Produção Comercial de Physalis
Guia Rápido para Investimento

Physalis – fruta agridoce, delicada e aromática
A "physalis peruviana L." é uma planta da família do tomate, originária da América Central e do Sul e que se adaptou muito bem ao nosso clima.
Atualmente é cultivada praticamente em todo o território português.
O fruto, que surge envolto numa cápsula de cor creme, é uma pequena baga arredondada de cor amarelo dourado e sabor doce levemente ácido; as
bagas de physalis são ricas em fósforo, ferro e vitaminas A e C e são consumidas em fresco como fruta ou utilizadas como elemento decorativo em
saladas, bolos, doces ou gelados.

Plantas e plantação
Para produzir frutos com qualidade é necessário um sistema de
condução, rega gota-a-gota e fertilizantes; um hectare de
physalis com 5.000 plantas consome 6 mil m3 de água por ano.
Cada planta produz entre 2,5 a 3 quilos de fruto por ano,
começa a produzir 3 a 4 meses depois de plantada e a colheita
estende-se entre Junho e Outubro.
A cada 2 anos será necessário renovar a plantação; em locais
mais frios pode ser recomendada a replantação anual.

Terrenos
A physalis está bem adaptada ao clima mediterrânico,
mas é sensível à exposição prolongada ao frio e intolerante
à formação de geada.
Para uma boa produção de frutos, o solo deve ter uma
profundidade mínima de 40-60 cm, ph 5,5 a 6,5 e boa
drenagem, já que a planta não tolera solos encharcados.

Investimento, Comercialização e Rendimento

Saber mais

O investimento num hectare de physalis ronda os 35 mil a 40 mil euros para pagar plantação, equipamentos e mão de obra, ao qual
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acrescem durante os primeiros 18 meses, 10 a 15 mil euros de fundo de maneio para pagar despesas correntes entre colheitas.

Tlf: 213620022

A produção é rentável desde o primeiro ano, requer a contratação de um colaborador a tempo completo e gera entre 12 a 15 mil euros

Email: info@novectares.pt

por ano (após total de despesas); atualmente existem compradores de physalis que asseguram o escoamento da produção.
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