
Xylella fastidiosa  

REQUISITOS TÉCNICOS PARA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS ESPECIFICADAS 
HOSPEDEIRAS DE Xylella fastidiosa EM LOCAL LIVRE – art.º 9.º, ponto 2 da Decisão EU/789/2015 

 

De acordo com o art.º 9.º, ponto 2 da Decisão EU/789/2015 e atendendo à deteção em Vila Nova de Gaia, 
a Direção Geral de Alimentação e Veterinária - DGAV, elaborou os “Requisitos técnicos para produção e 
comercialização de plantas especificadas hospedeiras de Xylella fastidiosa em local livre”, o qual divulga-
mos e se encontra disponível em http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?
detalhe_noticia=32026055&fbclid=IwAR2pG_5Ttqcy9dWaXvsEYnnAFoGmTxXZn1dp_q0ueu-
rhaYE8xw5fKKiPF4  

Na zona demarcada da Xylella fastidiosa, a produção de plantas hospedeiras de Xylella fastidiosa, devem 
ser produzidas num local com proteção física completa contra os insetos potenciais vetores desta bactéria, 
desde que cumpra com os requisitos técnicos estabelecidos neste documento e na Diretiva EU/789/2015. 

A comercialização também só será permitida em local com proteção 
física completa e segundo as regras estabelecidas nestes requisitos. 

 

Os requisitos aplicam-se a plantas-mãe, plan-
tas de viveiro ou partes de plantas, incluindo 
porta-enxertos, ou plantas envasadas. 

Estes requisitos devem ser seguidos pelos vivei-
ristas e fornecedores que, estabelecidos 
em Zonas Demarcadas de X. fastidiosa, preten-
dam manter a sua atividade, ou seja ,continuar 
a produção ou a venda de plantas hospedeiras 
da bactéria. 

 

As infraestruturas que venham a ser alvo de 
financiamento na Ação 6.2.1 / 2019  - Preven-
ção de Calamidades e Catástrofes Naturais , de-
vem cumprir os requisitos estabelecidos.  

 

Recordamos ainda o alerta a todos os opera-
dores económicos, agricultores e público em 
geral que se detetarem qualquer sintoma sus-
peito, devem de imediato contactar a Di-
reção Regional de Agricultura e Pescas ou o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, da Região 
em que se situa a planta ou cultura afetada. 
Para mais informações consultar o site da DGAV em: http://www.dgv.min-agricultura.pt >>Página princi-
pal >> Fitossanidade - Inspeção Fitossanitária - Informação Fitossanitária e da DRAPLVT em: http://
www.draplvt.mamaot.pt >> Alimentação e Fitossanidade >> Prospeção de Pragas e Doenças.  

 

O sucesso da erradicação de qualquer organismos prejudicial está na deteção precoce, pelo que reforça-
mos o pedido da vossa colaboração, fazendo-nos chegar toda a informação e fotografias de eventuais ca-
sos suspeitos, utilizando para o efeito, preferencialmente o endereço de e-mail prospecao@draplvt.gov.pt 
na área de intervenção da DRAPLVT. Disponibiliza-se no seguinte link, o mapa da área de intervenção da 
DRAPLVT : http://www.draplvt.mamaot.pt/DRAPLVT/Informacao-Institucional/Area-Intervencao/Pages/
Area-Intervencao.aspx 
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Adultos do vetor Phialenus spumarius- http://www.americaninsects.net/h/philaenus-spumarius.html ; 

Planta com espumas que escondem ninfas do vetor P. spumarius – Fátima Beirão; Estufa– DGAV 
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