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uma exploração de morangos

Este suplemento faz parte integrante da Agrotec n.o 6, do 1.o trimestre de 2013, e não pode ser vendido separadamente.
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Tecnologia de Produção de Framboesa
e Amora e Pós-colheita
Foi uma plateia cheia aquela que assistiu, com grande
interesse, à palestra técnica sobre tecnologias de
produção de amora e framboesa que decorreu em
Ponte da Barca, no dia 11 de fevereiro 2013.

dos especialistas nacionais na produção de amora e Justino Sobreiro,
representante da Van Amerongen, empresa holandesa líder na conceção e produção de soluções de conservação pós-colheita de fruta,
incluindo pequenos frutos.
Daniel Gonçalves fez uma preleção focada nas tecnologias de
produção de amora e framboesa, descrevendo variedades, cuidados
e práticas culturais que permitem, ou aumentar a produtividade ou
a rentabilidade da cultura. Para este especialista a produção destes
pequenos frutos em Portugal só fará sentido apostando na “qualidade”, que foi uma das palavras mais ouvidas na sua apresentação,
em que sublinhou que a fruta portuguesa merece a preferência dos
mercados internacionais, algo que é extremamente importante não
se perder e é uma grande mais valia para o conjunto dos produtores
nacionais.
Do ponto de vista técnico, Daniel Gonçalves sublinhou a diferença
entre variedades remontantes e não remontantes de framboesa (algo
que, pelo melhoramento genético, ainda não se conseguiu totalmente na amora), e que se traduz, essencialmente, na diferença entre
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A sessão teve como oradores
principais Daniel Gonçalves, um

Foi ainda feita uma descrição dos diferentes tipos de condução

No que toca à produção de Amora, área em que tem maior
número de publicações, nomeadamente no primeiro número da
Pequenos Frutos, o especialista descreveu as várias formas de
condução, fazendo a distinção entre variedades prostradas e eretas,
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