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Projecto objectivos olive 

PRODUTIVO INDUSTRIAL COMERCIAL 



Produção: implementação e desenvolvimento da cultura 
Industrial: projeto, alvo em lata/óleo, óleo: obra civil-fresagem - 
preservada a capacidade de armazenamento: obras civis, 
definição de Sevilha com tipo cáustico ou verde com a salmoura.  
Vidro de embalagem ou outros. Quantidade e capacidade bruta 
para determinar o grau de automatização das linhas. 
Comercial: empacotamento de maioria marca - vendas, 
estratégia de mercado (quantidade de qualidade vs), conservas, 
óleo. 



Conceito de unidade económica é o tamanho ideal da 
propriedade?  Objetivos do projeto? P-I - C 
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Antes da plantação: decisões 

1- Estrutura / sistema de cultivo / sistema de coleta 
2- Escolha correta da trama 
3- Orientação da plantação 
4-Variedade 
5-Gestão dos solos, cobertura. 
6-Possibilidade de irrigação 



1-estrutura / sistema de cultivo / 

sistema de coleta 

Tradicional 10 x 10  100 pl/ha 

 

 

Intensivo  8 x 4  312 pl/ha 

  6 x 4  416 pl/ha 

  8 x 6, 7 x 7, 7 x 5 

 

Superintensivos 

3 x 1,35  2469 pl/ha 

4 x 1,5   1666 pl/ha 

5 x 2  1000 pl/ha 

3,75 x 1,5  1777 pl/ha 



Influência da densidade da oliveira na captação da radiação solar e 

seus efeitos sobre o crescimento vegetativo e a produção. (EEE-

Junín-INTA) 

 

Volume de Copa, períodos:  

 

juventude vc baixa 8000 m 3 / ha, vc mesma jovem 9000m 3 / ha, 

vc adulto mais de 12000m 3 / tem (poda da Oliveira, Pastor Muñoz-

Cobo - Humanes) 

Plagas y enfermedades. 
 



Influencia de la densidad de plantación 

del olivo en la captura de radiación solar 

y sus efectos sobre el crecimiento 

vegetativo y de producción. (EEA-Junin-INTA) 

 

Volumen de copa, períodos: 

Juventud vc menor 8000m3/ha,  

Joven vc igual 9000m3/ha,  

Adulto vc mayor 12000m3/ha (La poda del Olivo, Pastor 

Muñoz-Cobo-Humanes) 

 

Plagas y enfermedades. 

2-Escolha do enredo 

Clima e microclima                                                     Profundidade e drenagem                                     Características do solo:                                                                    
Em condições continentais,                                       A oliveira é sempre encharcamento                     Analitica 
é preferível  topografia inclinadas                            inimigo                                                                       Elevar os níveis de matéria              
e prevenir  depressões                                                                                                                    orgânico é normalmente sempre                                                                                                                               
                      desejável.                                                                  
                                           
                      Alterações,Camellón? 



3-orientação do plantio 

 Os critérios de erosão                                         Critérios de drenagem do ar frio                           

                                                                                                     

         

Curvas de nível, planialtimetric de pesquisa, determinação dos lotes para implementar 



4 - Critérios de selecção varietal de variedade 



4- Variedades 

Destino: 

  

Óleo         Preservar 

Arbequina               Ascolana 

Arbosana        Manzanilla 

Koroneiki                Picual 

Picual 

Frantoio 

Coratina        outros?  



4- Variedad - Propriedades agronômicas e comerciais 

Fisiológicas  

Vigor, a facilidade de enraizamento, época de floração, 

o tempo de maturação do fruto resistência da casca, 

tolerância ao frio, etc ... 

 

Produtividade e características tecnológicas 

Entrada em produção, vecería, rendimento de óleo, 

características organolépticas dos óleos, grau de 

capacidade de extraco. 



Resistência a pragas e doenças 

Olive Cultivar susceptibilidade à doença 

Cultivar Repilo Aceitunas Jabonosas Verrugas Verticilosis 

  Spilocaea oleagina Colletotrichum spp. Pseudomona savastanoi Verticillium dahliae 

Picual S R R E 

Arbequina E S M-R S 

Manzanilla E S E-M S 

Frantoio R     R 

E=Extremadamente suceptible 

S=Suceptible 

M=Moderadamente suceptible 

R=Resistente 

Fuente=Técnicas de cultivo: Plagas y enfermedades de olivo, Sevilla 2010. Junta de Andalucía. 



5- Gestão dos solos 

       Piso coberto de bandas                                Piso coberto total 

Fazer depois o 5 ano de pastoreio com ovinos? 



6- Irrigação 

Ele preserva destino? 



Marco de Plantacion 7x5 – 3 años 



Marco de plantación 7x5 – 6 años 



Marco de Plantación – 7x2 – edad 6 años 



Producción de Forraje – Marco de plantación 
7x5 – 3 años 



Producción de Forraje – Marco de 
Plantación 7x5 – 3 años 

 



Pastoreo ovino 



Año 2017 – Doble Floración 
 



Año 2017 – Doble Floración 
 



Frutos Partenocárpicos 



Camellones y Drenaje 



Heladas en los bajos 



Año 2017 – Daño por heladas en frutos 



Arbequina 7 años – 60kg 



Gracias 
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