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Relatório do Balanço da Campanha

das Prunóideas 2016

REPORT
Realizado a 16 de Novembro de 2016

Realizado no passado dia 16 de Novembro na Escola profissional Agrícola Quinta da Lageosa
em Belmonte.

Maria do Carmo Martins



No passado dia 16 de Novembro na escola profissional Agrícola Quinta da Lageosa, teve lugar o
balanço da campanha das prunoideas de 2016.
Este dia contou mais uma vez com o apoio e envolvimento da AAPIM, APPIZEZERE, Cerfundão e
Escola Superior Agrária de Castelo branco.
Este dia contou ainda com o patrocínio da Bayer.

Neste dia foram realizadas 4 comunicações, duas delas no âmbito do projecto de Cooperação
para a Inovação do ProDer + Pêssego, outra relativa a bacterioses em prunoideas e uma ultima
sobre o trabalho desenvolvido na criação e candidatura de 5 Grupos operacionais (Prunus) no
âmbito da medida de Inovação do novo PDR2020.
Na primeira comunicação deste dia foram apresentados os resultados da Acção da Rega
Deficitária controlada do projecto + pêssego. Esta comunicação foi realizada pelo Eng. Abel
Veloso em representação da equipa que tem estado a trabalhar nesta linha (prof. António
Canatário Duarte e prof. António Ramos).
Os resultados apresentados resultam de observações realizadas em duas unidades de
observação situadas na Póvoa da Atalia e Soalheira.
Foram comparadas 4 modalidades de rega com dotações distintas: 8 L/ha, 12 L/ha, 16 L/ha e a
modalidade do produtor que rondam os 11L/ha.
As principais conclusões deste estudo foram:
- O conhecimento da evolução do teor de água no solo é essencial para o uso eficiente da água;
- A sua determinação com base no conhecimento de dados meteorológicos e do volume de água
fornecido pela rega parece ser uma boa aproximação com as vantagens adicionais de ser um
método pouco dispendioso e facilmente automatizável numa folha de cálculo, por exemplo;
- O fornecimento de água pela rega seguiu a evolução da ETc embora, na generalidade, se tenha
situado abaixo;
- UO 404 (Soalheira): Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre
tratamentos na produtividade, dureza ou TSS;
-UO 405 (Póvoa da Atalaia): Um aumento no fornecimento de água levaria a um aumento na
produtividade e a uma diminuição no TSS.

Balanço da Campanha
das Prunóideas 2016

REPORT



Seguidamente foram apresentados os resultados da análise de frutos e sensoriais das diversas
variedades de pêssegos realizadas no âmbito do projecto + Pêssego, pela Prof.ª Ana Paula
Simões e Eng.ª Dora Ferreira.
Com esta acção de caracterização da qualidade dos frutos pretende -se fazer uma
caracterização dos frutos das diferentes cultivares existentes na região de modo a fundamentar
um plano de divulgação e um plano para a valorização da produção.
Dos resultados alcançados com esta linha (que foi realizada em 2015 e repetida em 2016)
ressaltam os seguintes aspectos:
- Foi possível agregar as cultivares de pêssego segundo as três épocas
- As cultivares temporãs e tardias apresentam maior risco
- As cultivares temporãs têm frutos mais pequenos, de menor dureza e menor IR
- As cultivares tardias são colhidas com uma dureza elevada pois apresentam bons calibres e
elevado IR (14,5ºBrix nos dois ciclos)
- Há coerência de resultados nos dois ciclos vegetativos
- Há concordância de resultados com a componente realizada pelo CATAA com um grupo de
quatro produtores distintos
- O estudo realizado é robusto, foram avaliados aproximadamente 1500 frutos por ciclo e
instituição (total de 6000 frutos).
Como objectivo final há informação que permite defender cientificamente a produção da região
e é possível indicar aos produtores informação relevante para a sua actividade, tal como prestar
especial atenção na selecção das cultivares temporãs, preferindo cultivares de baixa acidez, pois
são estas as cultivares que abrem o mercado e têm que concorrer com outras regiões
nomeadamente o Alentejo.
Seguiu-se a comunicação realizada pelo Prof. João pedro Luz sobre bacterioses em Prunóideas.
Nesta comunicação foram abordadas algumas das bacterioses importantes em prunoideas,
tendo sido realizado uma chamada de atenção inicial para algumas bacterioses listadas na Lista
A1 da EEPO/OEPP – Inimigos de quarentena ausentes na região da EPPO : Phytoplasma pruni em
cerejeira e pessegueiro e a Xylella fastidiosa, uma vez que o pessegueiro é um dos hospedeiros
importantes deste inimigo.
Fez-se ainda uma referência às bacterioses da Lista A2 – Inimigos de quarentena presentes na
região da EPPO: Pseudomonas syringae pv. Persicae (cancro bacteriano do pessegueiro) e
Xanthomonas arboricola pv. Pruni.
Finalmente foi apresentado outras bacterioses em fruteiras, dando destaque ao cancro
bacteriano: Pseudomonas syringae pv. Morsprunorum e Pseudomonas syringae pv. Syringae.
Para todos estes inimigos foi realizada uma apresentação de sua distribuição geográfica,
sintomas e principais meios de controlo.
A finalizar este grupo de comunicações a prof. Paula Simões fez uma pequenos resumo dos
trabalhos que os vários agentes da região tem desenvolvido na criação e candidatura a grupos
Operacionais para a resolução de problemas e aproveitamento de oportunidades no âmbito das
culturas da prunoideas na região da Beira Interior.
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Nesta intervenção foi destacado o papel que os balanços das Prunóideas tem tido na
mobilização dos agentes da fileira que se reúnem anualmente com o objectivo de adquirir
conhecimento novo, partilhar informação, participar na discussão de problemas. Assim estes
balanços têm-se constituído como um fórum de divulgação que todos pretendem promover.
Assim e a partir da experiencia e dinâmica gerada pelo projecto + pêssego, estão em
candidatura 5 projectos, a que se denominou prunus, à medida dos grupos operacionais:

Os Grupos Operacionais PRUNUS visam contribuir para a resolução de problemas identificados
pelos agentes associados à produção de prunóideas, com especial incidência na cereja e
pêssego, promovendo a criação e divulgação de conhecimento, com o objectivo superior da
melhoria e valorização da fileira contribuindo para o aumento do rendimento dos produtores e
PIB regional.
Após estas comunicações deu-se o início ao workshop de debate do balanço da campanha com
as várias entidades presentes. Assim para iniciar a discussão a Cerfundão na pessoa do Eng.º
Pedro Catalão fez a apresentação dos resultados da campanha nesta estrutura:
Cereja
- Na presente campanha verificou-se que 51 % do calibre recepcionado se situou acima dos 26
mm. Devido a uma acentuada quebra de produção notou-se um aumento no calibre 26/28 e
uma redução no calibre 28+, isto devido à inexistência de produção de variedades de calibres
grandes, nomeadamente na variedade Brook`s.

Balanço da Campanha
das Prunóideas 2016

REPORT



Em termos de cultivares as que apresentaram melhor calibre foram: Big Star; Brook's; Canadá
Giant; Early Bigi; Folfer; Garnet; Grace Star; Lapins; New star; Primegiant; Santina; Sonata;
Summit e Sunburst.
A cultivar dominante tal como nos anos anteriores continua a ser a de Saco.
Em termos de qualidade a cereja que apresentou a % de sólidos solúveis (ºBrix) mais elevada foi
a variedade Brook´s, apresentando valores na ordem dos 20%ºbrix, seguida das variedades
Skeena e Saco.
Relativamente à comercialização a grande distribuição continua a liderar a comercialização,
tendo reforçado esta posição com um crescimento de 14,28% por virtude da entrada de novos
clientes. A exportação teve como principais destinos a Suíça, França e Emirados Árabes.

Pêssego
As quantidades de pêssego recepcionadas em 2016 mantiveram-se embora tenham
aumentado as quantidades de pêssego de indústria. A produção de nectarinas caiu para
metade.
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Em termos de calibres, os A+ representam 51,71% da produção, tendo-se registado um
aumento na % de refugos e indústria por virtude das condições climatéricas que se fizeram
sentir.
Contrariamente a 2015, Agosto foi o mês com maior produção, sendo mesmo assim fraca em
relação à procura. Por motivos do atraso na entrada de produção, entre 2 a 3 semanas o mês de
Junho foi muito fraco.
Relativamente às nectarinas de referir uma quebra na produção de 50%, associada também a
uma redução nos calibres comparativamente a 2015.
Em termos das principais conclusões destaca-se:
- A % de calibres nesta campanha apresentou valores muito próximos da campanha anterior.
- Em virtude das quantidades disponíveis para venda em fresco, a procura foi maior que a oferta,
proporcionando melhoria nos preços
- Maior facilidade no escoamento dos calibres mais pequenos
- O aspecto negativo desta campanha resume-se principalmente ao aumento das quantidades
de pêssego de indústria.
Durante o debate que se seguiu foram retiradas as seguintes conclusões:
A variação da produção relativamente à campanha passada, ficou pelos 50% nas nectarinas,
30% no pêssego e 50% na cereja.
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As causas para esta variação foram essencialmente as questões climáticas (geadas e granizo), as
fortes chuvas na altura da floração, que fez com que a pouca floração existente fosse ainda mais
afectadas.
Foi ainda mencionado que em algumas variedades mais sensíveis à falta de cálcio, verificaram-
se alguns sintomas de carência.
Relativamente à qualidade, na cereja é notoriamente melhor do que na campanha passada,
com melhores brix, enquanto no pêssego é semelhante à do ano anterior. Em termos de calibres
no pêssego e devido ao facto de a Sul da Gardunha não ter havido muitos problemas de falta de
água, os calibres não foram muito diferentes.
Em termos de variedades e na cereja, o mercado procura calibres grandes e com coloração
preta.
Em termos de área continua a existir uma tendência de aumento quer na cereja quer no
pêssego, sendo que há uma preferência por variedades sub-ácidas e temporãs.
Para a discussão dos aspectos fitossanitários, a AAPIM e a APPIZEZERE destacaram-se os
seguintes aspectos;
- Em termos de pragas e na cereja destacam-se os problemas ocorridos com as moscas
(especialmente a mosca da cerejeira e a Drosophyla suzuki. Em algumas zonas mais a norte,
onde não era muito perceptível, nesta altura está totalmente instalada.
Registou-se ainda problemas de trips em algumas zonas localizadas, no entanto tem-se vindo a
registar uma maior incidência desta praga, especialmente a Norte da Gardunha, que tem
obrigado a mais intervenções.
Foi ainda referido os problemas com estorninhos e pegas. Neste ponto falou-se da necessidade
de se fazer pressão junto das associações de caça e pesca para que haja um controlo da
população, uma vez que os estragos causados por estas aves são cada vez maiores e
significativos.
Em termos de doenças e na cereja destaca-se a moniliose e a cilindrosporiose , devido
essencialmente à elevada precipitação ocorrida, especialmente à colheita, que obrigou a
tratamento adicional.
Em termos de bacterioses verificou-se um aumento, especialmente em regiões mais húmidas. A
botritis nas cultivares mais temporãs, a Sul da Gardunha, também se manifestou, também
devido às chuvas ocorridas durante a colheita.
Em termos de pêssego os afídeos foram a praga mais importante. Apesar de se ter iniciado o seu
controlo maios cedo, voltaram a parecer, o que obrigou a repetição de tratamentos. Neste
ponto foi mencionado alguma preocupação com a quebra de eficácia de alguns produtos.
Em termos de anarsia e mosca da fruta foi um ano normal, tendo em algumas variedades sido
notado um aumento do ataque de trips.
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Relativamente às doenças a moniliose foi a mais importante. A lepra nesta campanha teve uma
maior incidência , o que obrigou a mais tratamentos, pois para além de te ter perdido a
oportunidade de algumas intervenções, devido às condições climáticas, houve ainda situações
de lavagens de tratamentos.
Foi ainda mencionado o cancro bacteriano como sendo uma doença com tendência crescente,
agravada pelas condições de humidade registadas.
O COTHN agradece desde já a colaboração de todos os intervenientes neste evento.
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