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NUTRISUBER |ENQUADRAMENTO

Perda de vitalidade dos sobreiros e decréscimo de produção e
qualidade da cortiça nas várias regiões suberícolas do País

Situação tem sido associada a:

• ataques de pragas e doenças,

• práticas de gestão inadequadas,

• alterações climáticas,

• degradação do estado de fertilidade dos solos e de
nutrição dos sobreiros.
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NUTRISUBER |OBJECTIVOS

 Obter valores de referência para interpretação dos resultados

da análise foliar em sobreiro.

 Preparar recomendações de fertilização racional para

instalação de novos povoamentos, com base nos resultados da

análise feita ao solo.

 Preparar recomendações de fertilização racional para

povoamentos jovens (antes da desbóia) com base nos

resultados das análises ao solo e foliar.

Horizonte temporal: 5 anos – primeiros resultados

Novos ciclos experimentais
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NUTRISUBER |DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

• Valores de referência: Instaladas 30 
parcelas de observação
permanente

• Em montados adultos
• Em solos representativos

• Recomendações de fertilização:
Instalados 2 ensaios de fertilização N×B
em povoamentos juvenis (antes da 
desboia – Coruche e Castelo Branco)

• Instalados os dispositivos 
experimentais em 2 novas plantações –
Coruche e Serra de Grândola, …

• Instalados 3 ensaios em vaso (resposta 
ao N e à calagem; efeito comparativo da 
fertilização orgânica e mineral)
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NUTRISUBER|VALORES DE REFERÊNCIA: MÉTODOS

 PARCELAS DE OBSERVAÇÃO PERMANENTE 

• Avaliação do estado de fertilidade do solos (20 a 50 cm)

• Avaliação das árvores selecionadas para observação (450) – altura total, altura 

da base da copa, perímetro à altura do peito

• Colheita e análise de amostras foliares anualmente no repouso vegetativo das 

árvores para avaliação do seu estado de nutrição (15 amostras por parcela)

• Avaliação dos crescimentos anuais (comprimento e diâmetro  dos raminhos)

• Avaliação da qualidade da cortiça (Descortiçamento 2020 e 2021)
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NUTRISUBER|VALORES DE REFERÊNCIA: MÉTODOS

CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS COM RESULTADOS DAS OBSERVAÇÕES

• Análises de terra

• Análise foliar (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B)

• Crescimentos anuais (comprimento e diâmetro  dos raminhos)

• Avaliação qualidade da cortiça (Descortiçamento 2020 e 2021)

 Avaliação dos defeitos (por árvore)

 Avaliação dos crescimentos anuais da cortiça (por árvore)

• Estimação da subpopulação de referência para estabelecer os valores de 

referência para a análise foliar
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NUTRISUBER |RESULTADOS OBTIDOS
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A baixa fertilidade dos solos de montado pode potenciar a ocorrência de alguns desequilíbrios nutricionais nos 
sobreiros, contribuindo para limitar o seu crescimento e a produção e qualidade da cortiça.



NUTRISUBER|FERRAMENTAS DE MONITORIZAÇÃO FERTILIDADE
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NUTRISUBER|RESULTADOS OBTIDOS

Que tipo de folha colher para análise? (In: Vida Rural, jul./agosto, 2021)

Nutrientes
Zona da 

copa
Nº Obs. Média

Diferença 
entre médias 

(M-I)

Razão entre 
variâncias

Azoto (N,%)
M 162 1,69

-0,016 ns 1,230 ns
I 151 1,71

Fósforo (P, %)
M 400 0,12

-0,003 ns 0,851 ns
I 389 0,12

Potássio (K, %)
M 400 0,54

-0,020 * 0,728 **
I 389 0,56

Cálcio (Ca, %)
M 400 0,57

-0,031 ** 0,882 ns
I 389 0,60

Magnésio (Mg, %)
M 400 0,16

-0,008 ** 0,952 ns
I 389 0,17

ns – p>0,05; * - p≤0,05; ** - p≤0,01; *** - p≤0,001

M – Terço médio da copa: I – Terço inferior da copa)
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NUTRISUBER| RESULTADOS OBTIDOS

QUE TIPO DE FOLHA COLHER PARA ANÁLISE? (In: Vida Rural, jul./agosto, 2021)

 Para a maioria dos nutrientes controlados, é indiferente a localização das folhas
num ou noutro estrato da copa das árvores

 É possível a utilização de amostras foliares colhidas no terço médio ou no terço
inferior das copas das árvores

 É de preferir a utilização de folhas colhidas no terço médio da copa, dada a menor
dispersão dos valores encontrados em especial nos micronutrientes
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NUTRISUBER|RESULTADOS OBTIDOS

Estado de nutrição das árvores: Teores foliares de ocorrência 
(Macronutrientes)

Parâmetros N % P % K % Ca % Mg %

Média 1,87 0,11 0,52 0,54 0,15

sm (±) 0,592 0,0268 0,122 0,171 0,0419

Máx. 3,9 0,37 1,07 1,33 0,35

Mín. 0,93 B 0,06 0,17 B 0,20 0,12

Moda - 0,097 B 0,58 0,30 B 0,10 B

sm (±) – desvio padrão da média

• Verifica-se uma grande variabilidade de teores foliares, entre montados e dentro
do mesmo montado.

• Os valores mais frequentemente observados são, na maior parte dos casos, baixos
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NUTRISUBER|RESULTADOS OBTIDOS

Estado de nutrição das árvores: Teores foliares de ocorrência 
(Micronutrientes)

Parâmetros Fe      
mg kg-1

Mn       
mg kg-1

Zn         
mg kg-1

Cu        
mg kg-1

B             
mg. kg-1

Média 80 - 14 6 19

sm (±) 31,7 - 4,27 4,08 10,6

Máx. 597 - 64 139 63

Mín. 26 - 6 6 7 B

Moda 64 - 7 B 7 23

sm (±) – desvio padrão da média

• Verifica-se uma grande variabilidade de teores foliares, entre montados e dentro
do mesmo montado.
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NUTRISUBER|RESULTADOS OBTIDOS

Exemplo de subpopulação de referência estimada com base nos
crescimentos anuais de 1470 árvores

Nº obs. Média sm (±) 3º 
quartil

Mínimo

Comprimento
(cm)

1470
6,12 0,0572 7,26 1,92

Diâmetro
(mm) 1,39 0,00684 -- --

• Subpopulação de referência: Selecionadas 370 árvores com crescimentos anuais ≥
7,26 cm de comprimento

• Valores de referência para interpretação da análise foliar estimados a partir destas
370 árvores

• Valores de referência provisórios

Portel | 26 Novembro 2021



NUTRISUBER|ENSAIOS DE FERTILIZAÇÃO (CAMPO)

 Avaliado o estado de 
fertilidade dos solos e 
seleção das variáveis 
experimentais nos ensaios 
de campo

 Instalados 2 dispositivos 
experimentais e  efetuada a 
fertilização N×B
(povoamentos juvenis)

 Avaliada a evolução da 
fenologia das árvores 
experimentais úteis 
(Coruche) 
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NUTRISUBER|ENSAIOS DE FERTILIZAÇÃO (CAMPO)

Fertilização de jovens sobreiros (antes da desboia) – Coruche

 Ano de instalação: 2018

 Variáveis experimentais – N × B

 Adubação de base: P2O5 - 80 kg/ha; K2O – 30 kg/ha

Combinações de azoto e 
boro

Azoto            
(kg/ha, N)

Boro              
(kg/ha, B)

T1 – N0B0 0 0
T2 – N1B0 20 0
T3 – N2B0 40 0
T4 – N3B0 80 0
T5 – N0B1 0 2
T6 – N1B1 20 2
T7 – N2B1 40 2
T8 – N3B1 80 2
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Até à data não foram encontradas diferenças significativas em termos de fenologia, pragas e doenças e 

crescimento, mas o ensaio será mantido para além do término do Nutrisuber



NUTRISUBER|ENSAIOS DE FERTILIZAÇÃO (VASOS)

 Ensaio de resposta ao azoto
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NUTRISUBER|ENSAIOS DE FERTILIZAÇÃO (VASOS)

 Ensaio de calagem
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NUTRISUBER| ENSAIOS DE FERTILIZAÇÃO (VASOS)
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Ensaio de fertilização mineral vs. fertilização orgânica



NUTRISUBER|VALORES DE REFERÊNCIA

 A interpretação dos resultados desta análise é feita por comparação com valores
foliares de referência para os diversos nutrientes, obtidos previamente a partir de
um conjunto de plantas com características superiores relativamente aos seus
crescimentos e/ou qualidade das suas produções. É, assim, possível detetar quais
os nutrientes que estão em deficiência, em excesso ou num nível adequado.
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NUTRISUBER|VALORES DE REFERÊNCIA (PROVISÓRIOS)
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Nutrientes**

Macronutrientes

(% na matéria seca)

Micronutrientes
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NUTRISUBER |NOTAS FINAIS

Agradecimentos
• Aos proprietários das parcelas de observação

• Aos proprietários das parcelas onde estão instalados os ensaios de fertilização

• Aos técnicos e sapadores da APFC, ANSUB, AFLOSOR, ACHAR e AFLOBEI

• ADP Fertilizantes S.A.

• Aos técnicos e investigadores do LQARS Portel | 26 Novembro 2021


