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Maçã de Alcobaça estima atingir 50 mil 

toneladas até final da colheita

A poucas semanas do fim da colheita, os 

produtores de maçã de Alcobaça estimam que 

dos 1.200 hectares de pomar saiam este ano 

50 mil toneladas do fruto que aposta na 

certificação para conquistar novos mercados.

Depois de o ano passado ter sido marcado por 

“baixos preços à produção”, o produtor 

Ricardo Amaro admitiu à agência Lusa ter 

agora “boas expectativas” em relação à 

colheita, estimando retirar mil toneladas de 

maçã dos seus 13 hectares de pomar. “Este 

ano está a ser um bom ano de produções, as 

maçãs estão com muito bom calibre, muito 

boa cor e a produção está a ser maior”, 

assegurou o produtor. A Associação de 

Produtores de Maçã de Alcobaça (APMA), 

entidade gestora da indicação geográfica 

Protegida do fruto produzido entre os 

concelhos de Leiria e Torres Vedras, reúne 

mais de mil produtores certificados, 

responsáveis pela produção integrada em 

1.200 hectares de pomares de onde, até 

meados de outubro, deverão ser colhidas 50 

mil toneladas de maçã. Os produtores que 

vendem a maçã, sobretudo para o mercado 

nacional, quer em grandes superfícies quer 

em lojas próprias, pretendem aumentar as 

exportações para a Europa e conquistar novos 

mercados como o Brasil. Mas a tarefa afigura-

se complicada num ano em que o bloqueio da 

Rússia aos produtos europeus, está “a causar 

um impacto enorme”. A maçã europeia “ que 

ia para a Rússia, tem que ter outros canais de 

distribuição”, o que está a dificultar a entrada 

em novos mercados e “a diminuir as 

quantidades e preços normais de venda em 

mercados como a Inglaterra, que é um 

mercado forte para a nossa maçã”. sublinhou 

Carla simões, directora da APMA.

                                                                                           Fonte: Lusa (via Confagri)                                                                            

Continua a discussão sobre o método de 

aprovação do cultivo de OGM'S

O futuro Presidente da Comissão europeia, 

Jean-Claude Juncker, afirmou que quer 

proceder a uma revisão total do sistema de 

aprovação para o cultivo de novos OGM'S e 

que o quer fazer num prazo de seis meses. 

Enquanto isto, continua a discussão da última 

proposta da Comissão, que permite aos 

estados membros proibir unilateralmente o 

cultivo. Esta proposta tem duas fases. Na 

primeira, o estado membro notifica a 

empresas de biotecnologia que não deseja o 

cultivo. Se a resposta for de aceitação, o caso 

fica encerrado, mas se for de negação, passa-

se à segunda fase do processo e quer ver 

aprovada uma lista de argumentos de que os 

países se podem servir para proibir o cultivo, a 

saber:

-  a  prevenção contra a resistência 

desenvolvida pelas ervas daninhas e fungos 

aos pesticidas;

- a invasão de variedades OGM e o risco de 

começarem a interagir com as espécies 

tradicionais;

- a prevenção dos impactos negativos no 

ambiente pela mudança do sistema cultural;

- a manutenção da biodiversidade local, incluindo 

certas espécies de ecossistemas;

 - a ausência de dados que permitam avaliar a não 

existência de factores negativos no meio 

ambiente;

- uso do solo;

 - a necessidade de proteger a diversificação das 

culturas;

 - a manutenção e desenvolvimento de práticas 

tradicionais de cultivo, que melhor contribuem 

para a manutenção dos ecossistemas;                                                                                                 

- a necessidade de manter a pureza das sementes.

Esta posição mostra que, cada vez mais, os países 

vão ter poder para rejeitar os OGM'S e que, 

seguramente, a área semeada vai começar a 

diminuir na Europa.                                     Fonte: agroinfo

Produtores de Batata do distrito de Setúbal 

protestam contra a baixa de preços

Dezenas de agricultores de batata do distrito de 

setúbal manifestaram-se no Montijo, protestando 

contra o baixíssimo preço que estão a receber pela 

batata (0,05€/kg). O protesto organizado pela 

Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal 

consistiu na oferta de batata à porta do Fórum do 

Montijo, alertando assim os consumidores para a 

situação. Uma das reivindicações é de que se 

passe para uma verdadeira política portuguesa de 

compra, com a obrigatoriedade de toda a 

restauração colectiva, que é paga pelo Estado 

(cantinas em escolas, hospitais, prisões, etc.), seja 

obrigada a comprar produto português.

                                                                                                                        Fonte: agroinfo

Dia de Campo-Práticas culturais preventivas da propagação de pragas e doenças em Pereiras   
Irá decorrer no próximo dia 30 de Outubro, mais um dia de campo de Fruticultura, com o tema – Práticas culturais preventivas da 
propagação de pragas e doenças em Pereiras. Este dia de campo irá decorrer nas instalações da Frutoeste, Crl (coordenadas: N - 
38°59´56.64"; O - 9°16´35.68"), situadas no Carrascal. Um evento que conta com a colaboração da Frutoeste e com o patrocínio 
da Bayer CropScience. O programa e respectivo formulário de inscrição estão disponíveis em anexo. 

Para este dia de campo, apesar de gratuitas as inscrições são obrigatórias, devendo ser enviadas para.:  ou 
em alternativa para o fax: 262 507 659 até à data limite de 29 de Outubro.

vitor.paulino@cothn.pt
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