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1. Estado do tempo e sua influência na agricultura em geral 
 

O mês de julho decorreu de um modo geral muito seco, sendo que praticamente apenas entre os dias 3 e 6 

e no dia 25 se registaram alguns chuviscos dispersos com valores acumulados de precipitação inferiores a 4 

mm. 

No que respeita às temperaturas tanto as máximas como as mínimas estiveram dentro de valores normais 

para a época, com exceção do período entre os dias 8 e 18 em que em praticamente toda a região se 

registaram valores de temperatura máxima a rondar os 40ºC. 

O céu apresentou-se maioritariamente pouco nublado ou limpo, mas em vários dias registaram-se períodos 

de alguma nebulosidade sobretudo ao início da manhã. 

A humidade relativa média oscilou em média entre os valores de 63% e os 95%. 

O vento soprou em geral fraco a moderado, mas, sobretudo nos últimos dias do mês, registaram–se 

algumas rajadas mais fortes (da ordem dos 40 km/h), mas sem impacto no normal desenvolvimento das 

culturas. 

Na agricultura em geral as condições verificadas foram favoráveis à realização de todos os trabalhos 

agrícolas quer manuais, quer mecanizados e ao desenvolvimento das culturas instaladas. 

Apesar da baixa precipitação e da campanha de rega estar a decorrer em pleno continua sem se registarem 

constrangimentos anormais de disponibilidade de água para rega e/ou abeberamento dos animais. 

 

 

2. Fitossanidade: pragas e doenças; intensidade e frequência dos ataques; oportunidade e 
eficácia dos tratamentos efetuados; prejuízos causados para além do normal. 
 

De um modo geral a situação mantém-se controlada não se podendo considerar que existam pragas ou 

doenças que estejam a causar prejuízos acima do normal. No entanto os chuviscos e a neblina matinal têm 



 

originado várias situações de forte presença de humidade, muito acima do habitual nesta época, criando 

condições muito favoráveis ao desenvolvimento das doenças criptogâmicas em particular no caso das vinhas 

e do tomate industria, pelo que houve necessidade de aumentar a frequência dos adequados tratamentos 

preventivos. Por exemplo temos informação de vinicultores que referem já terem realizado este ano o dobro 

dos tratamentos habituais. 

No caso das Pereiras há referências ao fogo bacteriano que tem ocorrido em alguns pomares e que tem 

também sido acompanhado de intervenção ativa pelos agricultores para seu controlo, mantendo uma 

preocupação elevada ao nível do setor pois como se sabe esta bactéria não tem opções ao nível das 

estratégias de luta para além da intervenção atempada ao nível da eliminação das estruturas vegetativas 

com sintomas, sendo que nem todos os produtores o fazem. Também a estenfiliose, continua a provocar 

perdas significativas de produção. 

No que respeita às pragas de referir no caso da vinha alguns ataques de cigarrinha verde a obrigarem a 

intervenção ativa tal como já aconteceu no ano anterior, e, ocorrências muito significativas acima do normal 

para a época de voos de traça. 

 
 
 
3. Prados, pastagens e culturas forrageiras: estado vegetativo das pastagens de sequeiro, 
prados de regadio e forragens anuais; condições de alimentação das diferentes espécies 
pecuárias, importância do contributo de forragens verdes, fenos, silagens e rações industriais 
relativamente a igual período do ano anterior. 
 
Tal como foi referido no relatório anterior na zona da Península de Setúbal e zonas mais secas da Charneca 

do Ribatejo os prados e pastagens de sequeiro apresentavam-se já completamente secos no final de junho 

sendo que a disponibilidade de alimento em pastoreio durante todo o mês de julho foi muito reduzida e 

bastante menor que no ano anterior havendo necessidade de complemento com alimentos conservados. 

Nas restantes zonas apesar de terem já concluído o seu ciclo disponibilizaram em geral ainda pasto 

suficiente para que os efetivos explorados em regime extensivo se mantivessem durante todo o mês em 

pastoreio pleno e sem necessidade de qualquer complemento. 

No que se refere às pastagens e forragens de regadio, o seu desenvolvimento é normal. 

Durante o mês de julho concluíram-se os cortes para fenar das forragens de sementeira outono/invernal, 

que em geral apresentaram boas produções e efetuaram-se os primeiros cortes de sorgo/erva do sudão.  

 
 
  
 
 



 

4. e) Cereais praganosos de outono inverno: produção quanto a aspectos de quantidade; 
rendimento e qualidade dos produtos 
 
A colheita dos cereais de sementeira outono/invernal está praticamente concluída. Ao contrário das 

expectativas que apontavam para acréscimos de produtividade relativamente ao ano anterior em toda a 

Região, verificou-se que apenas na Península de Setúbal se registaram melhores produtividades, sendo que 

nas restantes zonas há quebras na ordem dos 10% tanto no trigo como na cevada.  

A distribuição irregular da precipitação ao longo do ciclo poderá justificar as quebras ocorridas. 

A qualidade em geral é semelhante ao ano anterior. 
 
 
 
5. g) Culturas arbóreas e arbustivas, nomeadamente vinhas, pomares de pomóideas, 
prunóídeas, citrinos e olivais: estado vegetativo; produção quanto a aspectos de qualidade e 
quantidade 
 

No geral as culturas arbóreas e arbustivas mantiveram um desenvolvimento vegetativo sem sobressaltos 

durante o mês de julho.  

Uva de mesa – As vinhas apresentam bom aspeto vegetativo. Na 2º quinzena do mês iniciou-se a colheita 

da variedade Cardinal. Quanto às variedades mais tardias como a Palieri e D. Maria, estão ainda em "fecho 

do cacho". 

Uva para vinho- Na generalidade das vinhas mantiveram bons desenvolvimentos durante o mês de Julho 

estando no final do mês na maioria dos casos no estado fenológico M “Pintor”. Há, no entanto, alguma 

irregularidade no desenvolvimento e um atraso generalizado de cerca 10 a 15 dias, prevendo-se que as 

vindimas só se iniciem no final do mês de agosto inicio de setembro  

Nesta altura as estimativas apontam para acréscimos de produção na zona da Península de Setúbal na 

ordem dos 5% relativamente ao ano anterior, mas nas restantes zonas esperam-se quebras de na ordem 

dos 5 a 15%. 

Na zona da Península de Setúbal há referencia a várias situações de escaldão sobretudo nas vinhas de 

sequeiro. 

Pomoideas - No que se refere às pereiras, o adiantamento da ordem dos 6 a 10 dias no desenvolvimento 

vegetativo da Pera “Rocha” em relação ao ano passado mantem-se. Está previsto que a colheita se inicie 

pontualmente a partir de 5 de agosto, começando em força a partir de dia 9. Não existiu até à data 

qualquer acidente de percurso por isso mantêm-se as espectativas de um acréscimo de produção da ordem 

dos 40% relativamente ao ano anterior. Atendendo às temperaturas amenas que se tem verificado e à 

baixa radiação na região, a qualidade não deverá ser favorecida, sendo de esperar graus Brix muito baixos. 



 

No que respeita às macieiras mantem-se o adiantamento fenológico relativamente a um ano normal de 

cerca de 5 a 10 dias, sendo esse adiantamento menor para as variedades Fuji e Granny e mais dilatado para 

o grupo Gala, Golden e Reinetas.  Sendo espectável que a colheita das Galas se inicie, com as primeiras 

mondas em simultâneo com a colheita da “Rocha”. 

As estimativas quanto à quantidade de produção apontam para uma produção muito semelhante ao ano 

anterior, sendo que a qualidade, pelas razões já referidas para as pereiras não se espera venha a ser 

favorecida. 

Prunoideas – A campanha está a terminar, apenas as variedades tardias estão ainda em fase de 

crescimento / inicio de maturação.  

Citrinos - Apresentam na maior parte dos casos aspeto vegetativo normal, com bons lançamentos, e 

presença de frutos normal. 

No caso da laranja na zona do Médio Tejo as condições do tempo registadas no período de desenvolvimento 

dos frutos originaram a queda precoce dos mesmos, fraco desenvolvimento e produção aquém do 

esperado. No entanto e apesar de uma produção inferior ao esperado, os produtores conseguiram escoar 

para os nos mercados locais, menos exigentes em termos de calibre. 

Olivais - Encontram-se em pleno estado de desenvolvimento de frutos. Os sistemas tradicionais e 

intensivos encontram-se já em fase de desenvolvimento de caroço, enquanto que os sistemas de produção 

em sebe estão ainda em engrossamento do fruto, em alguns casos, com o inicio de desenvolvimento de 

caroço.  

Relativamente ao ano passado, houve uma antecipação dos estados de desenvolvimento de frutos que 

poderá significar uma antecipação na colheita. 

Ainda não se evidenciaram ataques significativos de mosca da azeitona. 

 
6.d) Estado vegetativo das culturas arvenses de sequeiro e regadio nomeadamente Milho, 
Arroz, Grão-de-bico, Feijão, Tomate (para industria) e Girassol; disponibilidade de água para 
rega 
 
Milho – As sementeiras mais precoces estão já em fase de floração, mas a maioria das searas estão ainda 

em fase de emborrachamento. 

Na maioria dos casos as searas apresentam bom desenvolvimento vegetativo, sem problemas sanitários e 

poucas infestantes, no entanto há informação de algumas searas semeadas mais cedo terem sido muito 

afetadas com os dias frios, excesso de chuva e alguns casos com granizo, propiciando a instalação de 

fungos e consequente destruição de área folear. 

Conforme referido no relatório anterior, a área de cultura deverá registar um acréscimo nas variedades para 

produção de grão face ás campanhas anteriores. 



 

Está também a ser reportado pelos produtores a destruição de áreas consideráveis desta cultura pelos 

javalis. 

Arroz – Na maioria dos casos apresenta searas com bom desenvolvimento vegetativo e povoamentos 

homogéneos, mas são também visíveis algumas searas muito infestadas de milhãs (Echinochloa spp) que os 

produtores afirmam de difícil combate. 

A maior parte dos arrozais estão nas fases entre o encamento e o emborrachamento. Até à data não há 

problemas sanitários a realçar pelo que para já as espectativas são de subida da produtividade 

relativamente ao ano anterior.  

Grão de Bico e Feijão- As pequenas e pouco significativas áreas que se registam apresentam 

desenvolvimento normal e já muito próximo da colheita. 

Tomate para indústria –  Apesar do tempo húmido ter obrigado a uma maior frequência de tratamentos 

que o habitual, a maioria dos tomatais desenvolveu-se bem ao longo do mês e apresentam bom aspeto 

sanitário e boa mostra de frutos. 

A colheita iniciou-se no final da semana 30. Nas áreas já colhidas as produtividades foram muito boas (na 

ordem das 100t/ha e a qualidade também (grau BRIX superior a 6 e a cor próximo de 2,5). 

 
Com já se referiu anteriormente a campanha de rega está a decorrer sem sobressaltos não se conhecendo 

situações de carência anormal. 

 
9.c) Batata: estado vegetativo da cultura de regadio; andamento das colheitas da cultura de 
sequeiro; rendimento e qualidade de produtos 
 
Relativamente à batata de regadio na zona da Península de Setúbal a colheita ficou concluída ao longo do 

mês. Há a registar uma quebra generalizada na produtividade, tanto na batata para consumo em fresco 

como na de industria, que em alguns casos pode rondar os 15 a 20 %. Na fase final da campanha 

registram-se dificuldades no escoamento e cotações muito baixas. Nas restantes zonas a colheita está a 

iniciar-se e os batatais na generalidade apresentam bom aspeto vegetativo. 

No caso da batata de sequeiro embora o ano tenha corrido favorável para a cultura com produtividades 

semelhantes à campanha anterior, estima-se uma quebra da produção para o corrente ano em cerca de 

20% devido à diminuição da área plantada. A qualidade em geral foi boa com algumas situações pontuais 

de quebra de calibre. 

 

Benavente, 6 de Agosto de 2021 


