
Estrada de Leiria, 2460-059 Alcobaça
Tel.: 262 507 657 Fax: 262 507 659
Email: geral@cothn.pt  Sítio: www.cothn.pt

Relatório do Balanço da Campanha

da Maçã 2016

REPORT
Realizado a 24 de Janeiro de 2017

Teve lugar no passado dia 24 de Janeiro a edição do Balanço da Campanha da maça referente
à campanha produtiva 2015/2016. Este ano o Balanço foi realizado em Moimenta da Beira, no
auditório da Biblioteca Municipal daquela vila.
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Teve lugar no passado dia 24 de Janeiro a edição do Balanço da Campanha da maça referente à
campanha produtiva 2015/2016. Este ano o Balanço foi realizado em Moimenta da Beira, no
auditório da Biblioteca Municipal daquela vila.

Este evento contou com a colaboração do município de Moimenta da Beira, na pessoa dos seu
presidente, que fez questão de acompanhar quer a sessão em sala que teve lugar durante
manhã, quer a visita a 2 pomares de referencia na região, durante a parte da tarde e para a qual
disponibilizou o respectivo autocarro.
A organização deste dia foi igualmente coadjuvada pela DRAPN, na pessoa da Eng.ª Maria
Manuel e Eng.º Júlio Felix.
A sessão em sala foi composta por 4 comunicações:
- Uma palestra técnica sobre a problemática dos ácaros nos pomares de macieira, da
responsabilidade do professor Raul Rodrigues da nossa associada Escola Agrária de Ponte de
Lima. Nesta comunicação foram abordados várias questões que vão desde a identificação de
sintomas e meios de luta com principal enfoque na luta biológica a partir dos auxiliares naturais
existentes nos pomares, fazendo uma comparação entre as diversas espécies nas diferentes
regiões de Portugal. Fez ainda uma comparação entre diferentes produtos comercias e o seu
impacto ao nível da fauna auxiliar e uma proposta de Estimativa do Risco tendo por base
diversas observações realizadas.
- Comunicação sobre o balanço da campanha produtiva a nível europeu e mundial. Nesta
comunicação da responsabilidade do COTHN foram apresentados os dados de produção dos
vários países europeus. Portugal destacou-se como um dos países onde a queda de produção foi
das mais acentuadas. Previsões de Setembro apontavam para quebras na ordem dos 20%, que
na realidade ascenderam a 35-40% no final da campanha após os valores reais apurados.
Os grandes países produtores, tal como a Itália, a Espanha, a França e a Alemanha, mantiveram
sensivelmente a mesma produção. Registou-se um aumento na produção da Polonia, que nesta
altura é já o maior produtor dentro da Europa.
Em termos Globais a Europa teve um decréscimo na ordem dos 3% relativamente à campanha
passada e mais 1% quando comparado com a média dos últimos 3 anos.
Em relação às variedades, a produção de Golden Delicious diminuiu em 7% para 2,364,000 T.
Gala também diminuiu 4% para as 1,329,000 T. A Idared registou igualmente uma queda na
ordem dos 6% para as 1.064.000 T, enquanto a Red Delicious diminuiu 2% atingindo as 633.000
T. De registar o aumento significativo de outras novas variedades (ie, variedades de clubes) na
ordem dos 14% para 530.000 T.
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Em termos mundiais a quantidade de maças na campanha de comercialização 2016/17 é
superior em 1.2 milhões de toneladas subindo para os 77.6 milhões, com o Chile a diminuir a sua
produção e a China a manter a tendência ascendente.
Estima-se que o comércio mundial suba ligeiramente para 6,6 Milhões de toneladas, com o
aumento das exportações para o Chile, China e Estados Unidos mais que compensando o efeito
contínuo da proibição em curso da Rússia sobre certos países.
Prevê-se que as exportações da UE permaneçam inalteradas em 1,6 milhões de toneladas para
mercados como a Bielorrússia, Médio Oriente e Norte da África, uma vez que a Rússia continua a
sua proibição até 2017.
Prevê-se que as importações continuem a sua lenta recuperação iniciada em 2014/15, subindo
11 mil toneladas para as 460 mil toneladas, suportada em proveniências do hemisfério sul.
- Apresentação dos dados da campanha por parte da Associação de Fruticultores da Beira
Távora (realizada pelo Eng.º Leonel). Na sua comunicação foram abordados essencialmente os
aspectos fitossanitários, destacando-se o pedrado, aranhiço vermelho, pulgão-lanígero e Psila
(em alguns pomares de pereira que se estão a instalar na região).
Em termos de pedrado houve dificuldade no seu controlo, comprovados pelo elevado número
de tratamentos que se realizaram, e que no final lavou a perdas de produção.
Em termos de aranhiço registaram-se ataques fortes e persistentes, associados a populações
baixas dos fitoseideos, que por sua vez levaram também à realização de 1 a 4 tratamentos em
média.
O pulgão-lanígero tem sido uma praga que nas últimas campanhas tem registado intensidades
de ataques cada vez mais elevadas principalmente em pomares mais velhos. Em termos de PF
tem -se notado uma menor eficácia dos mesmos. Em termos de luta biológica este ano o
parasitismo foi muito baixo e tardio (já depois da população de pulgão lanígero estar
devidamente instaladas e com elevados níveis)
Foi ainda mencionado problemas de Bitter Bit devido essencialmente ao Verão quente e seco,
às podas severas e adubações desequilibradas. A variedade mais afectada é a Golden.
Em termos de quebras de produção no seio desta associação, o valor rondou os 45 a 50%.
- Apresentação dos dados da campanha por parte da Associação de Produtores da Maça de
Alcobaça (realizada pela Eng.ª Susana Costa). Na sua comunicação foram apresentados os
valores apurados tendo por base as suas 19 estruturas associadas, que representam cerca de 25
a 30% da produção total, na zona demarcada da maça de Alcobaça.
Assim e em termos do valor total apurado, o mesmo ronda as 24.300 toneladas, destacando-se
em termos de variedades as galas com 48.8%, seguidas da Fugi (13.2%), golden (12.3%) e
reineta (10.5%).
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Comparando com as duas campanhas anteriores (2014 e 2015) registou-se um decréscimo nas
variedades gala e golden e jonagored, estando em crescimento as variedades Fuji, sendo que a
reneta se tem mantido dentro dos mesmos valores sensivelmente.
Relativamente à produção e comparando com a campanha anterior, a quebra no seio do
universo de associados da maça de Alcobaça ficou-se pelos 29.9%, sendo que quando
comparada coma a campanha de 2014, o decréscimo foi de 26.7%.
Em termos gerais a campanha de 2016 ficou marcada por um atraso na colheita de cerca de 3
semanas face ao ano anterior. No entanto e apesar da quebra de produção a qualidade foi boa
com uma boa consistência e muito bons níveis de açúcar e uma boa coloração nas variedades
vermelhas. Os calibres foram mais pequenos face ao ano anterior, resultado de uma primavera e
verão bastante quente e seco.
Em termos de comercialização, e embora a prioridade seja o mercado nacional, a Eng.ª Susana
Costa apresentou os principais mercados para onde já se exporta Maça de Alcobaça: Inglaterra,
Irlanda, Brasil, Angola, Cabo Verde e Emirados Árabes, focando ainda as boas perspectivas com
a abertura de novos mercados como o Perú e México.
Face ao papel exemplar que a Associação da Maça de Alcobaça tem realizado na criação e
promoção da marca colectiva, foi ainda apresentado o Clube da Maça de Alcobaça que funciona
como instrumento base da estrutura organizacional da fileira, desde o produtor ao consumidor,
e que pretende promover e divulgar a informação e actividades dos membros produtores
aproximando-os dos membros consumidores.
Após estas intervenções foi realizado um debate com os participantes do qual se destacam os
seguintes notas:
- Apresentação de uma nova estrutura na região, por parte do Eng.º João Calixto. Esta nova
estrutura responsável pela comercialização de 4.000 toneladas de maças na campanha de 2016.
Agrega 17 produtores e 2 não produtores e uma área a rondar os 150 ha .
- As quebras de produção a nível nacional, foram essencialmente devido à falta de frio no tempo
de inverno e ao seu aparecimento já numa fase tardia em que as árvores já estavam a iniciar a
floração.
- Em termos de qualidade, esta campanha fica marcada, no geral, por uma boa qualidade ao
nível do Brix e colorações. Em termos de calibres, a situação foi pior na região de Alcobaça, uma
vez que na região de Moimenta da Beira não se verificou grandes diferenças relativamente à
campanha passada.
Relativamente ao bitter pit que foi mencionado na região de Moimenta da Beira, o mesmo
poderá estar relacionado com desequilíbrios na adubação provocados por alguma
irregularidade na rega.
Em termos das principais pragas, para além do que já foi mencionado, reforçou-se o problema
crescente com o pulgão-lanígero em todas as regiões produtoras, sendo que uma das razões
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discutidas para esta questão poderá ser a utilização generalizada de porta-enxertos sensíveis,
como é o cado do M9.
O bichado foi também um problema referido, e que se tem estado a manifestar de forma
crescente, de campanha para campanha. Relativamente a este aspecto foi debatida a questão
da confusão sexual (pratica generalizada na região de produção da maça de Alcobaça) e a
autoconfusão.
Em termos de doenças, foi apenas reforçado que relativamente ao pedrado e devido à grande
irregularidade na floração, em muitos casos foi difícil o posicionamento do primeiro
tratamento.
Finalmente e em termos comerciais foi mencionado o facto de a campanha ter sido bastante
pressionado no inicio devido à produção mais a sul e que actualmente se estão a movimentar
menos quantidades, comparativamente a igual período do ano passado, e a preços mais baixos.
Após o almoço foram visitados dois pomares de referência na região, estando um deles
equipados com um moderno sistema de rede anti granizo e geada.
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