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Nutrição e Fertilização do Montado de Sobro.  
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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.  



Vários estudos já realizados mostram que a maioria 
dos solos de montado apresenta 

 Baixos níveis de fósforo disponível para as árvores,  

 Baixa capacidade de troca catiónica e baixo grau 
de saturação em bases 

 Baixo teor de matéria orgânica, 

 Reação ácida 

SOLOS POUCO FERTEIS 



Alguns trabalhos realizados em Portugal mostram que 
pode existir uma associação: 

  Entre o aumento da desfolha dos sobreiros e a 
acidificação do solo. 

  Entre os seus crescimentos e os níveis de alguns 
macro- e micronutrientes presentes no horizonte 
superficial do solo.  

 
 



Face aos resultados dos estudos efetuados é 
necessário: 

  Promover o aumento da fertilidade dos solos. 

  Promover a melhoria do estado de nutrição dos 
sobreiros. 

  Estudar a fertilização racional do montado de 
sobro.  

 
 



Nutrição e Fertilização do Montado de Sobro  

Projeto PDR2020-101-032010 



 Recomendações de fertilização racional para instalação de 

povoamentos, com base nos resultados da análise feita ao 

solo.  

 Recomendações de fertilização racional para povoamentos 

jovens com base nos resultados das análises ao solo e 

foliar. 

 Definição de valores de referência para interpretação dos 

resultados da análise foliar em sobreiro. 

 Horizonte temporal:  

 5 anos – primeiros resultados 
 Novos ciclos experimentais  



• Instaladas 30 parcelas de 
observação permanente na 
NUT 2 – Alentejo 

• Em montados adultos 

•  Em solos representativos 

• Concelhos: Coruche, Ponte 
de Sor, Avis, Mora, 
Fronteira, Grândola. 
Alcácer do Sal, Santiago do 
Cacém, Salvaterra de 
Magos, Chamusca 



o Cada parcela constituída por 15 árvores 
selecionadas ao acaso e marcadas de 
forma permanente  

o Levantamento do estado de fertilidade 
dos solos 

o Caracterização das 15 árvores 

o Colhidas amostras foliares em 2017 (11) e 
2018 (29) e caracterizados os 
crescimentos do ano (comprimento e 
diâmetro, árvore por árvore) 



 Caracterização o estado de fertilidade dos solos 

o Textura, Acidez, Matéria orgânica, Elementos extraíveis, Catiões de 
troca, Micronutrientes 

 Avaliação do estado de nutrição dos sobreiros – Análise 
foliar  (em curso) 

o 2017 – 11 montados 

o 2018 – 29 montados 

 Avaliação dos crescimentos anuais (2017 e 2018) 

 

 

 

 

 



 Instalados 2 ensaios de fertilização em 
povoamentos juvenis 

o Variáveis experimentais: N e B 

 

 


