
SISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO (SMR) PARA A PRAGA CANCRO CÍTRICO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE UNIDADE DE PRODUÇÃO (UP) VISANDO HABILITAÇÃO DE

COLHEITA DA UP OU SEUS TALHÕES ESPECÍFICOS

DADOS DA UP E RT

No da Unidade de Produção (UP): Safra:

Produtor:

Denominação da Propriedade: Município:

Responsável Técnico (RT) da UP:

E-mail do RT: Telefone do RT:

Deseja que o Termo de Habilitação de Colheita seja encaminhado para o e-mail do RT? (    ) Sim          (     ) Não

DADOS DA VISTORIA

Data da Vistoria No do Talhão No de Plantas no Talhão Variedade Ano de Plantio
% de Frutos com Sintoma

de Cancro Cítrico

Declaro,  com a  finalidade  de solicitar  habilitação  de  colheita  da  UP ou  de  seus  talhões  específicos,  que
supervisionei a(s) vistoria(s) acima descritas, conforme os dados aqui apresentados. 

Local e data: _______________________, _____/_____/______.

______________________________
Assinatura do RT

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA

A vistoria  deverá  ser  supervisionada  pelo  RT,  observando-se  vinte  frutos  por  planta,  totalizando  500  plantas,  com
caminhamento aleatório dentro da UP e inspecionando todos os lados da planta. Em UP com até quinhentas plantas, todas
deverão  ser  vistoriadas,  observando-se,  no  mínimo,  vinte  frutos  por  planta.  O  RT  deverá  anotar  no  Livro  de
Acompanhamento de Campo a data de realização da vistoria, como ela foi realizada e seu resultado. 

OUTRAS ORIENTAÇÕES

Apresentar o presente relatório na unidade da Adapar com circunscrição sobre a UP em até 10 dias após o término das
vistorias. A Adapar, no prazo de sete dias, analisará o relatório e emitirá o Termo de Habilitação de Colheita para a UP ou para
seus talhões específicos que apresentem, no máximo, um por cento de frutos com sintomas de Cancro Cítrico. O presente
relatório possui validade de 90 dias. Caso a colheita se estenda por vários meses, novo relatório deverá ser apresentado à
unidade da Adapar após esse período. 


