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Peras e maças - campanha 2015

Na Conferência, WAPA (World Apple and 

Pear Association) foram divulgadas as 

estimativas de europeias de produção 

de maçã e pêra para 2015. A campanha 

de 2015 promete ser, de uma forma 

geral, de boa qualidade, como bons 

calibres, devido às condições climáticas 

favoráveis. Apesar das preocupações 

sobre as condições difíceis no início da 

campanha passada, através de fortes 

actividades promocionais, os países 

europeus conseguiram vender a 

totalidade da sua produção mais cedo do 

que o planeado. No entanto, o embargo 

da Rússia, juntamente com uma 

campanha com boas produções, 

resultou em uma redução média de 20% 

nos rendimentos dos produtores,  

a p e s a r  d a s  m e d i d a s  d e  a p o i o  

disponibilizados pela UE, que resultaram 

em 250 mil toneladas  de peras e maça 

que foram distribuídas gratuitamente e a 

desvalorização do euro que permitiu as 

alavancar as exportações. A previsão 

Europeia para a campanha da maça de 

2015 é de 11.974.000 toneladas, o que 

representa uma quebra de 5% 

relativamente ao ano passado. Note-se 

no entanto que este volume é 7% 

superior à da média dos últimos três 

anos. As estimativas para as variedades 

são as seguintes: Golden Delicious irá 

diminuir em 5% para as 2.546.000 

toneladas; Gala permanece estável nas  

1.331.000 toneladas;  Idared está prevista 

diminuir em 7%, para 1.111.000 

toneladas, enquanto a Red Delicious irá 

diminuir em 5% para 644.000 toneladas. 

Relativamente à produção em outros 

países do Hemisfério Norte destacam-se 

os seguinte:  Rússia (+ 4%), China (+ 7,5%) 

e da Ucrânia (+ 16%), enquanto a 

produção deverá diminuir nos EUA (-4%), 

Suíça (- 4%) e no Canadá (-26%). 

Relativamente à pêra, a previsão para 

2015 será de 2.343.000 toneladas, 3% 

inferior ao do ano passado. No entanto, 

quando analisada média dos últimos 3 

a n o s  e s t a  é  s u p e r i o r  e m  6 % .  

Relat ivamente às  var iedades na 

Conferênce espera-se uma diminuição 

em 2% para as 934.000 toneladas, a Abate 

Fetel 7%, para 334.000 toneladas, e 

William BC em 5% para 262.000 

toneladas. Noutras zonas produtoras do 

Hemisfério Norte, prevê-se um aumento 

relativamente à campanha passada:  EUA 

(+ 1%), China (+7,5), Turquia (+ 36%), 

Rússia (+ 4%) e Ucrânia (+ 7% ). De 

destacar apenas uma diminuição na Suíça 

de 11%.  A WAPA continuará a 

acompanhar o desenvolvimento da 

colheita no Hemisfério Norte e irá emitir 

actualizações, caso se justifique.

Bélgica: batata resistente ao míldeo

A Universidade de Gand, Instituto de 

Investigação Agrária e o Instituto de 

Biotecnologia da Flandres anunciaram que 

o primeiro ensaio de campo com batatas 

Bintje resistente ao míldio terá lugar em 

2017 ou 2018. Os danos anuais provocados 

por esta doença, na Bélgica (que é o maior 

exportador de batata congelada do mundo) 

atingem os 55 milhões de euros. De acordo 

com os investigadores, será possível obter 

uma variedade que é resistente ao míldio, 

sem alterar as outras características da 

batata. Na Bélgica os campos de batata 

precisam ser tratados entre 12 e 20 vezes 

por ano para esta doença.  

Fonte:fresplaza

Habilitação como aplicadores de produtos 

fitofarmacêuticos 

A DGAV criou a possibilidade de solicitar o 

reconhecimento de equivalência de 

formação previamente adquirida para 

habilitação como aplicadores de produtos 

fitofarmacêuticos. Assim, foi publicado um 

aditamento ao Ofício Circular n.º 20/2015, 

de 20 de Julho. Poderá ter acesso a este 

o f i c i o  n o  s i t e  d o  C O T H N  e m :  

http://www.cothn.pt/files/18_272%2020_

55e6f712c1a4a.pdf

ISA lança Laboratório de Investigação Especializada em Hortofruticultura
O Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa colocou em funcionamento uma nova unidade de investigação de 

translação especializada nas cadeias de valor das frutas e dos legumes: o Freshness Lab (www.isa.ulisboa.pt/freshness) .  O novo 

Freshness Lab potencia as competências do ISA na área do consumidor e da cadeia de abastecimento de frutas e legumes, com 

instalações especificamente concebidas para dar respostas aos desafios da frescura, do sabor, do valor nutricional e da segurança 

destes produtos. O Freshness Lab dispõe de uma sofisticada unidade piloto com as principais tecnologias pós-colheita, um completo 

laboratório de instrumentação especializado na análise da composição e das propriedades de frutas e legumes, um moderno 

laboratório de fisiologia e bioquímica da qualidade e sala de análise sensorial.

http://www.cothn.pt/files/18_272%2020_55e6f712c1a4a.pdf
http://www.cothn.pt/files/18_272%2020_55e6f712c1a4a.pdf

	Página 1

