
ÁREA
(m2/ha)    

      DIMENSÂO 
                    EMBALAGEM

QUANTIDADE
(g/kg/unidades)

DATA (sementeira ou 
plantação - aaaa/mm/dd)

Produto fitofarmacêutico

Substancia activa

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SEMENTE E BATATA-SEMENTE DE
PRODUÇÃO NÃO BIOLÓGICA (de acordo com o Regulamento CE n.º889/2008 da Comissão)

Este formulário só deverá ser utilizado após consulta atenta à Base         
de     Dados     Semente     Biológica   sito em www.dgadr.pt Reservado ao OC

N.º pedido Data

      N.º CONTRIBUINTE   

  
      

ESPÉCIE (nome cientifico) ESPÉCIE (nome vulgar) VARIEDADE

FORNECEDOR

Não       Sim   

Justificação do pedido de autorização (poderão ser solicitadas mais informações)

a Não está registada na base de dados, nenhuma variedade da espécie que pretendo obter

O (s) fornecedor (es) não garantem a entrega das sementes ou da batata-semente antes da sementeira
b ou plantação, embora as tenha encomendado com uma antecedência razoável (juntar documentação

comprovativa).

A variedade pretendida não está registada na base de dados e nenhuma das alternativas registadas da
mesma espécie é adequada, a autorização é, por conseguinte, importante para a minha produção.
Justificação (pode ser anexada uma folha devidamente datada e assinada)

          
d) A semente destina-se a

1 - a atividades de investigação

2 - a ensaios de campo em pequena escala

3 - a fins de conservação varietal
A semente faz parte de uma mistura em que  % (em peso) da semente é biológica

Pelas razões expostas, solicito autorização para utilizar semente/batata-semente da variedade acima descrita obtida de
acordo com técnicas de cultivo convencionais. 

      Li e aceito a política de privacidade da Direção-Geral de Agricultura e   Desenvolvimento Rural  .

Assinatura do operador / Data Reservada ao OC

Autorizado
Não autorizado (motivo)

TELEFONE 

Nº REGISTO

c)

SEMENTE
TRATADA

OPERADOR 

MORADA 

CÓDIGO POSTAL

ORGANISMO DE CONTROLO

https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/privacidade/politica_privacidade_protecao_dados_dgadr.pdf
https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/privacidade/politica_privacidade_protecao_dados_dgadr.pdf
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