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Boletim Mensal da Agricultura e Pescas – outubro de 2016: Voltar

Fonte: INE

As previsões agrícolas, em 30 de setembro, apontam para mais uma campanha bastante 
produtiva de tomate para a indústria que, pelo segundo ano consecutivo, deverá 
ultrapassar 1,5 milhões de toneladas. 

Enquanto que para o milho de regadio prevêem-se reduções na produtividade (-5%), 
diminuição semelhante à que deverá ocorrer nas produções de arroz e batata de regadio. 
Em relação aos pomares, a campanha não foi particularmente favorável. 

Nas peras, um ataque tardio de estenfiliose agravou as perdas de produção, que se 
estimam em 20% face à campanha anterior (recorde-se que 2015 já tinha sido um ano 
pouco produtivo). 

Nas maçãs, espera-se uma produção 10% abaixo da média dos cinco últimos anos, com 
os frutos a apresentarem uma qualidade heterogénea. Quanto ao kiwi, problemas 
fisiológicos relacionados com a diferenciação floral, agravados com dificuldades de 
polinização e forte presença da bactéria PSA, determinaram reduções de produtividade 
da ordem dos 25%, face a 2015. O pêssego deverá registar uma produção próxima da 
média quinquenal 2011-2015.

As vindimas estão a decorrer sem problemas, com as condições climatéricas a 
permitirem uma evolução favorável das maturações. No entanto, a precipitação na fase 
da floração/alimpa prejudicou a formação dos cachos o que, aliado ao surgimento de 
fortes ataques de míldio, previsivelmente conduzirá a uma redução de 20% na produção.
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Estudos europeus confirmam resultados do estudo de impacto efetuado pela Anipla:
Voltar

A ECPA – European Crop Protection Association encomendou um estudo à
consultora Steward Redqueen sobre o impacto da eventual retirada de substâncias
ativas na agricultura europeia. O presente estudo foca-se em sete
culturas base a nível europeu e 24 culturas especializadas ao longo de nove
estados membros da UE - França, Alemanha, Reino Unido, Polónia, Espanha,
Itália, Holanda, Áustria e Irlanda, representando 49% (em valor de culturas).
Do relatório final da Steward Redqueen destacamos:
A viabilidade da agricultura europeia foi colocada sob pressão. Como resultado
da legislação adotada pela UE baseada no perigo, várias substâncias para a
proteção das plantas usadas na UE estão em risco.
Para o cultivo de culturas base, assim como de culturas especializadas, é possível
que não reste nenhum método alternativo no mercado para tratar doenças
comuns, pragas ou infestantes. Como parte da proteção integrada, a diversidade
de substâncias disponíveis é crucial para enfrentar novas pragas bem como prevenir 
efeitos de resistência a longo prazo.
Olhando para o futuro, a retirada de substâncias não se afigura de fácil substituição. 
Existem duas razões para tal: primeiro, o desenvolvimento de novas substâncias ativas 
até à sua introdução no mercado demora cerca de 11 anos e custa mais de 254M€; 
Segundo, a lista de espera de produtos fitofarmacêuticos (PF) a aguardar aprovação
para o mercado europeu está a ficar vazia devido ao aumento do tempo e custos de 
investigação e desenvolvimento (em 2000 eram 70 as substâncias em espera, tendo 
diminuído para 28 em 2012).

Veja o relatório final da Steward Redqueen no link:
http://www.forumphyto.fr/wp-
content/uploads/2016/07/1606RedqueenIntegralVersionENG.pdf

Fonte: Anipla
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Voltar

A Syngenta é o patrocinador principal do IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós-Colheita, que decorre de 2 a 4 
Novembro, no ISEG, em Lisboa, onde irá apresentar, em sessão plenária, a sua estratégia de gestão integrada para 
controlo das doenças de conservação em fruteiras.
Mais de 100 investigadores nacionais e internacionais, técnicos e especialistas vão estar reunidos em Lisboa para debater 
novas técnicas e processos de pós-colheita em fruta e legumes, no IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós-Colheita, 
coorganizado pela Associação Portuguesa de Horticultura (APH) e pela Sociedade Espanhola de Ciências Hortícolas 
(SECH).
A Syngenta associa-se ao evento, reconhecendo a importância da investigação e inovação em Pós-Colheita, área onde tem 
realizado um esforço significativo para disponibilizar novas ferramentas que ajudem os agricultores a garantir uma 
produção de qualidade, com vista a conquistar mercados cada vez mais exigentes.
Maria do Carmo Pereira, responsável de fungicidas da Syngenta para a Península Ibérica, irá realizar uma apresentação 
sobre o tema “Fludioxonil, gestão integrada no controlo das doenças de conservação”, a 3 de Novembro, às 14h. O 
Fludioxonil é uma substância ativa que pertence a uma nova família química dos fenilpirazóis, um agente antifúngico de 
origem natural que é segregado por algumas bactérias do género Pseudomonas.
A Syngenta lançou este ano no mercado português um fungicida composto exclusivamente por Fludioxonil - o Geoxe - 
indicado para tratamento dos frutos antes da colheita, visando protegê-los da primeira infeção que pode ocorrer no 
campo. Por ser a única s.a. desta família em comercialização, existem menores riscos de resistências dos fungos a este 
novo fungicida.
O Geoxe está homologado para controlo das podridões de conservação em pera e maçã (causadas por Gloesporium spp. 
e Penicillium expansum), ameixeira, cerejeira e damasqueiro e para controlo da podridão cinzenta (Botrytis cinerea) em 
uva-de-mesa e uva para vinificação.
A Syngenta recomenda uma estratégia conjunta de aplicação de Geoxe, em pré-colheita, com Scholar, em pós-colheita, no 
caso de variedades de fruta mais sensíveis ao desenvolvimento de doenças de conservação e/ou destinadas a 
armazenamento longo. O Geoxe reduz o inóculo que chega à câmara, enquanto o Scholar protege eficazmente contra o 
desenvolvimento de doenças que podem entrar através de feridas e golpes após a colheita, reforçando os tratamentos 
anteriores à base de Fludioxonil.
Valentín Turégano da Tecnidex, empresa que comercializa o produto Scholar da Syngenta, vai participar na Mesa Redonda 
sobre “Novas tecnologias na conservação prolongada de fruta”, no IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós-Colheita, às 
11h30, a 3 de Novembro. Este especialista terá oportunidade de partilhar com os participantes os resultados obtidos com 
a estratégia de gestão integrada de controlo das doenças de conservação em fruteiras recomendada pela Syngenta e pela 
Tecnidex.

Fonte: Syngenta
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Voltar

Após uma notícia popular lançada na Weibo acerca do melão mais pequeno do mundo, 
facto que atraiu a atenção de muitos cidadãos chineses, ficou-se a saber que este 
pequeno melão se chama Pepquino, é originário da América do Sul e está a ser cultivado 
em Hangzhoum Shanghai e outras partes da China.

Esta variedade de melão com o nome científico de Pepquino tem um elevado valor 
nutritivo. Possui a aparência de um melão normal, com cerca de 2x3cm com uma pele 
macia. O interior do fruto é verde-claro. O sabor é semelhante ao de um pepino e pode 
ser consumido de imediato. Este pequeno melão possui grandes quantidades de enzimas 
que retardam o envelhecimento e aumentam a longevidade.

A mais importante característica do “melão de bolso” é o seu rico conteúdo de vitamina 
C, potássio e magnésio. Adicionalmente, 100gr de Pepquino contém 12% de proteínas, 
16% de fibras e 56% de hidratos de carbono.

Quanto está maduro possui um sabor agridoce, como por exemplo, banana e lima.
Atualmente, o “melão de bolso” já se pode encontrar à venda em algumas cidades 
apesar de não ser cultivado em larga escala. Com a sua aparência atraente e sabor 
refrescante, o “melão de bolso tornou-se num produto de elevada procura num curto 
espaço de tempo.

Fonte: www.weather.com.cn
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Foram muitos os visitantes que demonstraram interesse num pulverizador construído em 
polietileno, de maneira que a “Tifone”, a marca representante, estará presente na 
próxima edição da Fruit Attraction. 

Falamos com Enrico Giubelli, o gestor comercial da “Tifone”.

Introduzimos este ano uma torre de sucção em polietileno, desenvolvida especialmente 
para pomares e vinhas. Optámos pelo polietileno pois permite uma melhor distribuição 
do tratamento, aumento da eficácia e redução de perdas.
Apesar do stand da “Tifone” se situar no ponto mais distante do pavilhão, o facto não 
impediu que muitos operadores mostrassem o seu interesse, mesmo numa área onde já 
não parecia ser possível surgirem inovação.

O desenvolvimento continua no sentido de evitar o gotejamento e deriva o que implica 
perda de produto e torna o tratamento menos efetivo. 
O modelo em exposição estava equipado com um tanque de 2000 litros.

“Foi a nossa primeira presença no certame, mas devido ao interesse demonstrado pelos 
vários operadores, temos a esperança de voltar para o próximo ano”.

Voltar
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A situação de seca está a provocar uma colheita mais demorada do que o habitual nas 
regiões de Murcia e Alicante, duas das regiões espanholas mais importante na produção 
de Primofiori.

A seca tem tido um impacto grande no calibre deste citrino, embora no caso da região de 
Murcia, se revele ainda mais severa, de acordo com os produtores.
“Embora a qualidade e quantidade de sumo no limão seja a ideal de momento, estamos a 
atrasar a colheita para que os citrinos atinjam o calibre necessário”, explica um produtor 
da região de Murcia.

Os preços estão em queda no mercado Europeu. De acordo com Ailimpo, existe uma 
forte pressão por parte dos stocks da Argentina e do Chile, propostas de venda 
agressivas por parte da Turquia e é espectável que da Itália exista um aumento de 25% 
de produção a atingir o mercado.

De acordo com a associação interprofissional, a fruta de menor caliber é mais adequada 
à Europa de Leste onde encontra forte competição com produto da Turquia.

Os produtores Espanhóis lamentam que as cadeias de distribuição Espanholas estejam a 
pressionar os preços dos limões de origem Espanhola, apesar da baixa qualidade de 
limões provenientes do hemisfério sul.

Voltar

Fonte: Freshplaza



França: Colheitas tardias provocam menos stocks de peras e maçãs:
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Voltar

A Agreste estima que no final de Setembro registou-se menos 42% e 39% de produção  
de maçãs e peras, respetivamente, do que em igual período do ano passado.
Esta redução nos stocks deve-se ao atraso de 1 a 2 semanas nas colheitas ao longo do 
ano.

O serviço de estatísticas do Ministério regista que a campanha 2016/2017 começou 
tardiamente no Sudeste Asiático, os consumidores mostraram preferência pelos pêssegos 
e pelas uvas devido às altas temperaturas e a procura em França só começou em 
Setembro.

As exportações de maçãs Gala para o Médio Oriente e Ásia tem sido regulares, as maçãs 
Francesas competem com as Italianas no mercado Europeu.  Ao nível dos preços, 
Setembro regista 2% acima da média de 2011-2015 (+14% para as exportações de 
Galas).
O stock de pêra registou 29% abaixo do valor registado no ano passado. Uma a duas 
semanas de atraso na colheita ajuda a explicar este decréscimo. A Agreste regista que 
após um início algo inexistente da campanha de 2016/2017, a procura aumentou em 
Agosto quer ao nível doméstico quer Europeu.

O Resultado dos preços para as peras de verão (Guyot) aumentou 30% quando 
comparado com 2015 e 22% quando comparado com a média de 2011-2015 devido a 
uma produção deficitária e uma procura ativa. Devido às altas temperaturas em 
Setembro, a procura por peras competiu com as frutas de verão.

Os preços para a pera Williams mantiveram-se altos, muito devido à baixa oferta, +22% 
quando comparados com a média de 2011-2015. No entanto, para as peras de Outono os 
preços registados situam-se apenas 3% abaixo a média registada em 2011-2015.

Fonte: Freshplaza
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Voltar

Lourinhã: Festival da Abóbora promove produção local do produto

O Festival da Abóbora da Lourinhã, entre 28 e 30 de outubro, espera receber este ano dez mil visitantes para promover a abóbora 
num concelho que produz mais de metade da produção nacional, anunciou a organização.«É um evento importante para a 
economia local, porque promove não só a produção, mas também a transformação da abóbora noutros derivados, como a doçaria 
e licores», disse o presidente da Junta de Freguesia da Lourinhã/Atalaia, Pedro Margarido.
A Lourinhã produz 54% da produção nacional, que foi de 73 mil toneladas em 2015, e 74% da produção da região Oeste.
A produção, parte da qual é exportada, tem um impacto de 10 milhões de euros na economia local. Além da produção, no 
concelho têm surgido também unidades de transformação, que comercializam abóbora fatiada pronta a cozinhar, e negócios 
ligados à doçaria.
O certame tem este ano como novidades o lançamento da rota turística da abóbora, um concurso nacional de abóboras, que 
seleciona as abóboras mais pesadas e com maior tamanho, e um concurso nacional de doçaria, em que aquele hortícola é o 
ingrediente principal.
Em paralelo, realiza-se a Semana Gastronómica da Abóbora, a partir de sábado e até ao dia 30. Onze restaurantes vão confecionar 
sopas, pratos e sobremesas à base de abóbora. No festival, vai ser lançada uma cerveja de abóbora.
À semelhança das edições anteriores, vai ser confecionada uma torta gigante, que, em 2015, chegou aos 48 quilogramas e 58 
metros de comprimento, para ser vendida e as receitas reverterem para associações.
Nos três dias, o festival conta ainda com mostra de três milhares de abóboras de diferentes variedades, meia centena de 
expositores de venda de artesanato e doçaria, inspirados naquele hortícola e animação permanente.


