de produção,
ficámos a conhecer uma das melhores características dos queijos ali produzidos… O seu sabor!
Culminámos este encontro com um jantar convívio, animado e, com agradáveis
surpresas.

II GRANDE ENCONTRO SELECT ENTRE-DOURO E MINHO
O II GRANDE ENCONTRO SELECT ENTRE-DOURO E MINHO teve lugar no passado
dia 21 de Fevereiro, no Hotel Rural Convento dos Capuchos, em Monção. Para
brindar a chegada nos nossos ilustres Clientes de Proximidade e Distribuidores, foi
servido um Alvarinho de Honra, seguindo-se uma sessão plenária onde foi
efetuado um ponto de situação do projeto Select na região. O futuro estratégico
da Selectis foi um dos temas da sessão, enquadrado no crescente portfólio de
soluções que nos próximos anos vêm enriquecer a vasta gama de soluções
Selectis para a proteção das culturas. Seguiu-se uma visita à Quinta da Pedra,
onde os CP’s tiveram a oportunidade de visitar uma adega com tecnologia de
vanguarda no que respeita à produção do vinho Alvarinho, produto de excelência
da região, terminando com uma prova comentada de dois Alvarinhos.
O evento terminou com o jantar no Convento dos Capuchos, onde o convívio e as
surpresas da noite encheram de calor humano e de magia os claustros deste
monumento secular.
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Facilidade, conforto e segurança para o utilizador são aspetos que procuramos corresponder na oferta da Selectis. Neste sentido, temos progressivamente
acrescentado ao nosso portfólio soluções com formulações em grânulos dispersíveis em água (WG).
Zetyl Combi, agora também disponível em WG, corresponde à crescente procura por este tipo de formulações.
A sua formulação WG assegura assim:
• Maior facilidade, conforto e segurança para o utilizador.
• Maior simplicidade no doseamento.
• Possibilidade de aplicação direta do produto no pulverizador, evitando a pré-diluição.
• Maior facilidade na limpeza do equipamento.

Zetyl Combi WG, composto por 25% de folpete e 50% de fosetil-alumínio
é um fungicida com elevada eficácia na proteção do Míldio da videira. A
sistemia completa (ascendente e descendente) garante a proteção de toda
planta, incluindo órgãos formados após o tratamento. Após a aplicação, o
produto é absorvido pela planta ao fim de 30 minutos, ficando assegurada
a resistência à lavagem em caso de elevada precipitação.
Zetyl Combi WG apresenta elevada persistência de ação, entre 12 a 14 dias,
permitindo mesmo na fase de maior crescimento ativo da planta, a
manutenção da vinha protegida.
Com um modo de ação essencialmente preventivo, o Zetyl Combi WG deve
ser posicionado antes de terem ocorrido condições para infeções de Míldio.
Se aplicado durante o período considerado de risco a infeções de
escoriose (estado D-E), as propriedades sistémicas promovem uma

ZETYL COMBI,

AGORA TAMBÉM EM WG!

proteção adequada da videira mesmo em situações de abrolhamento mais
irregular, pois no estado C o gomo encontra-se já recetivo à absorção.
A presença de fosetil-alumínio na formulação, fungicida que atua
essencialmente pelo estímulo de mecanismos de defesa naturais da
planta, exerce também uma ação secundária sobre fungos do lenho.
Disponível em embalagens de 300 g e 12 kg, procure-o num distribuidor
Selectis perto de si.
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MILGOLD PRO

O ANTO-MÍLDIO PRO

MILGOLD® PRO é um fungicida composto por duas substâncias ativas
cuja sinergia permite a inibição do desenvolvimento dos fungos de
forma complementar. A famoxadona, substância da família das oxazolidinedionas, inibe a respiração mitocondrial dos fungos (Grupo QoI),
enquanto que o cimoxanil, uma acetamida, possui ação específica
anti-míldio, conferindo ao MILGOLD® PRO um modo de ação preventivo
e curativo. Este fungicida apresenta propriedades translaminares e de
redistribuição ao nível foliar, sendo fortemente retido na cutícula das
superfícies vegetais. Dessa forma, a sua aplicação proporciona uma
elevada biodisponibilidade, resistência à lavagem e persistência, potenciando a sua eficácia.
O MILGOLD® PRO está homologado para Míldio nas culturas: vinha,
batata e tomate, na dose de 40 g/hL.

VALOR
• Efeito preventivo e curativo
• Dois modos de ação complementares
• Capacidade penetrante e de redistribuição nas superfícies tratadas
• Formação de reserva bio disponível com elevada persistência
• Elevada afinidade com os tecidos vegetais
• Resistência à lavagem
• Formulação mais segura para o aplicador (WG)
• Facilidade de manuseamento (baixas dose por hectare)
• Ação complementar sobre outras doenças (escoriose da vinha,
alternariose em batateira e tomateiro, antracnose e cladosporiose do
tomateiro)
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NOTÍCIAS
Realizou-se no passado dia 24 de Fevereiro no auditório do
CAE (Centro de Artes e Espetáculos) na Figueira da Foz, o 6º
Encontro Nacional de Orizicultura Portuguesa, evento organizado pela Associação de Orizicultores de Portugal (AOP).
Neste encontro que contou com Orizicultores de todo o país,
Associações de Regantes, Cooperativas (entre elas o nosso
distribuidor Benagro) foram abordadas diversas temáticas do
setor do Arroz tais como: Carolino – o arroz de Portugal; A
cadeia de abastecimento alimentar; Novo regime de ajudas
ao arroz (ajudas diretas e PDR 2020).
A Selectis esteve presente como patrocinadora e congratula-se por ter estado junto dos maiores profissionais do setor
e ainda com os nossos distribuidores Benagro e Margarido
Ventura & Filhos que marcaram presença bem como da nossa
“Cliente de Proximidade” Graça Pedrosa.

6º ENCONTRO DA
ORIZICULTURA PORTUGUESA

DIA ABERTO – PROLEITE
Decorreu no passado dia 26 de Março um “Dia Aberto” nas instalações
do nosso distribuidor Proleite em Adães (Oliveira de Azeméis). Este
evento relativo à cultura do Milho, foi organizado pela DEKALB e pela
PROLEITE onde participaram também a ADP e a SELECTIS, e contou
com cerca de centena e meia de agricultores da região.
Após uma sessão plenária no magnífico auditório da Proleite os
participantes foram encaminhados para uma parte prática no exterior
onde foram elucidados acerca de diversos aspetos técnicos relativos à
sementeira do milho bem como as boas práticas de aplicação de
produtos fitofarmacêuticos (com maior destaque nos herbicidas de
milho) onde a Selectis abordou: a regulação e calibração de pulverizadores; os bicos recomendados e a verificação da operacionalidade dos
mesmos; cálculo dos débitos e da velocidade de avanço e os cuidados
a ter com o pulverizador.
Para além do excelente convívio e constante troca de impressões,
houve bastante interatividade e participação de todos os intervenientes e nem a alguma chuva que se fez sentir os demoveu de participar!
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ATLAS

EXTENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA
UTILIZAÇÕES MENORES - TRAÇA DO LIMOEIRO
Na sequência do pedido efetuado pelo Centro Operativo e
Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN) às entidades
competentes, foi atribuída uma extensão de autorização para
utilizações menores do ATLAS, para o controlo da Traça do
Limoeiro, na dose de 125 ml por hectare.

VIAGEM SELECTIS
PUNTA CANA
A viagem SELECTIS realizou-se este ano durante a
terceira semana de Janeiro e desta vez fomos até
Punta Cana. Praia de excelência, muito convívio e
ambiente de tranquilidade são as expressões mais
adequadas para descrever esta viagem. Naquela
região o calor é típico, mas mais típico é o calor
humano que nos caracteriza e que torna aqueles
momentos inesquecíveis.
Bem hajam!
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