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Teve lugar no passado dia 16 de Dezembro a 
edição de 2014 do Balanço da campanha das 
pomoideas. Esta edição contou com a 
colaboração da Associação Nacional e 
Produtores de Pera Rocha, a Associação de 
Produtores da Maça de Alcobaça, a Associação 
de Fruticultores de Armamar e a Associação de 
Fruticultores da Beira Távora.
O balanço teve lugar no auditório da Expoeste 
nas caldas da Rainha e contou com o patrocinio 
da Dow AgroScience.
O balanço iniciou-se com a discussão com os 
participantes dos aspectos técnicos da 
campanha de 2014.

Pera Rocha
Em termos de qualidade, na campanha de 2014, 
os frutos tem e média calibres superiores 
relativamente a 2013. Este facto deveu-se à 
realização de mondas, estimando-se que em 
relação ao ano de 2013, houve um aumento de 
cerca de 90% dos produtores a executaram esta 
operação. As boas condições climáticas 
favoreceram igualmente a multiplicação celular o 
que implicou um bom engrossamento dos frutos. 
No entanto e em termos de brix esta campanha 
foi inferior à campanha passada, devido 
essencialmente às baixas temperaturas que se 
registaram e à elevada precipitação. Estes ano 
não se registaram problemas de carepa. 
Em termos de novas plantações estima-se um 
aumento entre 5 as 10% relativamente ao ano de 
2013, sendo utilizado como porta-enxerto 
principal o BA 209 e o Sydo na proporção de 75 e 
25% respectivamente.
Em termos fitossanitários e relativamente às 
pragas destaca-se a psila, que tem sido nos 
últimos anos, a principal praga na cultura. Ainda 
nas pragas destacou-se a cochonilha de São 
José e problemas pontuais de Cecidómia e 
Xiloborus.
Em termos de doenças a Estenfiliose foi, sem 
dúvida, o grande problema, tal como se tem 
registado já nas campanhas passadas, devido 

essencialmente à elevada humidade e ao facto 
de se manifestar próximo da colheita, o que 
dificulta o seu controlo. Em termos de pedrado 
correram infecções secundárias perto da 
colheita.
Este ano registou-se igualmente infecções por 
fogo bacteriano, tendo os modelos sinalizado 
vários momentos de risco de infecção, de 
destacar o período pós-colheita, onde se 
registaram condições favoráveis a novas 
infecções. Face a este cenário foi manifestado 
uma grande preocupação para a próxima 
campanha destacando-se a necessidade de 
realizar limpeza de cancros durante o inverno, 
reforçar os cuidados de higiene durante o período 
de podas e a realização de tratamentos com 
cobre. Foi ainda sinalizado problemas de 
moniliose em marmeleiros.
Em termos de comercialização, esta campanha 
fica marcada pelo baixo grau brix, que tem 
dificultado a comercialização. Foi ainda registada 
a necessidade de trabalhar com a distribuição os 
parâmetros de qualidade, especialmente no que 
toca à relação entre o teor de ácidos e açucares, 
que tem uma grande influência no sabor e 
doçura.

Maça
Em termos da campanha da maça e tendo em 
conta as associações presentes, esta campanha 
fica marcada por um incremento da qualidade, 
melhores calibres (a monda fez a diferença 
relativamente à campanha de 2013) e uma ligeira 
diminuição no Brix. Em termos de coloração na 
região da Beira Távora e Armamar a coloração foi 
muito boa, o que já não aconteceu na região da 
maça de Alcobaça, especialmente nas primeiras 
colheitas, devido à falta de temperatura.
Em termos de áreas e na região acompanhada 
pela associação de fruticultores de Armamar, 
registou-se um aumento de cerca de 200 ha, 
especialmente nas variedades gala e fuji.
Na região do Douro Sul e segundo os dados do 
ProDeR registou-se um aumento na ordem dos 
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1000 ha, dos quais 35% com variedade gala, 40% 
golden e 25% outras variedades.
Foi ainda mencionado pela Associação de 
fruticultores da Beira Távora que tem havido um 
decréscimo acentuado na produção da variedade 
regional Bravo de Esmolfe, devido à sua maior 
exigência técnica e ao preço de comercialização 
muito elevado.
Na região do Oeste os aumentos de área foram 
pouco significativos, tendo registado um aumento 
nas áreas com a variedade fuji em detrimento das 
galas. Nesta região tem-se registado muitas 
áreas de pomares velhos reconvertidos. Nestas 
novas áreas plantadas tem-se utilizado 
especialmente o porta-enxertos M9 e Pajam.
Relativamente às pragas, de destacar o aumento 
das populações de aranhiço vermelho na região 
de Armamar e que tem sido crescente de ano 
para ano. Foi ainda mencionado problemas com 
pedrolho e xiloborus, que embora pontuais, 
q u a n d o  s e  m a n i f e s t a m  s ã o  p r a g a s  
problemáticas.
Na região acompanhada pela Associação da 
região da Beira Távora foi um ano normal, sem 
muitos problemas, no entanto foi mencionado os 
ratos como uma praga importante nesta região e 
o bichado que este ano apresentou 3 gerações. O 
pulgão-lanígero foi também apontado como uma 
praga importante nas 3 regiões presentes.
Embora não tenha sido uma campanha muito 
complicada este ano em qualquer das regiões 
presentes em termos de doenças, foi 
mencionado o pedrado e o oídio como doenças 
com alguma importância na região de Armamar. A 
podridão apical também foi um problema nesta 
campanha assim como os cancros.
Após a discussão seguiu-se uma breve 
apresentação da produção no universos dos 
associados das entidades presentes, que podem 
ser consultadas no site do cothn em:  
http://www.cothn.pt/portal/index.php?id=15605
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