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Projecto Agro nº 556 
“Diversificação da produção 
frutícola com novas espécies e 
tecnologias que assegurem a 
qualidade agro-alimentar”
No dia 12 de Maio realizou-se em 
S. Teotónio, no auditório da Caixa 
de Crédito Agrícola Mutuo, a 
segunda acção de demonstração 
do Projecto AGRO nº 556, 
dedicado à temática “A cultura do 
morango em Substrato”.
Participaram nesta acção, entre 
técnicos, produtores e alunos da 
ESA Castelo Branco, cerca de 70 
pessoas.

Projecto AGRO 556
O Engº Pedro Brás Oliveira 
(INIAP/EAN), líder do projecto, 
iniciou a sua apresentação 
referindo-se às culturas de 
pequenos frutos, que integram o 
projecto: amoras, framboesas e 
mirtilos e ainda ao morango em 
substrato. Salientou que o 
principal objectivo do projecto é 
demonstrar as tecnologias de 
produção desenvolvidas ao longo 
dos últimos 10 anos e que 
permitem obter produções de 
frutos frescos de qualidade para a 
exportação. 

Referiu ainda para as diferentes 
culturas, as entidades 
participantes envolvidas e os 
objectivos específicos. Assim, na 
cultura de amoras realizada pela 
2Lu.Frambo (Grândola) pretende-
se demonstrar a produção de 
amoras em cultura protegida pela 
mais valia que representa em 
termos económicos; a cultura de 
framboesas realizada na Casa 
Prudêncio (Almeirim) com o 
objectivo de demonstrar que as 
tecnologias de produção 
desenvolvidas para o Sudoeste 
alentejano podem ser utilizadas 
na produção de framboesas em 
cultura protegida durante o 
período de Outono-Inverno na 

região do Ribatejo; a cultura de 
mirtilos realizada na Casa Nicolau 
(Alcaria) com o objectivo 
especifico de optimizar 
tecnologias de cultura protegida e 
adaptação de cultivares para a 
produção precoce de mirtilos no 
litoral alentejano e finalmente na 
Herdade da Fataca (Odemira) 
com o objectivo de demonstrar 
técnicas de cultivo em substrato 
na cultura do morango e 
framboesa e de avaliar a 
rendibilidade do sistema.

Sistema de fertirrega e nutrição 
para cultura em substrato do 
morangueiro
Seguiu-se o Engº João Caço 
(Centro de Hidroponia) que
iniciou a sua apresentação 
relembrando que a cultura em 
substrato engloba um conjunto de 
técnicas de cultivo que têm em 
comum a ausência de solo e em 
que a nutrição das plantas é 
controlada pelo uso de soluções 
nutritivas equilibradas. A cultura 
em substrato implica efectuar 
fertirrega, ou seja, a aplicação 
dos diferentes elementos 
nutritivos necessários à cultura 
através do sistema de rega. 
O sistema de fertirrega usado nas 
culturas em substrato tem de 
obedecer a requisitos mínimos 
tais como a capacidade de 
injectar fertilizantes a partir de 
dois ou mais tanque, de injectar 
um ácido ou uma base para 
controlo de pH, de permitir 
realizar regas frequentes e de 
pequena dotação de acordo com 
as necessidades reais das 
plantas. 
Foi ainda referido que a 
instalação do sistema de 
fertirrega pode ser efectuado de 
duas formas distintas quanto ao 
destino dos drenados: circuito 
aberto (sem recirculação da 
solução nutritiva) e circuito 
fechado (com recirculação da 
solução nutritiva). 

 

Monitorização da humidade 
do solo em culturas com rega 
localizada
Este tema foi abordado pelo Engº 
Nelson Martins (Centro de 
Hidroponia) que referiu que cada 
vez mais ao nível da gestão da 
empresa agrícola se impõe 
efectuar a monitorização da rega. 
Com a monitorização é possível 
intervir de forma mais correcta e 
em tempo útil, o que permite 
maximizar a utilização da água, 
minimizar as perdas de 
fertilizantes e pesticidas e perdas 
económicas por “stress” hidríco.
Existem diversas técnicas de 
monitorização nomeadamente a 
aparência do solo, análise de 
amostras de solo, tensiometros, 
blocos de resistência eléctrica e 
sondas capacitivas de registo 
contínuo (Enviroscan), sendo os 
dois últimos os mais usados.
A monitorização com o 
Enviroscan tem permitido uma 
redução na quantidade de água 
aplicada e a maximização da 
mesma, com implicações directas 
na energia utilizada, na 
maximização dos adubos 
utilizados na fertirrega, no 
desgaste do material de rega, na 
sanidade das culturas e no 
controlo do impacte ambiental 
pela contenção dos fertilizantes 
perdidos por percolação.

A cultura do morangueiro em 
substrato, alta densidade vs 
baixa densidade
Falou em seguida a Engª Rebeca 
Dias (estagiária do ISA) que é 
responsável pelo 
acompanhamento da acção de 
desenvolvimento experimental da 
produtividade da cultura do 
morangueiro em substrato no 
sistema de alta densidade vs 
baixa densidade. 
No sistema de baixa densidade, 
as plantas estão dispostas em 
bancadas metálicas com 1,20 m 
de altura utilizando sacos duplos 
de 30 litros com 14 plantas/saco. 
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Na alta densidade as plantas 
estão dispostas em bancadas em 
pirâmide, com os sacos 
distribuídos em dois patamares a 
0,97 e 1,37 m de altura. Os sacos 
utilizados são de 15 litros com 9 
plantas por saco.
No decorrer do ensaio constatou-
se que as plantas da baixa 
densidade e as do patamar 
superior da alta densidade foram 
mais precoces que as dos 
patamares inferiores da alta 
densidade e que a produção 
registada até ao fim de Abril foi 
superior na alta densidade. 

A cultura do morangueiro no 
solo vs substrato
A Engª Graça Palha (INIAP/EAN) 
apresentou um breve historial sobre 
a evolução tecnológica na cultura 
do morangueiro desde a realização 
da cultura em solo nú ou coberto 
com palha até à cultura em 
substrato. Referiu factores 
económicos, como a competição 
entre países do Sul e os do Centro 
e do Norte da Europa, a fidelização 
da mão-de-obra e os factores 
agronómicos como a necessidade 
de realizar rotações, a existência de 
problemas de solo e a proibição do 
brometo de metilo como sendo 
alguns dos factores que 
contribuíram para a passagem da 
cultura no solo para o substrato.
Destacou ainda as principais 
exigências da cultura em substrato 
como sendo o domínio da técnica 
da produção, o conhecimento da 
fisiologia da planta, o 
acompanhamento diário da cultura 
e a qualidade da água.
Concluiu a apresentação 
enumerando as principais 
vantagens da cultura em substrato: 
alternativa para os solos não 
adequados à cultura do 
morangueiro, permitir uma maior 
densidade de plantação e 
consequentemente maiores 
produtividades e melhor qualidade 
do fruto, bem como algumas 
desvantagens, nomeadamente, um 
maior investimento inicial, maiores 
custos anuais e maior sensibilidade 
das plantas à temperatura, 
intensidade luminosa e humidade 
relativa.
Após uma pequena pausa para 
café os trabalhos foram retomados.

Sistema de produção morango 
Primavera  framboesa Outono
A Engª Marta Baptista (BerryPort, 
Lda) apresentou um sistema 

intensivo de cultura protegida, com 
o qual se pretende a rentabilização 
do investimento em túneis para as 
culturas de morango e framboesa.
A cultura do morango ocuparia o 
espaço físico dos túneis de Janeiro 
a Junho enquanto que a framboesa 
seria cultivada de Julho a 
Dezembro. Este sistema exige um 
elevado investimento à instalação e 
pressupõe uma calendarização 
precisa das operações culturais, em 
especial das plantações e das 
colheitas de modo a permitir em 
Abril e Maio a colheita do morango 
e em Outubro e Novembro da 
framboesa.
A mais valia deste sistema resultará 
da possibilidade de obtenção de 
duas colheitas por ano, uma melhor 
gestão da mão-de-obra, a 
diversificação das produções e 
consequentemente a diminuição 
dos riscos.

Duas técnicas de produção tardia 
de framboesa, corte vs empa
A Engª Ana Domingues (estagiária 
do ISA) relembrou que as 
framboesas podem ser 
classificadas como:
 - remontantes: têm um ciclo bienal, 
sendo o primeiro ano destinado ao 
crescimento vegetativo e só no 
segundo ano iniciam a produção,
- não remontantes: entram em 
produção logo no primeiro ano 
durante os meses de Agosto e 
Setembro.
Actualmente, utilizam-se técnicas 
de corte para obter uma segunda 
produção (Novembro). Recorrendo 
ao corte vs empa pretende-se 
promover uma segunda produção 
nos lançamentos do ano, em 
Novembro/Dezembro, fora de 
época mas quando o valor 
comercial é elevado.  

Estratégia de protecção 
integrada na cultura do morango 
na região do litoral alentejano
A Engª Ana Paula Nunes (COTHN) 
iniciou a sua apresentação 
referindo que uma cultura que 

permanece no campo cerca de 8 
meses tem, consequentemente, um 
potencial de problemas 
fitossanitários, como por exemplo 
ácaros fitófagos, afídeos, 
lepidópteros, mosca branca, oídio, 
podridão cinzenta e fungos de solo. 
Salientou ainda, que a partir do 
projecto AGRO 193 se estabeleceu 
uma estratégia de protecção 
integrada para a região do Ribatejo 
e Oeste devendo a metodologia de 
monitorização e níveis de 
intervenção serem validados para a 
região do Sudoeste alentejano. 
Em relação ao controlo do oídio e 
dada a importância que esta 
doença representa na região os 
tratamentos fitossanitários deverão 
realizar-se ao aparecimento dos 
primeiros sintomas e com as 
condições climáticas favoráveis.

Critérios de apreciação da 
qualidade em framboesa. 
Aspectos agronómicos e 
comerciais.
A Engª Mª Beatriz Sousa 
(INIAP/EAN) é responsável no 
AGRO 556 pela avaliação da 
qualidade dos frutos de framboesa 
e morango obtidos em cultura no 
solo e em substrato.
Para realizar a apreciação da 
qualidade dos frutos, numa primeira 
fase, utilizam-se dois boletins de 
controlo de qualidade: 
- um de âmbito agronómico e 
laboratorial;
- outro de âmbito comercial, mais 
ajustado às conveniências dos 
produtores  e exportadores. 

Visita ao campo
Após o almoço realizou-se a visita à 
Herdade Experimental da Fataca 
(INIAP/EAN) e ao campo de 
demonstração do projecto, onde os 
participantes desta Acção de 
Demonstração tiveram 
oportunidade de observar os 
diversos ensaios apresentados 
durante a manhã, bem como de 
outros ali a decorrer e solicitar 
esclarecimentos.

Co-financiado:

Comunidade Europeia

Estrada de Leiria
2461 - 997 Alcobaça
www.cothn.pt

T. 262 507 657
F. 262 507 659
E. geral@cothn.pt

Contactos do COTHN:

Agris
Ministério da Agricultura,

Pescas e Florestas

Apoios:

Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Mafra; CRL

Caixa Central de Crédito 
Agrícola Mútuo; CRL CRÉDITO  AGRÍCOLA


