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Em quase todas as culturas, especial-
mente nas quais focamos as partes edí-
veis com as intervenções que efetuamos, 
sejam frutos ou folhas, a fase de cresci-
mento ativo apresenta desafios variados. 
No início de uma cultura agrícola deve-
mos usar, preferencialmente, estratégias 
preventivas que reforcem as defesas na-
turais das plantas conseguindo, assim, 
melhorar também o equilíbrio entre mi-
crorganismos benéficos e patogénicos 
que afetam as plantas, sejam de origem 
fúngica ou bacteriana.
Na fase de crescimento, desenvolvimen-
to e acabamento dos frutos –ganho de 
calibres e de açúcares–, os desafios são, 
ainda, o de controlar sem falhas os even-
tuais resíduos de produtos químicos de 
síntese e provocar o mínimo de interfe-
rência nos processos metabólicos ineren-

A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
DE UVA DE MESA 

tes, num dos momentos de algum stress 
– e em que o foco na produção final é 
mais importante do que em outro qual-
quer momento.
A atenção à natureza e características 
dos produtos usados, em protecção, tal 
como também em nutrição ou estimula-
ção, é particularmente crítica e sensível 
no momento em que se encontram ago-
ra as vinhas, e, com ainda maior preocu-
pação, em uva de mesa. 
Continuar a fornecer uma capacidade de 
defesa adequada às vinhas, quando ain-
da podem ser potencialmente afetadas 
por fungos como a Podridão cinzenta ou 
o oídio, entre outros menos represen-
tativos, é da maior importância e pode 
conseguir-se usando um conjunto de 
produtos de biotecnologia, entre os que 
podem reforçar as defesas naturais das 

plantas bem como recorrendo às conhe-
cidas Substância de Base, tal como carac-
terizadas na União Europeia.

Alltech Crop Science na vanguarda 
da biotecnologia 
Líder global em soluções inovadoras 
de base natural, a Alltech Crop Science 
(ACS) procura investigar e desenvolver 
programas que ajudem os agricultores 
a encontrar formas equilibradas e sus-
tentáveis para promover os mecanismos 
naturais de defesa das suas videiras.  A 
nossa equipa de I+D em nutrigenómica 
estuda como os programas nutricionais 
podem desencadear a ativação de genes 
de defesa, permitindo que a planta se 
defenda melhor contra diversos fatores 
de stress. 
Através da investigação nutrigenómica, 
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ou o estudo da influência dos nutrien-
tes na expressão genética das plantas, 
é possível promover a otimização do 
desempenho das culturas, ao entender 
a sua resposta natural. Ou seja, de for-
ma sintética, estamos a tentar colocar a 
planta numa posição de vantagem face 
aos inúmeros stresses e pressões a que 
se é submetida durante o ciclo de cresci-
mento. Isso ajuda a trazer, no caso, a vi-
deira de volta a um ciclo de crescimento 
normal e melhorado, consequentemen-
te recuperando o rendimento para um 
produtor.
A Alltech Crop Science dispõe de um 
conjunto de produtos e estratégias para, 
de forma natural, induzir uma Resistên-
cia Sistémica, como o Procrop ISR, um 
produto de biotecnologia de fermen-
tação com um potencial de contribuir 
para o reforço do sistema de defesas das 
plantas.
Uma protecção completa e livre de re-
síduos químicos aconselha a usar es-
tratégias de alternância de produtos, 
como o ProCrop™ Chitosan com base 
em cloridrato de quitosano, uma susb-
tância com imensas aplicações, muitas 
ainda não completamente conhecidas e 
exploradas. Em particular, a capacidade 
do quitosano de controlar doenças pro-
vocadas por fungos é um dos cada vez 
mais utilizados recursos de protecção na 
fase final de produção de uva de mesa. 
Mas o quitosano pode ainda ser usado 
na própria planta após a colheita, para 
continuarmos a dar protecção e contro-
lar inóculo de fungos em antecipação de 
futuras campanhas, assim como permi-
tir uma melhor acumulação de reservas 
nutritivas, enquanto as plantas seguem 
nos processos de produção derivados da 
essencial fotossíntese. 
Após as podas, o quitosano também 
pode ser um excelente substituto da 
mais convencional protecção que se 
procura com os produtos à base de co-
bre de formulações clássicas. É ainda um 
estimulante, e podemos pensar neste as-
pecto como um adicional muito impor-
tante, nesta fase de crescimento activos 
de frutos e início do ciclo da maturação.
Como indicado, a estratégia de proteção 
que tenda para a ausência de resíduos 
completa-se se alternarmos outros pro-

dutos como o ProCrop™ Equisetum, 
que proporciona um valioso espectro de 
ação contra fungos da parte área (filos-
fera) das plantas. 
ProCrop™ Lecimos é um produto à base 
de lecitina de soja, uma outra substância 
de base, com uma boa cobertura contra 
fungos patogénicos, que conta ainda 
com uma eficaz ação na elasticidade dos 
frutos, evitando eventuais fendilhamen-
tos. A alternância entre estas substân-
cias de base é uma estratégia sólida de 
protecção sem os riscos de resíduos que 
os produtos químicos podem deixar.
O controlo de pragas que podem acarre-
tar um extenso prejuízo na uva de mesa, 
como afídeos e cigarrinhas (cicadelas), é 
outra das preocupações quando, em es-
pecial nestas gamas de produtos, há me-
nos alternativas químicas eficientes no 
mercado, e, em partícular, alternativas 
que não deixem resíduos. A ACS dispõe 
de uma solução com base em extracto 
de urtiga muito concentrado, com boas 
provas dadas neste tipo de pragas – o 
ProCrop™ Ortimax.
A protecção da uva de mesa com recur-
so a estratégias preventivas e de biotec-
nologia, é ainda mais integral se formos 
fornecendo boas soluções de nutrição 
vegetal, que não desencadeiem um in-
desejado e desaconselhado crescimento 
vegetativo, numa altura em que o foco 
é a produção de uvas com bom calibre 
e com o esperado teor em açúcares. De 
facto, quando o foco é a qualidade final 
de um produto, o mais perfeito possível, 

com as melhores características de apre-
sentação, cor e sabor que se pretendem, 
o fornecimento dos sempre necessários 
nutrientes é fundamental. Este objectivo 
consegue-se com o uso de um produto 
que fornece uma solução muito comple-
ta em termos de desbloqueio eventual 
de nutrientes, como fósforo, potássio, 
magnésio ou cálcio, e ainda elementos 
de estimulação de variados processos 
metabólicos, como é caso do Complex-
-Aid™. 
A estratégia nutricional com o Complex 
Aid pode ser adequadamente comple-
mentada com um fornecimento de po-
tássio de elevada assimilação e metabo-
lização, essencial no processo do ciclo de 
Young de transformação de ácidos orgâ-
nicos em açúcares, neste momento do 
ciclo vegetativo das vinhas, através de 
uma solução como o Sol-Plex™ K. Mas 
também o Cálcio deve estar presente 
e, novamente, numa forma química de 
elevada assimilação, como é caso de Sol-
-Plex® Kalzyo.
Os resultados e sucessos conseguidos 
nas mais diversas latitudes pela equipa 
global da Alltech Crop Science com a 
aplicação de programas baseados nas 
soluções de biotecnologia, encorajam-
-nos a continuar a trabalhar para ofere-
cer aos produtores soluções eficientes 
que proporcionem melhor produção, 
rentabilidade e equilíbrio ambiental. 
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