
Grupos Operacionais  

Contacto líder:  E-mail:  fatima.calouro@iniav.pt  Data de início:  01-01 - 2017 Data de fim: 31-01-2021 

NUTRISUBER- Nutrição e Fertilização do Montado de Sobro, GO  PDR2020 - 101 - 032010 

Parceiros: INIAV, UNAC, ISA, Equipar Viveiros Florestais Lda, Companhia das Lezírias, 

Pedro Silveira, Luis Filipe Falcão  da Luz 

FERTIPINEA – Nutrição e Fertilização do Pinheiro Manso em Sequeiro e Regadio, GO  PDR2020  - 

101 - 031330 

Parceiros: INIAV, ISA, ICNF, UNAC, Viveiros Herd. Comporta, Herdade Abegoaria, Soc. Agrícola Anta 

de Cima, Soc. Agrícola Mte. da Sé, Pedro Silveira, Pedro Courinha Martins.  

Contacto líder:  E-mail: encarnacao.marcelo@iniav.pt                          Data de início 01-01-2017               Data de fim: 



Objetivos Gerais: 

Projeto NUTRISUBER : 1 – Definir Recomendações de  

Fertilização Racional para povoamentos de sobreiro (instalação 

e povoamentos jovens); 2 – Obter Valores de Referência para 

interpretação da análise foliar em sobreiros adultos.  

 

Projeto FERTIPINEA: 1 – Definir a Fertilização mais adequada à 

Instalação de novos povoamentos de pinheiro manso e em fase de 

produção de pinha; 2 – Obter Valores de Referência para 

interpretação da análise de agulhas de povoamentos em 

produção; 3 – Validar critérios e oportunidade de rega de 

povoamentos em produção; 4 - Definir indicadores biométricos e 

ecofisiológicos para monitorização de stresses ambientais  
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Atividades / Tarefas em curso:  

Projeto NUTRISUBER: 1 – Instaladas 30 parcelas de 

observação permanente em montados da NUT 2 (Alentejo); 2 – 

Instalados 2 ensaios de fertilização em montados juvenis; 3 – 

Em 2018, prevista a instalação de pelo menos um ensaio de 

fertilização para instalação de jovens povoamentos.   

 

Projeto FERTIPINEA: 1 - Instaladas 35 parcelas de observação 

permanente em povoamentos da NUT 2; 2 - Instalado um 

ensaio de fertilização (EF) num povoamento em produção de 

pinha; 3 – Instalado um EF à plantação de um povoamento; 4 - 

Continuação do acompanhamento de ensaios de fertirrega. 

(Área Reservada  

A Imagens) 
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Primeiros resultados:  

Projeto NUTRISUBER: 1 - Caracterizado o estado de 

fertilidade dos solos das 30 parcelas de observação  

permanente: Solos muito pouco ferteis, mostrando que os 

povoamentos podem beneficiar com fertilização adequada 

(fundamentada na análise de terra e foliar) 

 

Projeto FERTIPINEA: 1 - Caracterização do estado de 

fertilidade dos solos e do estado de nutrição das árvores 

das parcelas de observação permanente e dos ensaios de 

fertilização (em curso) ; 2 – Avaliada a produção de pinha 

em parcelas de observação permanente 

(Área Reservada  

A Imagens) 


