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Projeto I- Avaliar diferentes sistemas de gestão do solo, com destaque para o

uso de cobertos vegetais naturais e semeados em pomares de frutos

secos, com vista a selecionar o coberto mais adaptado a cada

situação;

II- Avaliar estratégias de fertilização ao solo, por via foliar e/ou fertirrega

na cultura do castanheiro, amendoeira, aveleira e nogueira;

III- Avaliar estratégias de rega deficitária com vista a esclarecer a que

nível as dotações podem ser reduzidas sem efeito negativo na

produtividade.
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Sessões de divulgação: Foram realizadas 13 sessões de divulgação.

Ações de demonstração: Foram realizadas 36 ações de demonstração.

Publicações: Ao longo do projeto foram elaboradas 28 publicações 

(artigos, folhetos, etc).

Resultados alcançados

I – As variedades de castanheiro Martaínha e Bária

apresentaram taxas de fotossíntese e eficiência de uso da

água mais elevadas que variedades híbridas, apontando

para maior capacidade de adaptação a condições de

sequeiro.

II – O uso de caulino em castanheiro parece controverso,

parecendo ser necessários mais estudos para otimizar as

condições em que deve ser aplicado.

III – O castanheiro parece responder à adubação com

azoto e boro, eventualmente com potássio e

tendencialmente menos com fósforo. Quando se cultivam

variedades tradicionais estas parecem ser tolerantes ao

pH do solo.

IV – Na amendoeira, rega deficitária controlada conduz a

uma maior produtividade da água. Aplicação de água a

100% ETc (rega plena) até à paragem de crescimento do

fruto e redução para 35% após essa fase (variedades

Vairo e Constanti) assegura produção equivalente a rega

plena durante todo o ciclo cultural.

V – Os cobertos vegetais podem ser uma estratégia

determinante para a adaptação às alterações climáticas,

mas apenas usando espécies/cultivares adaptadas a cada

condicionalismo ecológico local (sobretudo disponibilidade

hídrica). Erros na implementação e gestão dos cobertos

podem levar a perdas de produção consideráveis.

VII – Os bioestimulantes vegetais (aminoácidos, extratos de

algas, ácidos fúlvicos e húmicos, microrganismos

benéficos, ...) produzem resultados ambíguos em campo,

quando utilizados pelos produtores à escala da parcela.

Tendo em conta a forte presença nos mercados e os seus

preços, parece de extrema importância reforçar a

investigação "on-farm" sobre estes fatores de produção.


