GLOBALG.A.P. PONTOS DE CONTROLE E CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE PARA O
MATERIAL DE PROPAGAÇÃO
No GLOBALG.A.P. documento são feitas perguntas sobre o documento “Sistema Integrado de Garantia da
Produção – Principais culturas – Pontos de controle e critérios de cumprimento” (versão portuguesa 5.2,
fevereiro de 2019) sobre material de propagação (capítulo 2). A conformidade é obrigatória a partir de
1 de agosto de 2019.
Neste documento, encontra como o Bejo pode ajudá-lo a cumprir com estes critérios da GLOBALG.A.P.
2.

Material de propagação

2.1

Qualidade e Sanidade

2.1.1

Quando as sementes ou o material de propagação tiverem sido comprados nos últimos
24 meses, existe evidência que assegure que foram obtidos de acordo com a legislação de
registro da variedade (se for o caso, existe registro obrigatório da variedade no respectivo
país)?

Tanto a embalagem de sementes como a fatura e a pró-forma, indicam o nome da variedade, o número do
lote e o nome e endereço do fornecedor de sementes. A menção ‘EU-systeem’ ou EC rules and standards’
na embalagem de sementes informa que a semente está em conformidade com os critérios de qualidade
das culturas da União Europeia para sementes padrão em relação à germinação, pureza genética, pureza
física e sanidade das sementes. Os catálogos e sites da Bejo também contêm as especificações do produto
de sementes de precisão para diferentes culturas. Dessa maneira, os produtores são informados sobre os
padrões de qualidade das sementes para sementes de precisão.
2.1.2

O material de propagação utilizado foi obtido em conformidade com as leis de propriedade
intelectual aplicáveis?

A embalagem, a fatura e a pró-forma indicam o nome da variedade, o número do lote e o nome e endereço
do fornecedor de sementes. Deve estar preparado para mostrar essas.
2.1.3

Existem sistemas de controle de qualidade fitossanitária em case do propagação em viveiros
próprios?

É da responsabilidade do viveiro e / ou produtor.

2.2

Tratamentos Químicos e Preparação

2.2.1

O material de propagação comprado (sementes, porta-enxertos, brotos, mudas, estacas) é
acompanhado por informações sobre tratamentos químicos efetuados pelo fornecedor?

A embalagem da semente indica o nome do(s) ingrediente(s) ativo(s) com o qual a semente foi tratada.
2.2.2

Existem registros dos tratamentos com productos fitofarmacêuticos durante a fase de
desenvolvimento do material de propagação em viveiros próprios?

Esta é da responsabilidade do viveiro e / ou produtor.
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2.3

Organismos Geneticamente Modificados (N/A se não forem utilizadas variedades
geneticamente modificadas)

Não aplicável.
O Bejo não possui variedades geneticamente modificadas disponíveis para uso comercial.
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