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Líder: 



Objetivo geral 

 Iniciar o ciclo experimental necessário para estabelecer recomendações 

de fertilização racionais para povoamentos de pinheiro-manso em 

sequeiro e regadio, com base nos meios de diagnóstico do estado de 

fertilidade do solo e do estado nutritivo das plantas para utilizar antes da 

instalação dos povoamentos e para povoamentos em produção 



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 de pinheiro-manso na fase de produção de 

pinha, as fertilizações mais adequadas com base nos resultados das 

análises de terra e das agulhas e, nos regados, também da água de rega 

iii) Estabelecer valores de referência para interpretação dos resultados da 

análise das agulhas para povoamentos de pinheiro-manso 

Objetivos específicos 



INÍCIO: Abril de 2017 

FIM: Dezembro de 2021 

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 

57 meses 

Objetivos específicos 



1. Fertilização de instalação para novos povoamentos de pinheiro-manso 

 Em 2018, instalação de um ensaio de fertilização com fósforo e potássio 

num povoamento novo da Herdade da Comporta (com rega uniforme) 

Linha de trabalho 



2. Fertilização para povoamentos de pinheiro-manso em fase de produção 
de pinha 

 Instalação, em 2018, de um ensaio de fertilização com azoto e boro num 

povoamento jovem da Herdade do Vale Montinho, Coruche 

 Acompanhamento de dois ensaios de fertirrega instalados no âmbito do projeto 

PINEA (FCT/ISA e INIAV) em Vendas Novas e na Chamusca 

Linha de trabalho 



 Instalação, em 2017, de 34 Parcelas de Observação 

Permanente na Região de proveniência V (de Ponte de 

Sor a Sines) e de 3 parcelas na zona de Évora 

 Em cada parcela foram marcadas 10 árvores ‘alvo’ 

3. Obtenção de valores de referência para interpretação dos resultados 
da análise das agulhas de povoamentos de pinheiro-manso 

Linha de trabalho 



 Ensaio em vasos  

 Instalação em 2019 no Horto de Química Agrícola, Tapada da Ajuda  

Variáveis experimentais: azoto e boro 

Linha de trabalho 



Parâmetros a avaliar anualmente 

 Crescimentos dos raminhos  

 Crescimentos das plantas  

 Produção de pinha 

 Características do pinhão e rendimento em pinhão  

 Fenologia (ensaio de fertilização pov. jovem) 

 Indicadores dendrométricos e ecofisiológicos (ensaios de 

fertirrega) 



Parâmetros analíticos 

 Estado de fertilidade dos solos (2º e último ano) 

 Estado de nutrição das árvores (anualmente) 

 Características das águas de rega (anualmente) 

 Composição do pinhão do ensaio de fertilização do pov. jovem 

(anualmente) 



Alguns resultados esperados 

 Criação de um banco de dados 

 Obtenção de recomendações de fertilização 
racional (preliminares) 

 Obtenção de teores foliares de referência 
(preliminares) 

 Obtenção de indicadores biométricos e 
ecofisiológicos para monitorização de stresses 

 Divulgação do conhecimento gerado por via oral 
e através de publicações técnicas e científicas 

 Elaboração de um Manual técnico de fertilização 
do pinheiro-manso 
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