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Localização das intervenções

CompetitiveSouthBerries
Pequenos frutos competitivos e sustentáveis: técnicas culturais

inovadoras para o alargamento da época de produção.

Início: Setembro/2017
Fim: Julho/2021

Orçamento: 380.595 €

Parceiros

Entidade líder: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.

Responsável:

Site do Projeto:

Parceiros:

Pedro Brás de Oliveira

https://projects.iniav.pt/competitivesouthberries/

COTHN, CC; First Fruit Produção e Comercialização Unipessoal Lda; Campina Produção

Agrícola Lda; Mirtisul Produção de Mirtilos Lda; BeiraBaga - Sociedade de Produção e

Comercialização de Pequenos Frutos Lda.

Projeto

Objetivos: Aumentar a competitividade do setor de pequenos frutos,

framboesa, amora, mirtilo e morango, na região sul, através do

desenvolvimento e demonstração de tecnologias de produção

inovadoras assegurando a sustentabilidade dos sistemas e a

valorização dos recursos genéticos endógenos, amoras

silvestres e camarinhas.

logótipo

Contacto:
Pedro Brás de Oliveira
E-mail: 
Pedro.oliveira@iniav.pt

GO – PDR 2020



Sessões de divulgação: As equipas participaram em diferentes sessões publicas: IV 

Encontro Nacional de Produtores de Framboesa, 

Odemira; II Encontro Nacional de Produtores de Amora, 

Vieira do Minho; Mesa Redonda (online) com todas as 

empresas e uma sessão dedicada ao GO no VI Colóquio 

Nacional da Produção de Pequenos Frutos, Oeiras.

Ações de demonstração: Foram efetuadas 9 Ações de Demonstração para as 

culturas alvo; 4 morangueiro, 3 amora, 2 framboesa, 2 

amoras endémicas, 1 mirtilo e 1 camarinhas, algumas em 

conjunto. Foram realizados três vídeos sobre as 

inovações propostas (morango, framboesa e mirtilo).

Publicações: Foram publicados 9 artigos científicos com arbitragem 

científica; 14 artigos técnicos em revistas de grande 

divulgação; 11 artigos de divulgação; 14 folhetos 

distribuídos nas ações de Demonstração e um Manual 

Técnico sobre as tecnologias de produção alvo.

Resultados alcançados

O conhecimento nacional sobre a produção de morango na tecnologia

tray, nas condições climáticas da região do Algarve, foi muito

aumentado não devendo os produtores tentar conservar as plantas tray

em frio, após a primeira produção, uma vez que as plantas assim

manipuladas não possuem capacidade produtiva quando replantadas

em setembro. A inovação proposta não é exequível.

No caso da cultura da framboesa os campos piloto do GO permitiram

provar que a produção de long-canes em Portugal é uma atividade

muito promissora que permitirá ao país reduzir a importação de

material vegetal de viveiros do norte da europa e inclusive exportar

para países terceiros plantas com elevado potencial produtivo. A região

norte (Santo Tirso) provou ser a melhor região, das estudadas, para a

instalação dos viveiros de long-canes.

Embora não tenha sido possível a quantificação das horas de frio e

unidades de calor para a cultura da amora no sistema long-cane, foi

possível identificar a região do sudoeste alentejano como uma região

produtora de amoras durante o período de inverno. São necessários

mais estudos sobre a condução das plantas no viveiro pois

condicionam toda a produtividade futura.

Não foi possível comparar a produtividade das cultivares de mirtilo nas

três regiões produtivas (Alentejo litoral, Beira Interior e Algarve). No

entanto, testaram-se diferentes coberturas dos túneis para avaliar a

possibilidade de manipulação do ciclo produtivo, antecipação e atraso.

Estas técnicas continuam a ser testadas em diferentes regiões do país.

Não é possível no âmbito de um projeto com uma escala temporal tão

limitada a introdução de espécies que apenas se encontram em

natureza e que nunca foram trabalhadas do ponto de vista do

melhoramento. Os problemas identificados foram o calibre nas amoras

de silva, mas que pode ser ultrapassado com o ecótipo de Rubus

ulmifolius do Arrepiado que possuiu grande calibre. Para a espécie

Corema album foram identificados o calibre, tamanho e dureza da

semente e a cor translúcida. Os clones recolhidos na região da

Comporta e Aldeia do Meco são os que apresentam melhores

características morfológicas e maior calibre devendo ser realizado um

estudo mais profundo nestas populações.

Inovação morango

Inovação framboesa

Inovação mirtilo

Inovação endémicas


