
- Aumentar a qualidade e quan�dade de produção de figos nas cul�vares “Figo Preto de Torres Novas” e “Pingo 
  de mel”
- Redução dos custos com mão-de-obra através da redução do porte das figueiras.
- Aumento do calibre dos frutos e da resistência da epiderme ao manuseamento e ao transporte através de 
  fer�lizações equilibradas, baseadas em análises de solos e folhas.
- Conservar e/ou aumentar o teor de matéria orgânica no solo através da manutenção do coberto vegetal 
  natural.
- Tornar a cultura ambientalmente sustentável através da iden�ficação de algumas pragas e doenças e 
  métodos adequados para o seu controlo.
- Divulgar boas prá�cas com base nos resultados compara�vos entre figueirais tradicionais e figueirais com 
  técnicas melhoradas.
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Ensaio de mobilização versus coberto vegetal

Dia aberto GoFigo Produção: Adofreire, 15 de setembro de 2018Marcação de todas as figueiras em estudo Colheita de folhas no terço médio do ramo 
para análise foliar (meados de Julho)
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Objetivos

Entidades parceiras

Análises de Solo Análises foliares

Atividades desenvolvidas
- Comparação de qualidade dos frutos (peso, calibre, brix, etc.) ob�dos em solos mobilizados e não mobilizados. 
- Comparação de uma fer�lização com base na análise de solos e folhas com a fer�lização tradicional. 
- Comparação entre poda tradicional do produtor e poda de inverno | poda de verão (em verde) com redução do porte das figueiras.
- Comparação entre quan�dade e qualidade de frutos em pomares tradicionais e pomares experimentais. 

Dos 9 pomares em estudo apenas o solo de um pomar apresentava valores de pH 
inferior ao limite máximo da faixa favorável de pH da figueira. Os teores do solo em 
fósforo (P O ) são médios a altos, excepto no caso de um pomar em que são muito 2 5

baixos. As concentrações em potássio (K O) classificam-se como altas a  muito altas.2

Ainda que seja usual a carência de Fe e Mn em solos com carbonatos, no caso dos solos 
das áreas de ensaio, as concentrações em Fe e em Mn classificam-se ambas como 
médias a altas. Os teores em Zn no solo, micronutriente muito relevante para a nutrição 
da figueira, são muito baixos a baixos. A figueira é uma cultura sensível ao excesso de 
boro, 3 pomares apresentam teores em B extraível próximo daquilo que é o limite de 
toxicidade para a figueira.

Os pomares em que houve mobilização do solo, da variedade 
Pingo de Mel  e especialmente da variedade Preto de Torres 
Novas apresentam teores foliares de azoto (N) menores do que os 
pomares em que a cobertura vegetal foi man�da.
Os teores foliares em Zn, Mg, K e Ca sugerem que as figueiras 
Preto de Torres Novas e as Pingo de Mel têm exigências 
nutricionais diferentes. As figueiras do Figo de Torres Novas em 
todos os ensaios/locais, têm menor concentração em Zn do que 
as Pingo de Mel.
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