Produção Comercial de Maracujá Roxo
Guia Rápido para Investimento

Maracujá – calmante natural
O maracujá é um fruto nativo das regiões subtropicais da América do Sul mas produz-se bem em outras regiões com climas amenos, havendo boas
experiências de produção nas zonas litorais em Portugal. O fruto é consumido em fresco, a polpa é utilizada em doces, sumos e compotas e as infusões
das folhas da planta (desidratadas) têm um efeito calmante.
O maracujá é rico em vitaminas A e C, em ferro e potássio e tem um teor reduzido de sódio; esta combinação de elementos contribui para estimular o
sistema imunitário, melhorar estados de anemia e reduzir a pressão arterial. O maracujá também contêm alcaloides e fitonutrientes com propriedades
sedativas leves que ajudam a combater estados de ansiedade.

Plantas e plantação
A planta do maracujá é uma trepadeira que pode atingir mais
de 5 metros de comprimento; o maracujá roxo é a variedade
mais adequada ao nosso clima por ser a mais resistente ao frio.
A produção comercial requer a instalação de sistemas de
condução e de sistemas de rega e em zonas de ventos fortes a
colocação de quebra-ventos; plantam-se 2500 plantas por ha.
Os pomares de maracujá produzem durante 4 anos.

Terrenos
Preferencialmente regiões no litoral, uma vez que a planta
não se adapta bem a períodos prolongados de temperaturas
negativas nem à ocorrência de geadas; são de evitar
localizações com ventos fortes.
Os solos ideais são arenosos ou levemente argilosos, com
pH entre 6 e 7.5, profundos e bem drenados; deve ser feita
boa fertilização de fundo com matéria orgânica. A evitar
operações e condições que facilitem o desenvolvimento de
fungos da raiz.
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Saber mais

Para plantar 1 ha de maracujá será necessário investir entre 45 e 65 mil euros para pagar plantação, equipamentos e mão de obra. No
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primeiro ano a produção é reduzida; nos anos seguintes a atividade gera 20 a 25 mil euros líquidos por ano; no 5º ano deve ser considerada
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uma replantação ou uma rotação de cultura que aproveite os sistemas de condução e de rega. Atualmente existem compradores para
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maracujá que fornecem plantas de boa qualidade e que garantem o escoamento da produção.
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