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Objetivos (1) 

i) Definir as fertilizações a realizar à instalação de novos povoamentos de 

pinheiro manso com base nos resultados da análise de terra 

ii) Definir, para povoamentos na fase de produção de pinha, as fertilizações mais 

adequadas, quer em regime de sequeiro quer de regadio, com base nos 

resultados das análises de terra, foliar (agulhas) e, sempre que aplicável, da 

água de rega 

iii) Estabelecer valores de referência para interpretação dos resultados da análise 

das agulhas para povoamentos de pinheiro manso em fase de produção de 

pinha 



Objetivos (2) 

iv) Validar critérios de oportunidade de rega para povoamentos em produção nas 

fases mais críticas do ciclo vegetativo 

v) Definir indicadores biométricos e ecofisiológicos para monitorização de stresses 

ambientais de povoamentos em produção 

INÍCIO: Abril de 2017 

FIM: Dezembro de 2021 



Linhas de trabalho 

1)Fertilização de instalação para novos povoamentos de pinheiro 

manso  

2) Fertilização para povoamentos de pinheiro manso em produção 

de pinha 

3) Valores de referência para interpretação da análise foliar de 

povoamentos de pinheiro manso em produção 



Linhas de trabalho (1) 

1) Fertilização de instalação para novos 

povoamentos de pinheiro manso  

 Instalação de um ensaio de fertilização 

antes da plantação do povoamento 

 Localizado na Herdade da Comporta 

Variáveis experimentais: Fósforo (P) e 

Potássio (K) 

Povoamento de regadio (rega uniforme) 



Linhas de trabalho (2a) 

2) Fertilização para povoamentos de pinheiro manso em produção de pinha 

 Instalação de um ensaio de fertilização 

num povoamento em produção de pinha 

 Povoamento com cerca de 22 anos 

 Localizado na zona de Coruche 

 Variáveis experimentais: 

Azoto (N) e Boro (B) 



Linhas de trabalho (2b) 

2) Fertilização para povoamentos de pinheiro manso em produção de pinha 

 Ensaio de fertirrega da Herdade 

da Machoqueira do Grou 

 Ensaio instalado em 2013/14  

 Plantado em 2007, enxertado em 2010  

 Tratamentos experimentais: 

Testemunha, Adubação (c/N), Rega e 
Fertirrega 

 Parcelas experimentais da Herdade 

da Abegoaria 

 PE instaladas em 2015 

 Plantado em 2010, enxertado em 2013  

 Variáveis experimentais: 

Adubação e Fertirrega (2 níveis) 



Linhas de trabalho (3) 

3) Valores de referência para interpretação da análise foliar de 

povoamentos de pinheiro manso em produção 

  Instalação e acompanhamento de 35 parcelas de observação permanente 
(POP) na NUT 2 – Alentejo (Ponte de Sor a Santiago do Cacém) 

 Em povoamentos adultos de sequeiro (enxertados-9 e não enxertados-26) 

 Em cada parcela foram selecionadas ao acaso e marcadas 10 árvores 



Parâmetros a avaliar 

 Estado de fertilidade dos solos 

Textura, acidez, matéria orgânica, elementos extraíveis (P, K e Mg), catiões de 
troca (Ca, Mg, K e Na) e micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu e B) 

 Estado de nutrição das árvores 

Análise foliar/agulhas (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn. Cu e B) 

 Crescimentos anuais dos raminhos  

 Produção de pinha 

 Rendimento em pinhão e características do pinhão 

 Indicadores dendrométricos e ecofisiológicos (apenas nalgumas situações) 



Principais resultados esperados 

1) Recomendações de fertilização racional (preliminares) para a instalação de 

novos povoamentos com base nos resultados da análise de amostras de terra 

2) Recomendações de fertilização racional (preliminares) para povoamentos em 

fase de produção de pinha, assentes em meios de diagnóstico (análise das 

agulhas, análise de terras e, em regadio, análise da água de rega) 

3) Valores de referência preliminares para interpretação dos resultados da 

análise das agulhas para povoamentos em fase de produção de pinha 

Elaboração de um Manual técnico de fertilização do pinheiro manso 



Obrigada 
pela vossa atenção 


