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NUTRIÇÃO E FERTILIZAÇÃO DO PINHEIRO MANSO EM SEQUEIRO E REGADIO 



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 em pinheiro-manso 

Objetivos do projeto 



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 do projeto 



Linhas de trabalho 

1) FERTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA NOVOS POVOAMENTOS DE 
PINHEIRO-MANSO 

Avaliar o efeito da fertilização, efetuada antes da plantação, no crescimento 

das plantas de pinheiro-manso, a fim de dar suporte à elaboração de 

recomendações de fertilização para a instalação destes povoamentos, com 

base na análise de terra 

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

3) Valores de referência para interpretação da análise foliar de 
povoamentos de pinheiro-manso em produção 



Fertilização de instalação para novos povoamentos de PM 

 INSTALAÇÃO DE UM ENSAIO DE FERTILIZAÇÃO ANTES DA PLANTAÇÃO  

 Localização 

Herdade da Comporta 
Freguesia da Comporta 
Concelho de Alcácer do Sal 

 Solo 

Arenossolo: 

Textura arenosa 

Reação ácida 

Pobre em matéria orgânica 

Teores muito baixos de fósforo, potássio e boro extraíveis 

Muito baixa Capacidade de Troca Catiónica potencial 
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 Dispositivo experimental 

 Blocos completos casualizados com três repetições  

 Árvores úteis por talhão experimental: 8 

 Variáveis experimentais: Fósforo (P) e Potássio (K)   

 Tratamentos experimentais: 9 (3 níveis de P x 3 níveis K) 

T1 – P0K0 

T2 – P1K0 

T3 – P2K0 

T4 – P0K1 

T5 – P1K1 

T6 – P2K1  

T7 – P0K2 

T8 – P1K2 

T9 – P2K2 

P0 = 0 kg/ha de P2O5 K0 = 0 kg/ha de K2O 

P1 = 60 kg/ha de P2O5 K1 = 60 kg/ha de K2O 

P2 = 120 kg/ha de P2O5 K2 = 120 kg/ha de K2O 

Em que: 
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Bloco III 
T1 -  

P0K0 

T6 -  
P2K1 

T3 -  
P2K0 

T4 - 
P0K1 

T2 - 
P1K0 

T7 - 
P0K2 

T8 - 
P1K2 

T5 - 
P1K1 

T9 - 
P2K2 

                  
                  

Bloco II 
T9 - 

P2K2 

T1 - 
P0K0 

T5 - 
P1K1 

T4 - 
P0K1 

T8 - 
P1K2 

T7 - 
P0K2 

T3 - 
P2K0 

T2 - 
P1K0 

T6 - 
P2K1 

                  
                  

Bloco I 
T8 - 

P1K2 

T9 - 
P2K2 

T3 - 
P2K0 

T6 - 
P2K1 

T1 - 
P0K0 

T2 - 
P1K0 

T5 - 
P1K1 

T4 - 
P0K1 

T7 - 
P0K2 

                  

ESTRADA 

Distribuição dos talhões experimentais 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Colheita de amostras de terra de prospeção a 0-20 cm e 20-50 cm de profundidade 
(2017) 

 Análise físico-química destas amostras  

 

 

 

 

Marcação dos talhões experimentais (2018) 
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 Variáveis experimentais 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Colheita de amostras de terra em todos os talhões experimentais 

a 0-20 cm e 20-50 cm de profundidade (2018) 

 Análise físico-química das amostras de terra: 

Textura, pH(H2O), matéria orgânica, P, K, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu e B 

extraíveis, catiões de troca - Ca, Mg, K e Na -, acidez potencial e 

condutividade elétrica 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Adubação dos talhões experimentais 

 Efetuada antes da plantação das árvores, a lanço (nov. 2018) 

 Adubos utilizados 

Superfosfato de cálcio (18% de P2O5) 

Cloreto de potássio (60% de K2O)  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Instalação do sistema de rega – rega uniforme   

 

 Plantação (2018) 

 Plantas com 1 ano de viveiro 

 Compasso – 4 m x 6 m (416 árv./ha) 
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 Aplicação de azoto através da água de rega (2019) 

 10 kg/ha de N 

 + 4 kg/ha de N (devido ao teor de nitratos da água de rega) 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Colheita de amostras de água de rega 

 Análise química da água de rega: 

Carbonatos, bicarbonatos, boro, cálcio, cloretos, 

condutividade elétrica, ferro, magnésio, 

manganês, nitratos, pH, razão de adsorção do 

sódio ajustada, sódio, sólidos em suspensão, 

sulfatos e índice de saturação 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Abertura e descrição de 2 perfis do solo (2019) 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Medição da altura das plantas (2019) 

 Taxa de sobrevivência (cerca de 98,5%) 

 

 

A avaliar: 

Diâmetro do colo 

 Crescimentos dos raminhos 
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