
Instalação de Avelal



Caracterização do Local

Área: 2ha
N

Exposição: Sudoeste

Declive: 3%

Tipo de solo: Franco

Carta militar
1:20000

Análise de solo
Lab. IPB

Imagem Google Earth

Cultura prévia: culturas arvenses



Preparação do solo

Tendo em consideração as exigências culturais da Aveleira e o terreno disponível para a 
instalação da cultura, foram efectuadas as seguintes operações de preparação do terreno:

Ripagem na linha (ripper 3 bicos com 100cm) 
– aumentar o volume de solo disponível e 

aumentar a drenagem

Despedrega e drenagem

Valas de drenagem



Preparação do solo

Correcção de pH
- Foi efectuada durante a lavoura profunda por forma a incorporar o correctivo em 

profundidade, em toda a área do terreno

Mobilização de solo
Mobilização de solo com grade de discos para incorporação 
de materiais e fertilizantes e nivelamento/ desterroamento do 
terreno

Calcário Magnesiano: 
3000Kg/ ha



Material vegetal

Espécie com muita propensão para a emissão de rebentos desde o solo e por toda a 
sua base. 

Um dos maiores custos de produção na exploração do avelal é efectivamente a 
remoção de ramos ladrões/ rebentos, pelo que se deverá optar pela utilização de 
porta-enxertos sem lançamentos do solo. 

Porta-enxerto: DUNDEE

- Redução de custos na remoção de rebentos;

- Facilita colheita mecânica

- Facilita operações culturais

- Maior vigor

- Maior custo



Material vegetal

Tratando-se de uma espécie autoincompatível, optou-se por instalar 2 cultivares 
polinizadoras compatíveis com a cultivar principal para assegurar uma boa produção. 

Cultivar “produtora”: TONDA DI GIFFONI

Origem: Italiana
Vigor: médio/ alto
Produtividade: boa
Tamanho do fruto: médio
Aptidão: Indústria (GRAU, 2003)

Cultivar que produz avelâ com características organoléticas excelentes, com sabor 
intenso e muito procurado pela indústria do chocolate – principal mercado para a avelâ

Percentagem de frutos ocos não é significativa

Muito bom rendimento à britagem 



Material vegetal

Cultivar “polinizadora”: 
TONDA GENTIL ROMANA

Origem: Italiana
Vigor: médio
Produtividade: boa
Tamanho do fruto: grande
Aptidão: Mesa (GRAU, 2003)

Percentagem de frutos ocos baixa

Bom rendimento à britagem

Resistente ao Phytoptus e ao frio



Material vegetal

Cultivar “polinizadora”: 
ENNIS

Origem: Americana
Vigor: médio
Produtividade: média
Tamanho do fruto: grande
Aptidão: mesa (SILVA et Al, 2004)

Percentagem de frutos ocos baixa

Bom rendimento à britagem

Resistente ao Phytoptus e ao frio (cultivar com 
provas dadas na nossa região)

Ennis



Material vegetal

Através da escolha destas variedades, pretendeu-se ir de encontro à procura existente 
pelo mercado (FAOSTAT):

- Maior procura pela indústria (80 a 90%)em termos de quantidade e garantia de 
escoamento

(miolo de tamanho médio e homogénio)

Tonda Di Giffoni

- Maior valorização para fresco, embora procura mais reduzida (10%) e sazonal

(avelâ em casca de tamanho médio a grande)

Tonda Gentil Romana
Ennis



Esquema de plantação

Fundamentos gerais de instalação do pomar:

- As árvores foram plantadas em filas com orientação Norte – Sul para uma melhor 
exposição solar

- A instalação ocorreu durante o período de repouso vegetativo (fevereiro), 
podendo ser realizado em qualquer altura do ano T<27ºC - regadio

- Condução em monoeixo - recomendada para cultivares vigorosas (T. Giffoni, 
Mortarella, Ennis)

- Compasso indicado na condução em monoeixo: 5 a 6 metros na entrelinha e 3,5 a 
4 metros na linha. (SILVA et Al, 2005)

- Polinizadoras numa percentagem de cerca de 15% e <30 metros da variedade 
principal (BENTO, A)

- Dada a diferente aptidão, as variedades polinizadoras e a produtora foram 
implantadas em linha, por forma a facilitar a colheita e separação do fruto por 
variedade.



Esquema de plantação

N
Distância na entrelinha: 5m

Distância na linha: 3,5m

Densidade: 571 árvores/ ha

Cultivares por linha:

Polinizadora A
Produtora
Produtora
Produtora
Polinizadora B
Produtora
Produtora
Produtora

Cultivar Produtora 75%
Cultivar  Polinizadora A 12,5%
Cultivar  Polinizadora B 12,5%



Esquema de plantação

N

Tonda di Giffoni

Tonda Gentil Romana

Ennis



Plantação

N

Plantação realizada por plantadora por GPS

- Rapidez na plantação (evitar a desidratação do 
sistema radicular)

- Redução dos custos;

- Eficiência nos alinhamentos e ordenação

- Homogeneidade na profundidade de plantação 
(<30cm – sistema radicular sensível à escassez de oxigénio) 
(PELAYO, Á e SERRANO, J.)

-Colocação de tutoragem na plantação (tutores de bambu 
com diâmetro de 30mm e 1 metro)



Sistema de Rega

Instalação de sistema de rega gota a gota

- gotejadores autocompensantes na linha

- débito de 2.2L/h

- espaçamento entre gotejadores de 50cm 
(inicialmente utilização de 2 gotejadores/ árvore, aumentando com o 
crescimento da área radicular

- Sistema de fertirrega



Sistema de Rega

Nesta fase de instalação do pomar, o aporte hídrico é essencial ao 
crescimento e desenvolvimento das jovens plantas (Pereira, 2004)

A rega deverá ser efectuada tendo em consideração a Evapotranspiração 
diária e o quoficiente cultural da aveleira, 

Em termos genéricos, 400L/ planta/ ano, correspondendo a cerca de 
3,000m3/ há/ ano, distribuídos de março a outubro



Custos de investimento

Operação Equipamento Horas Custo /h
Custo 
(ha)

Ripagem Buldozer 400

Despedrega
Valas drenagem

Mini-Giratória 25 40 1.000

Fertilizaçáo
Correcçáo de pH

Trator com Distribuidor
fertilizante/ correctivo

240

Gradagem Trator com grade 3 40 120

Plantas 571 5,59 3.190

Plantaçáo Plantadora GPS 571 0,7 400

Tutoragem 571 0,26 150

Sistema de rega
Tubagens

Fertirrega

500
3000

500
3000

3.500*

6000€
9000€



Condução e colheita
Condução das plantas em monoeixo;

Formação em vaso a >= 80cm
Facilita a mecanização e redução de custos das práticas culturais (Aplicação de 

herbicidas, desladroagem química, colheita mecânica, circulação de máquinas, etc…)

Manutenção do solo
Controlo de infestantes na linha com recurso a herbicida;
Manutenção de coberto vegetal espontâneo na entrelinha, 

com recurso a destroçador

Colheita
Encordoamento da avelâ em linha com recurso a soprador; 
Colheita mecânica, com recurso a aspirador acoplado;
Secagem em armazém para valores humidade de 4 a 6%.

Retouça
Controlo dos lançamentos através da utilização de arbusticidas de contacto a partir 

do 3º ano (consistência herbácea – 15 a 20cm)– redução do vigor e nº de lançamentos.

SANTOS et al. (2005)



Produção em plena produção
Produção esperada por hectare em plena produção:

- 2.000 a 2.500Kg

Custos anuais por hectare
- 1.500 a 2.000€ (fertilização, herbicidas, destroçador, 

colheita, água, etc.)

Valor médio à produção:
- 2,5€ a 3€/ Kg

Rentabilidade anual média:

3.000€ a 4.000€ / ha



https://fb.watch/6eO1rJPBoa/

https://fb.watch/6eO1rJPBoa/

https://fb.watch/6eO1rJPBoa/

