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Folhas cotiledonares com pelos dão lançamentos 
com acúleos. Assim, também muito do conhecimento 
advém da prática que é adquirida ao longo dos anos de 
acompanhamento da cultura.

«Todos aceitamos que uma framboesa 
deve ser clara, brilhante e grande, ter entre 
cinco e oito gramas, deve ser resistente 
ao transporte e ter uma vida útil após-
colheita de pelo menos sete a dez dias. 
Mas o que deve estar primeiro?»

Falta-nos, ainda, uma terceira componente deste 
processo de melhoramento, a componente económica. 
Há trinta anos contavam-se pelos dedos de uma mão 
os programas privados de melhoramento. Destacava-se 
o programa de melhoramento da Sweet Briar, hoje 
Driscolls, e muitas foram as conversas tidas com 
Carlos Fear, um dos seus exímios melhoradores. O 
principal ensinamento que obtive estava intimamente 
ligado ao que o professor Jennings me tinha dito anos 
antes, o segredo é selecionar, selecionar, selecionar 
para o ambiente em que se quer produzir. No entanto, 
nessa época, esta era uma área tipicamente ligada aos 
Institutos de Investigação e Universidades, pois era 
uma atividade muito cara e com resultados a muito 
longo prazo. Com o evoluir da cultura e o aumento 
de consumo, passou a ser claro que o melhoramento 
era também ele, por si só, um negócio. A obtenção de 
cultivares exclusivas, em que apenas alguns membros 
do clube podem aceder, fez com que hoje proliferem 
inúmeros programas de melhoramento privado. O 
principal objetivo será o de fugir aos elevados valores 
que têm que ser pagos na compra das plantas, mas 
fundamentalmente para a comercialização do fruto.

Surge então a pergunta, porque não se deu início 
mais cedo a um programa de melhoramento para 
benefício dos produtores portugueses? A resposta é 
simples, não existiam! Em 1989 a área de pequenos 
frutos em Portugal, excluindo a do morango, era 
inferior a 100 hectares. Quem iria beneficiar desse 
esforço? Hoje, Portugal já tem mais de 1100 hectares 
de produção só de framboesa com um mercado de 
exportação consolidado. Foi assim, por conhecimento 
adquirido em todas estas valências e pela conjugação 
da vontade de Bernardo Horgan, que o Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 
(INIAV), em parceria com a empresa privada Beira 
Baga, deram início a um pequeno programa de melho-
ramento de framboesas (quatro mil seedlings/ano), 
que se encontra instalado na Herdade Experimental 
da Fataca, em Odemira. O conhecimento técnico/
científico do Instituto, associado ao conhecimento 
empresarial, dão-nos garantias de que o programa será 
bem-sucedido na criação de uma cultivar que estará 
disponível para os produtores portugueses.

Por fim, uma última referência ao suplemento 
Pequenos Frutos. Estamos de “quarentena”, mas 
regressaremos em breve. 


