Projecto Agro 688
Demonstração e promoção de práticas agrícolas que
assegurem a qualidade e segurança alimentar e que minimizem o impacto
ambiental da cultura da actinídia

PODA EM VERDE DAS FÊMEAS E MACHOS
MONDA DE FLORES E FRUTOS

Poda verde das fêmeas
•
•

•

•

Deve ser efectuada nos meses de Maio, Junho e
Julho
Eliminar os ramos ladrões e toda a madeira que
não tenha fruto nem interesse para a Poda de
Inverno
Despontar os ramos frutíferos à 2ª ou 3ª folha a
seguir ao último fruto de forma a tornar a planta
menos compacta
Despontar todos os rebentos demasiado
compridos de forma a não prejudicar o
equilíbrio nutritivo/fisiológico do pomar.

Monda de Flores
Esta operação é feita antes da floração, com
objectivo de eliminar os botões florais
deformados e os laterais.

Monda de frutos

Poda verde dos machos
Devem ser podados até meados de Junho
Pretende-se favorecer o aparecimento de madeira
nova, afim de obter uma boa quantidade e
qualidade de pólen e promover o arejamento no
centro da copa
• Os ramos velhos sem gomos florais devem ser
suprimidos pela base para que se favoreça o
desenvolvimento de um novo ramo
• Nos pomares mais antigos, se quiser orientar os
machos como as fêmeas, deve cortar um em cada
cinco machos abaixo do arame, no decorrer do mês
de Junho
• Nos pomares novos, uma vez que os machos já
estão a ser conduzidos como as fêmeas não é
necessário efectuar este procedimento
•
•

Esta operação é habitual quando se pretendem
obter produções de qualidade.
Realiza-se imediatamente depois do vingamento
do fruto, eliminando os frutos miúdos mal
polinizados, bem como os deformados e os
laterais que não foram suprimidos na
prefloração.
Deve procurar-se um equilíbrio entre a
frutificação e a vegetação, recomendando-se não
deixar mais de 4 a 5 frutos por lançamento
frutífero.
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