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No passado dia 10 de Dezembro teve lugar na 
Escola Profissional Agrícola da Lajeosa em 
Belmonte o Balanço da Campanha das 
Prunoideas 2014.
Tal como nas edições anteriores, este evento 
contou com a colaboração da AAPIM, 
Appizezere, da Prof.ª Paula Simões da Escola 
Superior Agrária de Castelo Branco. Este ano 
voltámos a ter a colaboração da Cerfundão. 
O Balanço iniciou-se com a apresentação dos 
dados de produção, importação e exportação 
Europeus. 
A produção Europeia de prunoideas em 2014 foi 
estimada em 4 milhões de toneladas, uma subida 
de 10.2% em relação ao ano passado. Este 
aumento deveu-se essencialmente às condições 
climáticas favoráveis que levou ao aumento da 
produção em países como a Espanha, Grécia e 
França. A produção italiana não sofreu grandes 
alterações.
Em termos de pêssegos e nectarinas, os 
principais produtores europeus são Itália, 
Espanha, Grécia e França. A área tem-se 
mantido bastante estável nesta campanha (222 
353 ha), depois de ter registado quebras nas 
últimas campanhas. A Espanha tem estado a 
ganhar quota de mercado, o que se reflecte nos 
aumentos de áreas que têm sido registados. A 
produção em Espanha tem estado movimentar-
se em direcção ao Sul, para tirar vantagem das 
variedades precoces, menos exigentes em horas 
de frio. A Espanha tem actualmente 83 000 há. 
Em Portugal, os pomares de pêssegos e 
nectarinas estão localizados principalmente na 
região interior centro. Este ano devidos às boas 
condições meteorológicas, registou-se um 
aumento na ordem dos 23%, ficando a produção 
nos 30.000 toneladas.
A exportação da Europa de pêssegos e 
nectarinas teve uma quebra de 2% em valor e 
16% em volume. O maior destino continua a ser a 
Rússia, seguida da Ucrânia.
Em termos de cereja, os principais países 
produtores são a Polónia, Itália e Espanha. 

Alemanha tem tradicionalmente ocupado o 
quarto lugar, mas nestas ultimas campanhas foi 
superado pela Grécia e Hungria. A Espanha 
continua a ser o país exportador, devido à sua 
campanha mais precoce, quanto a Itália é o país 
que mais consome cereja. A área de cereja tem-
se mantendo constante nos 162 000 há. A 
produção de 2014 foi estimada em 676 000 
toneladas, 3% menos que na campanha 
passada, devido à geada e à queda de granizo 
durante a colheita, principalmente em Itália e na 
Polónia, onde a quebra de produção chegou aos 
22% e 15% respectivamente. Em Portugal as 
projecções do Ministério da Agricultura 
apontaram para uma estabilização da produção 
em comparação com o ano passado, na ordem 
dos 10.600 MT.
Em termos de exportação em 2014 registou-se 
um aumento em 24%, representando um 
aumento de 42% em volume. Os países de 
destino das exportações europeias são a Rússia, 
Suíça e Bielorrússia. Existem novos mercados 
emergentes tais como Argélia, Sérvia e Hong-
Kong, que que já superam o mercado Ucraniano.

Após  es ta  p resen tação  segu iu -se  a  
apresentação do Projecto ProDeR + Pêssego, 
pela Prof.ª Maria Paula Simões. Este projecto 
resulta de uma parceria entre 9 entidades:  Qta 
de Lamaçais; APPIZÊZERE ; AAPIM ;ESA-IPCB; 
UBI; ISA; INIAV; CATAA e COTHN.
Trata-se de um projecto de fileira que faz sentido 
devido à Inexistência de Centros de 
experimentação que fundamentem decisões 
técnicas e contribuam para optimização de 
técnicas culturais e o consequente aumento de 
rentabilidade económica. O objectivo é criação e 

relatório

1Patrocínio:



Relatório

Estrada de Leiria, 2461-997 Alcobaça
Telef: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt
www.cothn.pt 
 

balanço da campanha
prunoideas 2014

COTHNCOTHN
Centro Operativo e Tecnológico 
       Hortofrutícola Nacional

Estrada de Leiria S/N, 2461-997 Alcobaça
Telef: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt
www.cothn.pt

Estrada de Leiria S/N, 2461-997 Alcobaça
Telef: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt
www.cothn.pt

divulgação de conhecimento, promovendo, 
simultaneamente a concertação de esforços de 
todos os intervenientes da fileira.
As principais acções deste projecto vão desde a 
Manutenção do solo; Monda de flores; Monda de 
frutos; Fertilização; Gestão da rega/ Rega 
deficitária; Caracterização das cultivares e 
Estudo económico.
Espera-se que este projecto contribua para a 
criação e divulgação de conhecimento, 
promovendo, simultaneamente a concertação de 
esforços de todos os intervenientes da fileira, 
sem perder de vista o objectivo principal que é a 
melhoria e valorização da fileira.

A apresentação da Cerfundão versou sobre a 
campanha da cereja nesta organização. Assim 
em 2014, a produção total laborada dos sócios da 
Cercobe e da Cerfundão foi de 570 ton. Quase o 
dobro da recepcionada na campanha 2013.
Em termos de variedades a cultivar 'Saco' 
registou o valor mais elevado de entregas com 
120 ton., seguido pela 'Sweetheart' e 'Earlise com 
73,2 e 53.4 ton. As variedades intermédias 
'Brooks', 'Sunburst', 'Burlat' e 'Maring' somaram 
um total de 151 toneladas. Neste ponto foi 
chamada a tenção para as dificuldades de 
comercialização que esta proliferação de 
cultivares provoca.
Em termos de qualidade, nomeadamente calibre 
a classe de calibre 26/28 obteve um montante de 
336 ton correspondendo a uma preponderância 
48,62%; A classe de Calibre 24/26 traduziu-se 
num valor percentual de 23,3%, cerca de 161 
toneladas, tendo o Calibre 22/24 apresentado 
31,8 toneladas, 4,6% do total de entradas.

Em termos de comercialização a Cerfundão 
vende para 75 % para a grande distribuição; 20% 
para Grossistas e Retalhistas; 14% para o 
Consumidor Final e exporta apenas 1%.
A Cerfundão na campanha passada iniciou a 
laboração de pêssegos e nectarina. Assim, foram 
apresentados também alguns valores relativos a 
estas culturas. 
A recepção total de pêssegos vermelhos foi de 
522,762 kg com a seguinte distribuição pelas 
classes de calibre.

Em termos de pêssegos amarelos o total 
recepcionado foi de 119,394 kg com s seguinte 
distribuição pelas classes de calibre.

Os pêssegos de polpa branca recepcionados 
somaram 21,179 kg.
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Em termos de nectarinas, foram apenas 
laboradas 139,895 kg com a seguinte distribuição 
em termos de calibres.

Em termos de balanço fitossanitário, seguiu-se a 
apresentação da APPIZEZRE que versou sobre 
os principais problemas da campanha da cereja e 
da ameixa.

Cereja
Na cereja, destaca-se em termos de doenças, as 
monilioses, uma vez que durante a floração, as 
condições de humidade e temperatura foram 
favoráveis ao desenvolvimento de algumas 
infeções afetando a produção; A precipitação 
ocorrida em finais de abril provocou elevados 
estragos (fendilhamento / monilioses nas 
variedades mais precoces, (Earlise, Primulat, 
Burlat…); Registaram-se ainda episódios de 
chuva na 2ª quinzena de maio e início de junho 
que levaram ao aumento do nº tratamentos

, comparativamente com anos anteriores.
Relativamente ao cancro bacteriano houve uma 
boa protecção fitossanitária, no entanto as 
condições climatéricas durante o Inverno e 
Primavera foram favoráveis ao desenvolvimento 
de infecções, tendo-se observado de alguma 
sintomalologia, principalmente em locais com má 
drenagem dos solos, mas sem a gravidade do 
ano anterior.
Em termos de pragas, a mosca da cereja e à 
semelhança de 2013, iniciou voo mais cedo que o 
habitual para a região, entre 2 e 8 de Maio, sendo 
as variedade temporãs mais susceptíveis. Os 
tratamentos incidiram nas parcelas com 
cultivares de maturação semi-tardia e tardia 
(Norte e Sul) e em muitos casos houve 
necessidade de realizar duas aplicações na 
mesma cultivar.
Relativamente ao Afídio negro houve dificuldade 
em manter estratégia que privilegia a realização 
de tratamento por focos:  nº de pomares novos; 
densidade de plantas nos jovens pomares em 
produção. A média de tratamentos para controlo 
da praga (habitualmente um) aumentou nos dois 
últimos anos. Tem-se registado nas últimas 
campanhas um diminuição da eficácia da s.a 
imidaclopride, também devido ao facto de os 
produtores terem resistência na adopção de 
outros produtos.
Como praga principal destaca-se as trips. A área 
afectada aumentou, tendo-se observado os 
primeiros adultos no interior dos gomos na 
mesma altura do início do abrolhamento, em 
meados de Março. Realizou-se um tratamento 
posicionado antes do início da floração, 
localizado em muitos dos casos, no entanto uma 
aplicação foi suficiente para controlo do inimigo, 
sendo que em alguns casos a intervenção 
e fec tuou -se  na  f ase  de  queda  das  
pétalas/vingamento.
Este ano, em termos fitossanitários a situação 
mais preocupante foi o aparecimento da 
Drosophila suzukii.
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Ameixa
O acompanhamento fitossanitário e controlo dos 
inimigos decorreu dentro dos parâmetros 
habituais para a região. As condições de 
temperatura e humidade nos períodos de 
floração foram favoráveis tendo-se verificado 
bom vingamento dos frutos nas diferentes 
cultivares. A ocorrência de geadas tardias afectou 
apenas parcelas com localização muito 
vulnerável, tendo-se registado de estragos 
(rachamento) nas cultivares com colheita a partir 
de Setembro e tratamentos pré-colheita (monilia 
e botrytis). A produção acima dos valores 
habituais na região, reflectiu-se negativamente 
nos preços praticados, existindo alguma 
dificuldade ao nível da comercialização (parcelas 
de pequena dimensão com várias cultivares).

Pêssego
Em termos fitossanitário, a AAPIM, destacou os 
problemas de lepra no inicio da campanha, 
devido às chuvas Invernais que não permitiram 
uma intervenção fitossanitária eficiente.
Em termos de moniliose e oídeo registaram-se 
igualmente problemas decorrentes das 
condições meteorológicas.
Das pragas destaca-se os afídeos que têm 
obrigado a uma segunda intervenção. 
Relativamente à anarsia registou-se uma menor 
pressão desta praga, devido ao tempo mais 
húmido.

Após esta apresentação teve inicio o debate da 
campanha com os participantes.

Cereja
A produção da cereja registou uma ligeira quebra 
nas variedades mais temporãs. Tendo registado 
uma ligeira subida a Sul da Gardunha, devido à 
entrada em produção de novos pomares.
A causa para esta quebra de produção nas 
variedades temporãs, deveu-se essencialmente 
à elevada precipitação.
Em termos de qualidade esta campanha foi 
superior à campanha de 2013 em termos de 
calibres.
Em termos das novas plantações a aposta tem 
sido na diversificação de variedades para permitir 
o escalonamento da oferta e da colheita. As 
variedades de cerejas de polpa branca tendem a 
acabar. As áreas com, novas plantações 
continuam a aumentar, sendo generalizado o uso 
do regadio, com algumas excepções na Serra.

Pêssegos e Nectarinas
Em termos de produção este ano foi melhor do 
que o ano passado, que foi um ano com 
produções atipicamente baixas, pelo que se pode 
afirmar que a produção foi superior relativamente 
a um ano médio.
Em termos de qualidade registou-se alguns 
problemas relativamente a baixos calibres e brix. 
O baixo calibre resultou essencialmente do bom 
vingamento e da falta de monda, tendo sido mais 
problemática nas variedades temporãs. 
Algumas das variedades mais tardias acabaram 
por apodrecer no pomar, devido à concentração 
da colheita, e às condições meteorológicas.
Tem-se registado novas áreas de pessegueiros e 
nectarinas, que resultam essencialmente de 
substituição de áreas mais velhas. As variedades 
preferidas têm sido as vermelhas de polpa 
amarela.
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