Produção Comercial de Bagas de Goji
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Goji – um superalimento
As bagas de goji são pequenas frutas vermelhas nativas de regiões da China, do Tibete e da Mongólia onde são cultivadas e consumidas há milhares de
anos. Recentemente, tem havido uma crescente atenção sobre este fruto e para além das bagas desidratadas, o fruto é utilizado em doces, sumos,
mueslis e suplementos alimentares.
As bagas de goji ajudam a prevenir diabetes, doenças cardiovasculares e cancro e são uma fonte rica em compostos bioativos com alto poder antioxidante sendo classificada como “super alimento”.

Plantas e plantação
A planta de goji tem um alcance mínimo de 90 cm e pode
atingir os 3,3 metros de altura, expandindo-se lateralmente
entre os 90 cm e os 3 metros.
Num pomar comercial de goji plantam-se cerca de 4500 plantas
por hectare; os pomares de goji têm uma duração esperada de
15 anos.
Para além do fruto têm valor comercial as folhas e rebentos da
planta que depois de desidratados são utilizados na produção
de chás.

Terrenos
De um modo geral, todo o território nacional tem potencial
para produzir esta cultura uma vez que as plantas de goji
suportam temperaturas entre -9 ºC e 37 ºC e se desenvolvem
em solos com pH entre 6,5 e 7,5; os terrenos devem ter uma
boa exposição solar e boa drenagem.
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Saber mais

A área mínima de produção de goji que garante algum retorno económico ronda os 7.500 m2. Para esta dimensão são necessários 60 a 70
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mil euros para pagar plantação, equipamentos e mão de obra. O equilíbrio económico atinge-se entre o segundo e o terceiro ano e num

Tlf: 213620022

ano regular a atividade gera valores líquidos (após despesas) entre 25 e 35 mil euros. Atualmente existem compradores que garantem o

Email: info@novectares.pt

escoamento da produção.
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