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As previsões de colheita para os países produtores de frutos de caroço eram altas, mas a campanha acabou 
por sofrer alguns retrocessos com chuvas e granizos. Apesar de haver boa procura, 

os preços já não conseguiram recuperar.
Ana Gomes Oliveira

As previsões de colheita que foram estabelecidas durante a 
feira medFEL, em Perpignan, França, e no Interprunus, em Lé-
rida, Espanha, apontavam para boas colheitas com altos volu-
mes em todos os países produtores de frutos de caroço, à ex-
cepção do damasco de Múrcia, onde se esperava uma quebra 
de produção da ordem dos 50%. O clima acabou por afectar 
algumas produções em toda a Europa. 
Segundo a análise de Thomas Chevaillier, director comercial 
da PSB Producción Vegetal, empresa sediada em Espanha ob-
tentora de novas variedades, de facto, este ano, nas primei-
ras zonas de colheita em Múrcia, que ocorreram por volta de 

10/15 de Abril, os volumes foram baixos mas com manuten-
ção de preço para pêssegos e nectarinas. «No final de Abril 
choveu entre 150 e 250 litros de água em todo o leste da Es-
panha, o que reduziu significativamente a qualidade e os açú-
cares na maioria das variedades».
O consumo na Europa também foi acabou por ser afectado 
devido a temperaturas muito baixas com episódios de chuva 
até meados de Maio. «A segunda parte deste mês foi mar-
cada por um forte episódio de granizo na área de Múrcia», 
refere Thomas Chevaillier. 
Também em Itália as condições não foram favoráveis, com 

Produções euroPeiAs 
AfectAdAs Pelo climA 

› Paraguaios Contessa



frutas, legumes e flores | Julho/Agosto 2019 79



frutas, legumes e flores | Julho/Agosto 2019

muita precipitação, nomeadamente nas regiões produtoras 
Basilicata e Puglia.
Em França, o cenário não foi melhor, registando-se pouco vo-
lume até meados de Junho, mas com um grande desastre a 
ter lugar há cerca de duas semanas. 50.000 hectares foram 
atingidos pelo granizo na região Norte do Vale do Rhone. 
Na França, houve pouco volume até meados de junho, e ou-
tra tragédia aconteceu na semana passada, com 50.000 hec-
tares atingidos por granizo na região norte do Vale do Rhône.
Entretanto, a procura por frutos de caroço aumentou em 
toda a Europa a partir de meados de Maio até agora, «mas os 
preços, uma vez que caíram, dificilmente recuperarão, apesar 
da procura ultrapassar a oferta», defende o especialista da 
PSB. 

mercado nacional tem de ser mais aproveitado 
Só nas explorações da Fairfruit Portugal em Beja, no períme-
tro de rega do Alqueva, a PSB Producción Vegetal tem plan-
tados cerca de 100 hectares de variedades de prunóideas por 
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eles desenvolvidas. A trabalhar de forma muito próxima com 
Portugal, é com atenção que a empresa espanhola analisa 
também o que se passa por cá. «No final de Abril também 
choveu no Alentejo, menos quantidades do que no resto da 
Europa, mas com alguma ocorrência de granizo». Enquanto 
fazia frio em Itália, as temperaturas em terras alentejanas su-
biram até aos 25° a 30° durante todo o mês de Maio. «Os 
produtores do Alentejo conseguiram fazer a colheita cedo e 
com frutos com mais qualidade do que em 2018. Os calibres 
foram um pouco pequenos mas com muito mais açúcar». 
Aliás, Thomas refere que até agora a qualidade tem sido boa 
e o consumo mantém-se. 

Previsões de produção de damasco na Europa 2019 (em toneladas) 

Variação 2019/2018 +12%

ITÁLIA 286.326

GRÉCIA 90.700

EspAnhA 97.356

FRAnÇA 157.790

ToTal Europa 632.172 

Previsões de produção de pêssegos na Europa 2019 (em toneladas) 

Variação 2019/2018 +7%

ITÁLIA 1.307.200

GRÉCIA 787.800

EspAnhA 1.604.400

FRAnÇA 215.600

ToTal Europa 3.915.000

› Nectarina Atanais

› Pêssego Pavia Palombaggia
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«Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.»  
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Fruta da melhor qualidade e 
com serviço de confiança 
 
O Sistema de Qualidade SmartFreshSM é uma ferramenta complementar no 
programa de pós-colheita e conservação, que permite permite à sua fruta 
conservar toda a sua qualidade e frescura. 
 
A tecnologia SmartFresh™ assegura a manutenção da qualidade dos 
seus frutos durante o armazenamento e transporte até ao destino, 
através da manutenção da firmeza da polpa e prevenção do 
aparecimento de escaldão superficial. Assim, pode oferecer 
aos seus clientes produtos de qualidade, com toda 
a segurança. 
 
Para saber mais sobre o Sistema de Qualidade 
SmartFresh, contacte o responsável comercial da  
AgroFresh em Portugal através do 265 710 351 /  
917 001062 ou para o email: geral@selectis.pt 

agrofresh.com
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Em suma, o mesmo responsável diz que em Portugal a pro-
cura por frutos de caroço continua alta e por causa disso, 
aliado às boas condições do nosso País, defende que «há um 
enorme mercado interno para aproveitar, e muito poucos 
hectares plantados entre todas as áreas de produção de Por-
tugal.»
Tendo em conta o desenvolvimento desta fileira, a PSB con-
tinua a desenvolver todos os anos novos contactos com pro-
dutores em Portugal, estando já a trabalhar com o Alente-
jo (Beja, Mora, Ferreira do Alentejo; Alto Alentejo (Campo 
Maior e Elvas); e Cova da Beira (Covilhã e Belmonte). 
Segundo o consumo do mercado europeu e português, para a 
PSB é necessário continuar a plantar prunóideas com a seguin-
te prioridade: «Nectarina de carne amarela, principalmente as 
variedades Copacabana, Ômega, Garofa e Gardeta, mas sem 
esquecer a de carne branca, como a Boreal ou a Garcica; de-
pois paraguaio de carne branca, onde se inserem as varieda-
des Samantha, Contessa e Babylone; seguindo-se o damasco 
normal e vermelho, com as variedades Colorado, Flopria, Fue-
go, Cirano e Bolero», enumera o director comercial.  
Para Thomas não há dúvidas de que a grande aposta deve 
ser feita no sabor. «Temos de apostar num fruto de origem 
portuguesa, muito bom para comer, e além disso aproveitar a 
proximidade dos países do Reino Unido para desenvolver um 
bom mercado de exportação. › Damasco Bolero


