
FICHA INFORMATIVA PARA AMOSTRAS DE MICROBIOLOGIA 
 

 

A2 Análises Químicas, Lda 
Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia, Edifício Spinpark, 4805-017 Barco, Guimarães 

Telemóvel: 960 292 278 e 960 152 277,  Telefone: 253 424 736 
E-mail: info@a2analisesquimicas.com 

Internet: www.a2analisesquimicas.com 

Dados do requerente 

Nome  

Morada  

Código postal - Localidade  

Telefone  Telemóvel  

E-mail  Número contribuinte  

 

Identificação do local de colheita 

Parcela  Cultura  

Freguesia  Concelho  

Data de colheita - -  Cultura anterior  

Observações  

 

Tipo de análise (assinalar opção especificando o agente pretendido) 

Nemátodes Fungos Bactérias Protozoários Vírus Insectos 

      

 

Tipo de amostra (assinalar opção) 

Raízes Folhas Frutos Caules Solo Outro (especificar) 

      

 

A preencher pelo laboratório 

Responsável  

Código amostra 

 

Data  
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Sintomatologia 

Parte da planta afectada (assinalar opção) 

Raiz Colo Caule Tronco Ramos Folhas Flores Frutos 

        

Outro (especificar)  

Sintomas (assinalar opção) 

Murchidão  Deformações  Ramificação excessiva  

Nanismo  Tumores ou Galhas  Manchas  

Redução crescimento  Amarelecimento  Nodosidades  

Necroses  Podridão (seca/mole)  
Queda de órgãos 
(flores/folhas/frutos) 

 

Exsudados  Pústulas  Outro (especificar)  

 

Tratamentos anteriores (assinalar a opção) 

Nematicidas Herbicidas Fungicidas Insecticidas/Acaricidas Fertilizantes Calcário Reguladores de crescimento 

       

Especificar tratamento  

Outro tratamento aplicado 
(especificar) 

 

 

Regras para colheita de amostras 

Geral 

Usar luvas para efectuar a colheita das amostras; 

O material a usar em todos os processos de colheita deve encontrar-se devidamente limpo e desinfectado, para que não existam 
contaminações; 

Colocar os recipientes de colheita num local fresco e seco e entregar no laboratório. No caso de não ser possível a entrega directa no 
laboratório, enviar a amostra por correio azul ou verde, numa embalagem própria, no próprio dia da colheita. 

Solo Enviar as amostras num saco de plástico devidamente selado e identificado. 

Matéria Vegetal 
Envolver os órgãos ou parte da planta colhida em papel absorvente limpo (ex. papel de cozinha) e enviar num saco de papel limpo, 
devidamente selado e identificado. 

Água de rega 

Possuir um recipiente de plástico que tenha servido água mineral, com cerca de 330mL de capacidade; 

Retirar qualquer filtro e deixar correr o tempo necessário (cerca de 3 a 5 minutos) para esgotar a água que tenha estado parada na 
canalização; 

Destapar o frasco, segurando-o, juntamente com a rolha pelas extremidades; 

Lavar o frasco pelo menos três vezes com a água para analisar; 

Rolhar bem o frasco e identifica-lo devidamente. 

 


