
Grupo Operacional: NUTRISUBER
NUTRIÇÃO E FERTILIZAÇÃO DO MONTADO DE SOBRO

Objetivos: 

 Recomendações de fertilização racional para instalação de
povoamentos, com base nos resultados da análise feita ao
solo.

 Recomendações de fertilização racional para povoamentos
jovens com base nos resultados das análises ao solo e
foliar.

 Obter valores de referência para interpretação dos
resultados da análise foliar em sobreiro.
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Atividades / Tarefas realizadas e em curso:

 Instaladas 30 parcelas de observação permanente

• Em montados adultos instalados em solos 
representativos

(

representativos

• Com vasta abrangência geográfica

• Extrações  de cortiça em 2016  e 2020

• 15 árvores selecionadas ao acaso, em cada parcela, 

• Recolha de dados de inventário

• 2017 - Avaliado o estado de fertilidade dos solos 

• Anualmente colheita de amostras foliares em fev/ março
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Atividades / Tarefas realizadas e em curso:

 2018 - Instalados 2 ensaios de fertilização N×B em 
povoamentos juvenis (antes da desbóia – Coruche e Castelo 

(

povoamentos juvenis (antes da desbóia – Coruche e Castelo 
Branco)

 2019 - Instalados os dispositivos experimentais em 2 
novas plantações  (Coruche e Serra de Grândola)

 2018 - Instalados 3 ensaios em vasos (Resposta ao N,
correção da acidez do solo, diferentes dotações de água de
rega)
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Atividades / Tarefas realizadas e em curso:

 Análise de terras e foliar nas unidades de observação
permanente (UOP) e nos ensaios de fertilização

 Análise fenológica das árvores úteis, de março a junho de 

(

 Análise fenológica das árvores úteis, de março a junho de 
2019, no ensaio de fertilização de povoamentos jovens

 Avaliação dos crescimentos anuais (nas UOPs e nos
ensaios de fertilização)

 Constituição do banco de dados 

 Publicação dos primeiros resultados em revista de  
divulgação
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Primeiros resultados:

 Os resultados  já obtidos confirmam que os solos 
ocupados com montado de sobro são solos  muito ocupados com montado de sobro são solos  muito 
pouco férteis;

 Maioritariamente de textura ligeira, ácidos (geralmente
pouco ácidos)

 Matéria Orgânica muito baixa

 Geralmente pobres em macro- e micronutrientes

 CTC e GSB maioritariamente baixo
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Primeiros resultados:

 Teores foliares de ocorrência – maioritariamente dentro dos 
intervalos de ocorrência indicados por outros autores para a 
época em que foi feita a amostragem
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Ensaios em vasos – Resposta muito evidente das jovens
plantas à aplicação de azoto

É necessário continuar o presente estudo por diversos 
ciclos experimentais, incluindo com novos tipos de matérias 
fertilizantes
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Tratamentos experimentais
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Parceiros:

• INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, 
I.P. (Coordenação),I.P. (Coordenação),

• UNAC – União da Floresta Mediterrânica,
• ISA - Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa,
• EQUIPAR, Viveiros Florestais LDA.
• Companhia das Lezírias, SA,
• Pedro Sacadura Teixeira Cabral Duarte da Silveira,
• Luis Filipe Bual Falcão da Luz.


