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Resumo 
O presente trabalho surge com a necessidade de encontrar um método preventivo 

e/ou curativo para a Phytophthora spp., uma doença, que provoca o apodrecimento da 

raiz, gomoses no colo e tronco da planta, cloroses nas folhas, ausência de crescimentos 

apicais, ou seja, causa um grande debilitamento na árvore, podendo mesmo causar a sua 

morte. As amendoeiras da Herdade de Coelheira, tiveram uma elevada taxa de 

mortalidade causada por Phytophthora spp.  Os objetivos deste estudo foram identificar 

a espécie de Phytophthora spp. presente no pomar através de análises laboratoriais e testar 

cinco tratamentos diferentes e duas estratégias de colocar o tubo gotejador no combate à 

Phytophthora spp. 
O ensaio foi realizado em blocos causalizados, com quatro repetições, três 

variedades (ʻMartaʼ, ʻVairoʼ e ʻSoletaʼ), cinco tratamentos, ( A – Aplicação de Fosetil de 

Alumínio, B – Aplicação de Metalaxil + Mancozebe, C – Aplicação de Trichoderma 

harzianum, Estirpe T – 22,  D – Aplicação de Trichoderma asperellum, Estirpe T – 28,  

E – Aplicação de Trichoderma harzianum Estirpe T - 78  + micro-organismos rizosféricos 

benéficos, Azotobacter spp. e Azospirillium spp. + Trichoderma harzianum,  Estirpe T – 

78) e as duas estratégias diferentes, 1 – Tubo gotejador junto ao colo e  2 - Tubo gotejador 

à distância de 70 cm do tronco (igual ao resto do pomar – testemunha). 

Escolheram-se 20 árvores de cada variedade dispostas em 7 linhas consecutivas, 

onde havia árvores doentes e árvores sãs, com o objetivo de, para além de se verificar a 

eficácia do tratamento, observar também a ocorrência de árvores com sintomas de 

Phytophthora spp., árvores em que a Phytophthora spp., evoluiu para cancro e árvores 

mortas. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: a espécie de Phytophthora obtida em 

laboratório foi a P. niederhauserii. 

De todos os tratamentos aplicados o que se demonstrou mais eficaz no combate à 

P. niederhauserii, foram os fungos do género Trichoderma 78. 

 

 

 

Palavras chave: amendoeira, Phytophthora, ʻMartaʼ, ʻVairoʼ e ʻSoletaʼ 
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Abstrat 
 

The present work arises with the need to find a preventive and / or curative method 

for Phytophthora spp. A disease that causes root rot, buds in the neck and trunk of the 

plant, chlorosis in the leaves, absence of apical growth, or that is, it causes a great 

weakness in the tree, and may even cause its death. The almond trees of Herdade da 

Coelheira, had a high mortality rate caused by Phytophthora spp., presente in the orchard 

through laboratoty analysis and testing seven different treatments to combat 

Phytophthora spp. 

 The test was carried out in causalized blocks, with four replications, three varieties 

(ʻMarta ʼ, ʻ Vairo ʼ and ʻ Soleta ʼ) and seven treatments, ( A- Application of Aluminum 

fosetil, B – Application of Metalaxil + Mancozebe, C – Application of Trichoderma 

harzianum, strain T – 22, D – Application of Trichoderma asperellum, strain T – 28, E – 

Application of Trichoderma harzianum strain T – 78 + benefical rhizospheric 

microorganisms Azotobacter spp and Azospirillium spp. + Trichoderma harzianum, strin 

T – 78, 1- Drip tube close to the neck and 2 – Drip tube at a distance of 70 cm from the 

trunk ( same as the rest of the control orchard). 

 Twenty trees of each variety were chosen, arranged in 7 consecutive lines, where 

there werw sick trees and healthy trees, with the objective of, in addition to verifying the 

effectiveness of the treatment, also observing the occurrence of trees with symptoms of 

Phytophthora spp., trees in which Phytophthora spp., evolves into cancer and dead trees. 

 The results obtained were as follows: the species of Phytophthora obtained in the 

laboratory was P. niederhauserii. 

 Of all the treatments applied, the fungi of the genus Trichoderma 78 were the most 

effective in combating to P. niederhauserii. 
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I Introdução 
O presente trabalho surge pela necessidade de ensaiar técnicas culturais e 

aplicação de diferentes produtos, de forma a controlar a doença (Phytophthora spp.), que 

foi a que mais afetou o pomar da empresa Amêndoas Vitoriapólis no seu primeiro ano de 

plantação.  

O estudo incidiu nas variedades ʻMartaʼ, ʻSoletaʼ e ʻVairoʼ. Optou-se por estas 

três variedades, porque foram as que apresentaram um maior número de plantas infetadas 

com Phytophthora spp. Através da aplicação de tratamentos químicos e biológicos, 

tentou-se perceber qual ou quais os tratamentos que podem dar melhores resultados uma 

vez que não existe um produto totalmente eficaz, para erradicar a doença. Apenas existem 

produtos capazes de minimizar o ataque do fungo. Os métodos de prevenção não passam 

apenas por aplicação de tratamentos fitossanitários, passam também por uma boa gestão 

da rega, uma vez que o fungo se desenvolve em solos encharcados e mal drenados. 

A Phytophthora spp. é um género de protistas que englobam algumas espécies, 

particularmente nocivas para a agricultura e a silvicultura. São responsáveis por várias 

doenças que aparecem em plantas, vulgarmente associadas ao termo podridão. O termo 

em latim refere-se à podridão, ao aliar o termo grego phyton (planta) com phthora 

(destruição).  Atacam especialmente plantas dicotiledóneas. A Phytophthora spp. pode 

reproduzir-se sexuada ou assexuadamente. A generalidade das espécies de Phytophthora 

spp. tem a particularidade de poder persistir no solo durante anos sob a forma de esporos, 

desde que tenham as condições ideais de humidade e temperatura. É a partir do solo, da 

água, de ferramentas infetadas ou de movimentações de solo que é feita a sua 

disseminação e posterior infeção das plantas. É uma doença que se manifesta 

regularmente em hortícolas e fruteiras. 

 Quando a olho nu as folhas parecem necessitar de água e não dão resposta à rega, 

já é um sinal evidente da doença. As plantas em áreas mal drenadas, ou com o solo 

saturado são as mais afetadas. As plantas afetadas diferenciam-se das que sofrem por falta 

de água, porque não apresentam qualquer tipo de resposta à rega, continuam com o 

mesmo aspeto. Os sintomas da raiz e do colo da planta variam entre manchas escuras, nas 

raízes e o aparecimento de gomoses junto ao colo e no tronco da árvore, também é 

possível a observação de manchas escuras nas zonas exteriores do tronco. Uma correta 

gestão da água de rega é a chave para prevenir a podridão das raízes e do colo. 
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II A cultura da Amendoeira 

1 Origem da Amendoeira 

Segundo Grasselly (1976), citado em Fuster e Fuente (2019), a amendoeira teve 

origem nas regiões montanhosas da Ásia Central, (Norte do Irão, Afeganistão, Oeste do 

Paquistão e Tadjikistão). No final do neolítico e durante a idade do bronze, a proximidade 

com as civilizações, fez com que fosse possível a domesticação e posteriormente a 

plantação da amendoeira e a produção de amêndoa. A partir daqui difundiu-se por 

diferentes países asiáticos, através da comercialização da amêndoa. A semente era 

utilizada para comer, e também, como método de propagação. Deste modo através das 

rotas comerciais das civilizações primitivas a amendoeira foi-se propagando pelo 

Crescente Fértil, região constituída pelos atuais estados da Palestina, Israel, Jordânia, 

Kuwait, Líbano e Chipre, bem como partes da Síria, do Iraque, do Egipto, do Sudoeste 

da Turquia e do Irão. A expressão Crescente Fértil, surgiu pelo facto do arco formado 

pelas diferentes zonas se assemelhar a uma lua crescente e também por os rios Jordão, 

Eufrades e Tigre fertilizarem a terra quando transbordavam. 

Provavelmente a amendoeira foi introduzida na Península Ibérica, pelos fenícios 

e posteriormente, propagada pelos romanos. A produção de amêndoa na Península Ibérica 

iniciou-se há 2000 anos. Ambas as civilizações utilizaram a amêndoa como um produto 

de comércio (Fuster e Fuente, 2019). 

O desenvolvimento dos primeiros centros urbanos associados à origem da 

agricultura sedentária, coincide com a origem da fruticultura. As primeiras fruteiras a 

serem domesticadas foram, a figueira, a vinha e a romãzeira. A amendoeira tem a sua 

origem no final do Neolítico e durante a idade do bronze Jannick (2005) citado em Fuster 

e Fuente (2019). Como todas as domesticações, a da amendoeira incluiu vários 

melhoramentos genéticos como a perda da autoincompatibilidade, a facilidade na 

multiplicação vegetativa e a perda de substâncias tóxicas ou amargas no fruto. 

Independentemente da sua origem, a disseminação desta cultura foi facilitada pelo 

facto de a semente ser ao mesmo tempo a unidade de propagação e a parte comestível. A 

amendoeira cultivada poderá ter resultado do cruzamento entre espécies selvagens 

(Prunus fenzliana, P. bucharica, P. kuramica e outras), ou pela domesticação de 

populações de P. communis L., Associação de Jovens Agricultores (AJAP, 2017) 
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A ecologia da amendoeira, e as qualidades nutricionais da amêndoa, explicam o 

sucesso comercial e a importância desta árvore no sustento dos povos desde tempos 

imemoriais. A amendoeira foi, durante séculos, a derradeira solução para o uso agrícola 

de terras marginais em regiões de clima seco a semiárido (Aguiar e Pereira, 2017). 

 

2 Taxonomia e Morfologia da Amendoeira 
A amendoeira, cientificamente designada por Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, 

é uma árvore da família das Rosaceae e do género Prunus. Ao longo dos anos foi tendo 

várias designações embora, segundo a Flora Europeae (Euro+Med PlantBase) considera-

se aceite a designação de Prunus dulcis (Mill) D. A. Webb e consideram-se sinónimos 

praticamente todas as outras denominações já utilizadas. 

A classificação taxonómica da amendoeira é a seguinte: 

Reino: Plantae 

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Rosales 

Família: Rosaceae 

Subfamília: Prunoideae 

Género: Prunus L. 

Subgénero: Amygdalus (L.) 

Espécie: Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 

A amendoeira é uma planta com número cromossómico básico de n=8, diploide, 

portanto (2n=16).  É uma espécie muito heterogénea, devido às suas caraterísticas 

morfológicas e fisiológicas, tem uma alta variabilidade genética (Socias et al., 2017).  

Em termos de morfologia a amendoeira é uma árvore de folha caduca que pode 

atingir até 8-10 m de altura. A forma das árvores é muito variável, em particular na 

direção dos ramos e na intensidade com que ramificam ao nível da copa. As plantas 

sujeitas a "stresses" ambientais, sobretudo a falta de água, tendem a ser mais pequenas, 



 
 

4 
 

compactas e a perder a folha mais cedo. As árvores nos amendoais modernos não têm 

mais de 4 a 5 m de altura, devido ao tipo de poda que é praticado (Aguiar e Pereira, 2017). 

A árvore apresenta o tronco liso, quando é jovem, tornando-se fendido ao logo do 

tempo, sendo esta uma característica da espécie (AJAP, 2017). A epiderme do tronco e 

dos ramos é por norma rugosa e escurece com o tempo. Os raminhos do ano são verdes, 

mais ou menos marmoreados de vermelho. A conhecida resistência da amendoeira à 

secura deve-se à extensão e à profundidade atingida pelo seu sistema radicular (Aguiar e 

Pereira, 2017). 

As folhas da amendoeira são glabras, verdes em ambas as faces e com uma 

nervação muito marcada na página inferior. O limbo da folha é agudo na base e no ápice. 

A margem das folhas é serrada ou crenada (com pequenos dentes agudos ou 

arredondados), com os dentes culminados por pequenas glândulas. O pecíolo é glabro, 

atingindo 2,5 cm de comprimento (Aguiar e Pereira, 2017). 

As flores são hermafroditas, embora nas variedades tradicionais sejam auto-

incompativeis, o que determina, nestas variedades, a necessidade do recurso a polinização 

cruzada e a plantação simultânea de pelo menos duas variedades diferentes. No entanto 

as variedades desenvolvidas mais recentemente são auto-férteis, diminuindo assim a 

dependência do uso de insetos polinizadores, embora estudos apontem para o facto de 

que a presença destes pode beneficiar a produção final, (AJAP, 2017).  

As flores da amendoeira emergem solitárias ou, mais raramente, geminadas (em 

grupos de duas) dos gomos florais, protegidas, na base, por uma envoltura de catafilos. É 

uma flor completa, constituída por cálice, corola, androceu, gineceu e um pecíolo, 

curtíssimo com menos de 1 mm de comprimento. O perianto compreende cinco sépalas e 

5 pétalas, diz-se que é pentâmero. As sépalas têm cores avermelhadas e não mais de 6 

mm de comprimento. As pétalas, são brancas a rosadas, com um contorno largamente 

obovado. Por dentro das pétalas existem entre 20 a 40 estames. Consoante a variedade as 

flores variam em tamanho, forma, cor das pétalas, número de estames e na proporção 

entre o comprimento do filete e da antera (Gradziel, 2009 citado em Aguiar e Pereira, 

2017). 

Depois da fecundação a parede do ovário evolui para uma drupa, que é um fruto 

com um endocarpo (caroço) rígido, característico da subfamília das Prunoideas. O 

epicarpo da drupa da amendoeira é delgado e peludo, raramente é glabro. Nos frutos 
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imaturos, consoante a variedade, o epicarpo pode ser verde amarelado a verde escuro. O 

mesocarpo inicialmente carnudo, seca e enrijece na maturação, rompendo-se 

longitudinalmente para libertar o endocarpo (caroço) com a semente inclusa. O endocarpo 

é geralmente duro e lenhoso, com uma ornamentação variável de sulcos, pequenas fossas 

e quilhas, útil para distinguir as variedades entre si. A forma como se dá a rutura do 

mesocarpo, varia com a variedade. As sementes estão alojadas no interior do endocarpo. 

Geralmente cada endocarpo tem apenas uma amêndoa (Aguiar e Pereira, 2017). 

A semente é constituída por dois cotilédones e um embrião, sendo esta o produto 

de consumo, é revestida pelo tegumento (epiderme ou pelicula) mais ou menos liso, 

podendo apresentar vários tons de castanho (AJAP, 2017). 

 

3   Caracterização Edafoclimática da Amendoeira 
 

3.1 Clima 

A amendoeira tradicional é uma cultura que apresenta uma grande capacidade de 

adaptação a condições muito diversas. É uma espécie muito rustica, consegue suportar 

temperaturas elevadas no verão e temperaturas muito baixas no inverno, além de 

prolongados períodos de seca. Os elementos climáticos que mais influenciam a adaptação 

e produtividade da cultura são a temperatura, a precipitação, a humidade relativa e o vento 

(AJAP, 2017). 

 

3.1.1 Temperatura 

A amendoeira adapta-se bem a uma enorme gama de situações climáticas. Pode 

crescer, embora com limitações com temperaturas inferiores a 15ºC ou superiores a 35ºC, 

no entanto a gama de temperaturas consideradas ótimas para a atividade fotossintética 

situa-se entre os 25ºC e os 30ºC. Temperaturas superiores a 40ºC podem provocar 

desidratação, necroses na madeira, queda das folhas e danos nos frutos (Arquero, 2013 

citado em Arrobas, 2017). Durante o inverno, na época do repouso vegetativo, pode 

suportar temperaturas na ordem dos -12ºC sem danos aparentes na árvore (Feio,1991 

citado em Arrobas, 2017).  Em qualquer das regiões onde se encontra a amendoeira em 

Portugal as temperaturas são genericamente favoráveis à cultura, mas em todas elas há 
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registos de temperaturas críticas, ou seja, abaixo de -2,5ºC nos meses de ocorrência da 

floração e com alguma frequência a partir dos 40ºC em junho (IPMA, 2017a citado em 

Arrobas, 2017).  

As necessidades de frio desta cultura variam entre as 200 a 500 horas, com 

temperaturas acumuladas abaixo de 7,2ºC, facilmente atingidas em Portugal (Feio, 1991 

citado em Arrobas, 2017). 

Embora se trate de uma cultura resistente ao frio no período de repouso vegetativo, 

ao florescer cedo, torna-a sensível às geadas. De acordo com Verna (2014) citado em 

Arrobas (2017) as flores com pétalas expostas, mas ainda não abertas podem suportar 

temperaturas de -2,2ºC a -3,3ºC durante um curto período, mas depois de abertas morrem 

com temperaturas inferiores a -1,1ºC. O vingamento do fruto é afetado com temperaturas 

inferiores a -1ºC (Feio, 1991 citado em Arrobas, 2017). 

 Por isso existe a necessidade de escolher variedades de floração tardia, para que 

a floração não ocorra durante o período de maior afluência de geadas (AJAP, 2017). 

Existem diversos métodos de luta contra as geadas (estufas, movimentações de ar, 

etc.), contudo têm um custo elevado, por isso só se utilizam em culturas de alta 

rentabilidade. As temperaturas altas também podem provocar graves prejuízos para as 

plantas. Como já foi referido anteriormente, com temperaturas acima dos 35ºC, a 

atividade fotossintética reduz-se drasticamente, entrando as árvores (principalmente as 

que são produzidas em sequeiro) na chamada paragem vegetativa estival (Arquero, 2013). 

 

3.1.2 Precipitação 

A água é uma das principais limitações da agricultura em clima mediterrânico, 

uma vez que além de se verificar um elevado "deficit" hídrico durante o verão, parte da 

primavera e do outono, também ocorre por vezes em anos consecutivos de seca, em que 

a precipitação diminui drasticamente. A rentabilidade da cultura da amêndoa é garantida 

para valores de precipitação a partir de 600 mm/ano. Refira-se a importância não só da 

quantidade, mas também da distribuição da precipitação, pois como já referido o clima 

mediterrânico caracteriza-se por períodos de ausência de precipitação nos meses de maior 

necessidade hídrica para a cultura (junho, julho e agosto). As produtividades nesta cultura 

beneficiam largamente com a implementação de regadio (AJAP, 2017). 
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A pluviosidade também pode ser uma causa importante de quebra de produção, se 

afetar a atividade das abelhas durante o período de polinização Feio, (1991) citado em 

Arrobas, (2017) refere estudos que mostram quebras de produção em cerca de 10% por 

cada 25 mm  de precipitação que ocorra durante a época da plena floração, por afetar o 

movimento das abelhas.  O efeito da chuva na lavagem do pólen durante a floração e com 

ela a impossibilidade de ocorrer polinização parece ser um fenómeno de significado 

reduzido (Arquero, 2013 citado em Arrobas, 2017). Em Portugal a precipitação 

concentra-se nos meses de inverno, pelo que em todas as regiões do interior há registos 

de dias com precipitação acima dos 60 mm nos meses de janeiro, fevereiro e março 

(IPMA, 2017a citado em Arrobas, 2017), o que poderá ter consequências na produção. 

 

3.1.3 Humidade Relativa 

A humidade relativa (HR) é um elemento muito importante na medida em que os 

valores extremos induzem o fecho dos estomas, com influência direta na atividade 

vegetativa e reprodutiva da planta. Valores elevados de humidade relativa favorecem o 

aumento da ocorrência de doenças, principalmente de doenças criptogâmicas.  A 

humidade relativa dentro de uma plantação pode ser minimizada, através do aumento da 

ventilação mediante técnicas culturais, como o desenho de plantação e do sistema de 

condução da árvore, pode-se também diminuir a densidade das árvores e da copa, por 

forma a melhorar a ventilação dentro do pomar (AJAP, 2017; Arquero, 2013). 

3.1.4 Vento 

Um dos efeitos negativos dos ventos fortes decorre do aumento da taxa de 

transpiração, com ventos a partir dos 29 km/hora, provoca "stress" hídrico nas plantas. 

Por outro lado, a formação das árvores é difícil em zonas em que predominem ventos 

fortes.  O efeito negativo dos ventos fortes na polinização decorre do facto da atividade 

das abelhas diminuir ou mesmo cessar a partir dos 24 km/hora. Ventos acima dos 50 

km/hora, podem provocar danos físicos nas árvores, como a queda de flores, frutos, 

quebrar ramos, ou mesmo provocar a queda da árvore, mais um fator de perda de 

produção (AJAP, 2017; Arrobas, 2017).  

A colocação de tutores permite um melhor estabelecimento da árvore nos 

primeiros anos, em zonas que sejam frequentemente afetadas por ventos fortes. De igual 

modo e sempre que possível, o desenho de plantação deve ter em conta a direção dos 



 
 

8 
 

ventos dominantes, para que permita a circulação de ar (AJAP, 2017; Arquero, 2013; 

Arrobas, 2017). 

 

3.1.5 Solos 

No que se refere a solos, a amendoeira é uma cultura que vegeta melhor em solos 

franco-arenosos, apesar de se adaptar a solos francos. São prejudiciais os solos muito 

pesados, por poderem apresentar problemas de encharcamento, já que a amendoeira é 

sensível à asfixia radicular e é muito suscetível aos ataques de Armillaria mellea e 

Phytophthora spp. (AJAP, 2017). 

A amendoeira pode ser cultivada em solos pouco profundos, embora quanto maior 

for a profundidade efetiva do solo, que as raízes possam explorar, maior será o 

desenvolvimento radicular, e consequentemente maior a disponibilidade de água e 

nutrientes para a planta, melhorando o seu estado vegetativo e produtivo. De forma a 

ultrapassar esta questão, em solos pouco profundos, a instalação da cultura pode ser feita 

em camalhão, de forma a aumentar a profundidade de solo explorável pelas raízes, bem 

como minimizar os problemas de encharcamento (AJAP, 2017). 

Os solos argilosos podem apresentar problemas por falta de arejamento no solo e 

por encharcamento, por sua vez também têm uma elevada capacidade de retenção de água 

e nutrientes. Os limosos também apresentam dificuldades ao nível do arejamento, 

encharcamento e ainda têm uma má estrutura que favorece a formação de fissuras e a 

erosão. Os solos arenosos são muito permeáveis, o que facilita o crescimento das raízes e 

o movimento do ar e da água, mas têm o inconveniente de ser pouco férteis e têm fraca 

capacidade de retenção de água (Arquero, 2013). 

 

4 Fertilização 
A fertilização tem como objetivo fornecer às plantas nutrientes que não se 

encontrem no solo em quantidades satisfatórias para que a cultura atinja o nível de 

produção desejado (Arrobas e Rodrigues, 2017). 

Antes de se proceder à aplicação de fertilizantes deve comprovar-se com recurso 

a análise de terras, de tecidos vegetais ou outros métodos de diagnóstico quais os 

nutrientes em falta e/ou que propriedades do solo podem estar a comprometer o 
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desempenho das plantas. A fertilização é uma prática sobre a qual não restam dúvidas que 

pode aumentar a produtividade das árvores e reduzir a alternância anual das produções 

(Arrobas e Rodrigues, 2017).  

Os elementos essenciais têm uma função especifica nas plantas e o seu papel não 

pode ser integralmente substituído por outro elemento. Os dezasseis elementos para os 

quais está cientificamente demonstrada a essencialidade em todas as plantas são: Carbono 

(C), oxigénio (O), hidrogénio (H), azoto (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), 

magnésio (Mg), enxofre (S), ferro (Fe), manganês (Mn), cobre (Cu), zinco (Zn), 

molibdénio (Mo), boro (B) e cloro (Cl) (Arrobas e Rodrigues, 2017). 

Os elementos mais abundantes nos tecidos vegetais são carbono, oxigénio e 

hidrogénio que podem ultrapassar em massa mais de 95% da matéria seca (Mia, 2015 

citado em Arrobas e Rodrigues, 2017). Estes elementos estão disponíveis para as plantas 

no dióxido de carbono (CO₂) e na água existentes na atmosfera e no solo. Os restantes 

nutrientes essenciais estão disponíveis para as plantas sobretudo a partir do solo, embora 

em alguns casos a atmosfera possa ainda dar um importante contributo.  

Os restantes elementos essenciais são normalmente divididos em dois grupos os 

macronutrientes (azoto, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre) e micronutrientes 

(ferro, zinco, manganês, cobre, molibdénio, boro e cloro), os primeiros são necessários 

em quantidades mais elevadas e os segundos em quantidades reduzidas (Jones, 2012 

citado em Arrobas e Rodrigues, 2017).  

 O azoto é o nutriente que mais frequentemente limita a produção das culturas, 

uma vez que se trata de um nutriente fundamental para o crescimento e vigor da árvore, 

enquanto que a sua falta se reflete no equilíbrio vegetativo em geral e o seu excesso leva 

a um forte crescimento, o que penaliza o rendimento e conduz a induções florais fracas e 

de baixa qualidade (AJAP, 2017).  

Na planta o azoto integra a molécula de clorofila, que converte a energia solar em 

energia química através do processo da fotossíntese. É também componente de outras 

biomoléculas como os aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Entra na composição 

de vitaminas e enzimas, tem por isso um papel fundamental em todas as atividades 

metabólicas da planta (Mill e Jones, 1996; Osman, 2013 citados em Arrobas e Rodrigues, 

2017). 
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O fósforo é um nutriente muito importante para a formação das flores e dos jovens 

frutos, favorecendo igualmente o desenvolvimento vegetativo e a estabilidade do sistema 

radicular. A sua aplicação deve ser realizada apenas uma única vez no inverno, durante o 

repouso vegetativo quer em todo o terreno ou apenas na linha de plantação (AJAP, 2017). 

Tem um papel importante no armazenamento e transferência de energia nas 

células. A energia produzida no processo fotossintético e resultante do metabolismo dos 

hidratos de carbono é armazenada em fosfatos e posteriormente utilizada nos processos 

de crescimento e reprodução (Havlin et al., 2014 citado em Rodrigues, 2017). O fósforo 

é também um componente essencial dos ácidos nucleicos, compostos que contêm o 

código genético das plantas para produzir proteínas e outros compostos vitais à planta. A 

disponibilidade de fósforo promove o desenvolvimento radicular (Santos, 2015 citado em 

Arrobas e Rodrigues, 2017). 

O potássio é um nutriente normalmente associado à regulação da abertura e fecho 

dos estomas, função importante para a entrada de dióxido de carbono (CO₂) na planta 

para a atividade fotossintética (Mill e Jones, 1996 citados em Arrobas e Rodrigues, 2017). 

O potássio está também associado ao transporte de produtos da fotossíntese na 

planta, tendo um papel fundamental na planta durante a fase de engrossamento do fruto 

(Rodrigues, 2017). Quando as plantas estão bem providas de potássio são mais tolerantes 

ao "stress" hídrico e ao ataque de pragas e doenças (Santos, 2015 citado em Arrobas e 

Rodrigues, 2017). 

A deficiência de potássio é relativamente frequente e manifesta-se por necroses 

nas extremidades das folhas, culminando em frutos de pequenas dimensões e produção 

reduzida. Riedel et al., (2004) citados em Arrobas e Rodrigues, (2017) mostraram que 

quando se detetam níveis baixos de potássio nas folhas, num determinado ano, o efeito 

desta carência só se vai refletir na produção do ano seguinte, sendo por isso necessária 

atenção regular ao estado nutritivo das plantas. 

Apesar da grande maioria dos solos apresentarem concentrações elevadas de 

potássio, o mesmo, encontra-se em formas não assimiláveis, daí a necessidade de fornecer 

este elemento aos solos (AJAP, 2017).  

Para o estabelecimento de um plano anual de fertilização que responda às 

necessidades das plantas, o melhor diagnóstico é através da análise foliar e de análises de 
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solo, complementando com dados adicionais, como, observações no campo que permitam 

aferir sobre o estado vegetativo e produtivo das plantas (AJAP, 2017). 

 

5 Rega 
As variedades de amendoeira tradicionais caracterizam-se pela sua grande 

resistência à seca. No entanto responde muito bem à rega, demonstrando um aumento de 

produtividade, chegando mesmo a triplicar a sua produção e a aumentar, 

substancialmente o rendimento ao descasque. A rega promove o crescimento e volume 

da árvore e consequentemente o número de flores e frutos, sendo igualmente importante 

para o desenvolvimento e entrada em produção das jovens plantas (AJAP, 2017). 

Pelo contrário a carência hídrica tem um efeito negativo na frutificação, pelas 

consequências que tem na diferenciação floral e consequentemente no aumento de flores 

malformadas, para além dos efeitos condicionadores ao nível da qualidade comercial e 

nutritiva do fruto.  Como já referido as plantações com variedades com porta-enxertos 

originários de pessegueiro e ameixeira, não devem ser instaladas em sistema de sequeiro, 

podendo eventualmente ser implementado um regadio deficitário (AJAP, 2017). 

O período crítico onde se verificam as maiores necessidades hídricas está 

compreendido entre o início do engrossamento do fruto e a fase em que alcança o tamanho 

definitivo. As necessidades diminuem nos períodos anteriores e posteriores ao indicado, 

embora a rega não deva ser suprimida na totalidade, sendo de grande importância a rega 

pós-colheita. Em pomares modernos e utilizando os porta-enxertos mais recentes em rega 

gota-a-gota estima-se um consumo médio de 5000-6000 metros cúbicos por hectare para 

se conseguir uma boa resposta à rega, contando que a rega é aplicada no momento 

adequado e de forma correta, o que promove aumentos de produção consideráveis, 

podendo-se atingir produções superiores a 2000kg de miolo de amêndoa por hectare 

(AJAP, 2017). 
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III Doença provocada pelo fungo Phytophthora spp. 

1 Sintomatologia da doença 
 

Os sintomas primários incluem podridão das raízes e do colo, por vezes também 

aparecem cancros visíveis no tronco e nos ramos da árvore. A podridão radicular faz com 

que, porções do tecido cortical externo das raízes seja desintegrado, ou seja entra em 

decomposição, enquanto apenas uma pequena parte interna da raiz fica com capacidade 

de absorção de água e nutrientes. Nos estágios iniciais da doença, é difícil distinguir as 

árvores doentes, das árvores sãs. Com o avançar da doença, as folhas começam a presentar 

uma tonalidade clorótica e ausência de crescimentos apicais. As árvores começam a 

demonstrar um debilitamento progressivo ao longo de várias estações, ou então morrem 

repentinamente no final da primavera, ou no verão, normalmente a seguir aos anos em 

que o clima se apresenta mais húmido (Bielsa et al., 2017). 

A podridão do colo desenvolve-se na base do tronco. A epiderme morre e a sua 

descoloração pode-se estender até às camadas externas dos tecidos do xilema. À medida 

que o declínio se desenvolve, frequentemente também surgem grandes quantidades de 

seiva exsudada, a qual costumamos designar de gomose, de cor acastanhada. Se a lesão 

cessar, a expansão da doença pára e o tecido colapsado, voltará a crescer nas zonas que 

estavam mortas, como tentativa de curar a ferida (Bielsa et al., 2017). 

Segundo Doll (2019), a Phytophthora spp. é uma doença das amendoeiras causada 

por um fungo patogénico que se prolifera em condições ideais de humidade, ou seja, se 

no solo existir água em abundância, estamos perante um meio favorável ao seu 

desenvolvimento. É um fungo comum em todas as regiões do mundo onde se produz 

amêndoa. São conhecidas seis ou mais espécies causadoras de Phytophthora spp. A taxa 

de infeção e a perda de árvores depende do inóculo presente no solo, da escolha do porta-

enxerto, das condições ambientais e das práticas culturais que possam favorecer o 

aparecimento da doença. O inóculo da Phytophthora spp. pode ser endémico numa 

determinada área do pomar ou pode ser introduzido de várias maneiras. É provável que 

existam baixos níveis de inóculos de Phytophthora spp. na maioria dos solos, no entanto 

não estão ao nível de causar infeção, a não ser que existam condições prolongadas que 

favoreçam o aparecimento da doença. Geralmente o fungo infeta a planta logo abaixo da 

superfície do solo, as infeções nas raízes ocorrem quando os solos estão saturados com 



 
 

13 
 

água, estas condições também stressam a planta, tornando-a mais suscetível à infeção. 

Através de várias pesquisas descobriram-se diferentes espécies de Phytophthora spp.  

Devido à capacidade de o fungo sobreviver na água é provável que seja encontrado 

em águas superficiais usadas para rega.  O inóculo é resistente à filtragem e tratamento 

de águas, portanto o melhor é supor que a Phytophthora spp. está presente em todos os 

pomares. Os organismos são principalmente transmitidos pelo solo, sobrevivem como 

clamidospóros, hifas ou oósporos, em detritos radiculares presentes no solo. A severidade 

e a taxa de desenvolvimento da doença dependem em grande parte do porta-enxerto e das 

espécies fitófagas envolvidas. A humidade do solo é, no entanto, o fator mais importante, 

com elevados níveis de humidade são produzidos esporângios abundantes, que libertam 

numerosos zoósporos. Os zoósporos são móveis e são atraídos pelos exsudados 

radiculares para hospedar as raízes das plantas, por norma infetam as raízes mais finas, 

que são as mais absorventes. Após cada chuvada, ou rega são produzidas novas gerações 

de esporângios que reiniciarão o ciclo da doença. O zoósporo é considerado o principal 

propágulo infecioso, mas as outras estruturas, como os clamidósporos em germinação, os 

oósporos ou os esporângios, também podem causar infeções.  

Embora os sintomas da doença se comecem a manifestar geralmente com 

temperaturas mais elevadas as taxas de infeção são mais altas durante a primavera, 

quando o solo está fresco e húmido e a planta está mais ativa. Nesta altura é muito 

importante fazer uma boa gestão da rega, pois deve ter-se em atenção a humidade presente 

no solo. 

A seleção do porta-enxerto segundo Doll (2019), é uma das melhores formas de 

reduzir a doença dentro de um pomar. A estratégia é ter diferentes porta-enxertos, porque 

cada porta-enxerto tem diferentes tolerâncias genéticas para doenças. Ao selecionar o 

porta-enxerto deve-se ter em conta o risco associado à Phytophthora spp. e a outras 

potenciais doenças. Os porta-enxertos de ameixeira, por exemplo o RootpacR, Marianna 

2624 e Krymsk-86, são os mais resistentes à infeção, enquanto os porta-enxertos de pé 

franco são os mais suscetíveis. Os porta-enxertos de pessegueiro, como o Nemaguard e 

Lovell, geralmente apresentam resistência moderada, enquanto proporcionam maior 

vigor às árvores do que os de ameixeira. Os híbridos de pessegueiro e amendoeira como 

o GF677, Hansen 536, Garnem entre outros são altamente suscetíveis a infeções. Híbridos 
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complexos como o Viking e o Atlas apesentam níveis de resistência semelhantes aos 

porta-enxertos de pessegueiro. 

Existem outras técnicas culturais que também podem reduzir o inoculo de 

Phytophthora spp., como plantar em camalhões que permitam uma boa drenagem da água 

de rega, gerir a rega por forma a que o solo não fique saturado por mais de 24 horas 

seguidas, para evitar pontos de infeção. O tubo gotejador não deve estar junto ao colo da 

planta, por forma a evitar que fique água durante algum tempo junto à planta. Em zonas 

de difícil drenagem deve-se abrir valas de drenagem e gerir a rega consoante o tipo de 

solo (Bielsa et al, 2017; Doll, 2019). 

Embora a eleição do porta-enxerto e as práticas culturais sejam ideias para reduzir 

o aparecimento da doença, também existem alguns métodos químicos para a combater. O 

uso de fungicidas sistémicos como o metalaxil, os fosfonatos e o fosetil de alumínio, são 

fungicidas que podem matar diretamente o fungo, reduzindo o inóculo, os produtos 

devem entrar em contacto direto com o fungo. Podem ser aplicados ao solo, injetados, 

pulverizados ou ainda pintando a zona da lesão (gomose), por forma a reduzir a gravidade 

da doença e aumentar as defesas da árvore. Em zonas muito problemáticas os fungicidas 

devem ser usados juntamente com nematodicidas ou com um fumigante de solo, para 

proteger as novas plantas, durante os primeiros dois anos de crescimento. Uma vez que a 

Phytophthora spp. esteja presente num pomar, a sua erradicação será impossível. 

Normalmente as aplicações de fosetil de alumínio e de fosfonatos, podem ser 

aplicadas ao solo, mas geralmente não apresentam o mesmo resultado que as aplicações 

foliares. Cada vez mais se estão a desenvolver produtos biológicos, que podem combater 

a doença, por antagonismo ou proteção das plantas (Bielsa et al, 2017; Doll, 2019). 

As espécies de Phytophthora spp. mais comuns em amendoeira são: P. cactorum, 

P. megasperma e P. cinnamomi (infeções causadas nas raízes e colo da planta), P. 

citricola (descendente, causa infeções aéreas) e P. syringae e P. niederhauserii (vínculos 

com infeções em viveiros) (Doll, 2019). 

A Phtytophthora spp. é uma doença destrutiva da raiz e do colo da planta, com 

origem no solo. É uma doença que afeta todas as fruteiras de caroço, entre muitas outras 

culturas, a sua origem pode vir de viveiro, ou pode surgir através de algum desequilíbrio 

provocado no pomar. Na Califórnia estima-se que a Phytophthora spp. mata mais 

amendoeiras, macieiras, cerejeiras, pessegueiros e nogueiras, do que qualquer outra 
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doença, (Strand, 2002 citado em Bielsa et al., 2017). Normalmente as perdas são 

esporádicas, no entanto podem chegar aos 10%, em pomares muito afetados, já as perdas 

em viveiro podem registar números mais significativos. As árvores podem ser afetadas 

pelo fungo, em qualquer idade, começam por ficar débeis, a partir do momento em que a 

circulação de nutrientes começa a ser insuficiente, até que a mesma é interrompida e a 

planta morre. 

2 Estratégias para solucionar a Phytophthora 
Além das estratégias preventivas ao aparecimento da doença já referidas 

anteriormente, resta-nos a opção da aplicação de fungicidas para tentar amenizar as 

consequências da Phytophthora spp. Os fungicidas não sistémicos, após a aplicação, 

permanecem na superfície das folhas e dos frutos e não penetram na planta. A 

redistribuição na planta ocorre através da fase de vapor ou através da chuva. Em muitos 

casos os fungicidas não sistémicos não são redistribuídos e a sua ação é limitada às folhas 

tratadas. Uma desvantagem destes fungicidas é a sua dependência da aplicação do 

fungicida alcançar uma completa cobertura da cultura-alvo (Hewitt, 1998).  Os fungicidas 

são geralmente classificados como erradicativos, protetores ou curativos. Simões (2005) 

classifica os fungicidas, com base na atuação dos patogéneos, como preventivos 

(protetores ou profiláticos), curativos (ou terapêuticos) e erradicantes (ou anti-

esporulantes).  No caso de fungicidas preventivos a ação é protetora ou de pré-penetração. 

O fungicida inibe a germinação, impedindo a penetração do fungo nos tecidos do 

hospedeiro. Os fungicidas curativos têm a ação confinada à pós-infeção. Nesse caso já 

ocorreu a penetração e ainda não são vistos os sintomas. No caso dos fungicidas 

erradicantes há uma inibição do crescimento micelial e da esporulação não ocorrendo 

regeneração ou recuperação das células ou dos tecidos mortos pois este processo é 

irreversível (Reis e Bresolin, 2007). Um fungicida protetor é uma substância que é 

aplicada profilaticamente na cultura alvo. A sua atividade ocorre numa ou em mais fases 

iniciais da infeção fúngica que podem ir desde a germinação dos esporos até à penetração 

preliminar no tecido do hospedeiro, o que impede a infeção e o desenvolvimento de 

sintomas da doença (Hewitt, 1998). Uma vez ocorrida a penetração do patógeno na planta, 

os fungicidas protetores não conseguem impedir a invasão posterior dos tecidos pelo 

fungo, isto é, não têm ação curativa ou erradicativa (Reis e Bresolin, 2007) 
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3 Identificação da espécie de Phytophthora presente no pomar 
 

Foram enviadas amostras de árvores com sintomas de Phytophthora para o 

laboratório Cambrico Biotech em Sevilha. Os resultados das análises permitiram a 

identificação da espécie que tínhamos presente no pomar, que é a Phytophthora 

niederhauserii. Na literatura especializada, este fungo patogénico associasse a diversas 

espécies ornamentais.  

Segundo a Organização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF), de Espanha 

no final do verão de 2007 foi observado um declínio severo em amendoeiras (Prunus 

dulcis (Mill.)) de 2 anos, de um viveiro na província de Valência. As árvores afetadas 

apresentavam folhas cloróticas e murchas, e acabaram por morrer, apresentando cancros 

e exsudações de goma no colo, caule e ramos.  Para analisar o que se estava a passar com 

estas árvores foram realizadas análises, onde foi isolada uma espécie de Phytophthora 

spp., dos caules e raízes das árvores afetadas. Os isolados obtidos não se encaixavam na 

descrição morfológica de nenhuma espécie de Phytophthora spp. já estudada. No entanto 

eram semelhantes a outros isolados obtidos em Espanha em 2001 a partir de Cistus 

monspeliensis e C. salvifolius e em 2005 em Hedera sp.. A análise da sequência de DNA 

foi realizada e comparada com outras sequências depositadas no banco de dados 

GenBank. A sequência mostrou uma alta similaridade com Phytophthora niederhauserii. 

Embora esta espécie de Phytophthora spp., não tenha sido ainda formalmente descrita, 

foi comentada como uma nova espécie em 2003 em plantas de Thuja occidentalis e 

Hedera hélix, produzidas em estufas na Carolina do Norte (EUA). Desde essa descoberta 

inicial, a Phytophthora niederhauserii tem apresentado focos de infeção em diferentes 

espécies de plantas. Nos Estados Unidos da América foi encontrada em 2007 em 

Ceanothus sp. no condado de Santa Bárbara, na Califórnia. Já na Austrália a P. 

niederhauserii foi detetada em viveiros e em ecossistemas naturais nos Prionotes de 

Banksia. Na Europa, até se confirmar em amendoeiras, já tinha sido detetada em plantas 

ornamentais, produzidas em viveiros e em vaso (Banco de Dados Global EPPO, 2009). 

A espécie foi descoberta em 13 países e associada a plantas ornamentais, fruteiras 

e plantas nativas. No entanto, apenas recentemente foi publicada uma descrição oficial da 

espécie e validado o nome P. niederhauserii (Abad et al., 2014). 
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Isolaram P. niederhauserii em 33 hospedeiros de plantas e em 25 famílias em 

vários países. Existem vários arbustos e plantas ornamentais herbáceas que são 

hospedeiras do fungo patogénico, as culturas agrícolas também estão incluídas. Thuja 

occidentals, Hedera hélix, Abies nordmanniana, Acacia dealbata, Banksia baxteri, 

Banksia prionotes, Banksia speciosa, vários híbridos de begónia, Callistemon citrinus, 

Ceanothus sp., Iris sp., Juniperus sp., Kalanchoe blossfeldiana, Manihot esculenta, 

Metrosideros villosa, Peperomia clusiifolia, Pistacia lentiscus, Plumbago sp., Prunus 

dulcis, Punica granatum, rododendro catawbiense, Sinningia speciosa, Spathiphyllum 

sp., Vitis vinífera e  Xanthorrhoea australis (Farr e Rossman, 2014 citados em Abad  et 

al., 2014).  Geralmente os sintomas de infeção causada pela Phytophthora niederhauserii 

são necroses que surgem na raiz, no colo e no caule da planta. As folhas apresentam 

cloroses, posteriormente ficam murchas e acabam por cair. Na Noruega, os sintomas 

manifestados em begónias, gloxínia e hera, produzidas em estufa e em vaso, foram raízes, 

caules e folhas com necroses. Em Espanha, os sintomas observados em amendoeiras, 

foram, cloroses nas folhas, exsudação de goma no colo e caule da planta e cancro. Na 

primavera, ao abrolhamento manifestaram a morte dos gomos florais no porta enxerto e 

de gomos foliares no enxerto e no porta enxerto (Pérez-Sierra et al., 2010). 
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IV Material e Métodos 

1 Caracterização da Empresa 
De seguida apresenta-se uma breve caraterização da empresa Amêndoas 

Vitoriapólis. 

1.1 Localização 

A Herdade da Coelheira localiza-se a aproximadamente 3 km de Santa Vitória no 

Distrito e Concelho de Beja. Esta empresa pertence ao grupo SFG La Vougeraie, 

conhecido produtor de vinhos biodinâmicos em França, na Califórnia (EUA) e no 

Quebeque (Canadá).  Plantou em outubro de 2018, 300 hectares de amendoal no Alentejo. 

O investimento foi avaliado em 12 milhões de euros.  

2 Caracterização Edafoclimática 

2.1 Caracterização do solo 

Através das análises de terra realizadas em dezembro de 2019 podemos considerar 

que a variedade ʻMartaʼ, está instalada, num solo franco, que na sua textura apresenta 31 

% de areia, 24,8 % de argila e 44,2 % de limo. Quanto à sua estabilidade estrutural é 

muito instável, apresenta um risco médio a elevado de asfixia radicular e quando seco 

tem aptidão para o fissuramento. 

A variedade ʻVairoʼ também se encontra instalada num solo franco, a sua textura 

é caracterizada por 37,2 % de areia, 18,7% de argila e 44,1% de limo. Apresenta uma 

estabilidade estrutural, muito instável, um risco médio a elevado de asfixia radicular e 

aptidão média ao fissuramento quando o solo se encontra seco. 

A variedade ʻSoletaʼ, está plantada num solo com textura franco-argilosa, com 

32,5 % de areia, 30,5 % de argila e 37 % de limo. Apresenta uma estabilidade estrutural 

considerada estável, um risco muito elevado de asfixia radicular e boa aptidão para o 

fissuramento quando o solo se encontra seco. 

 

2.2 Caracterização do Clima 

A Herdade da Coelheira, está inserida numa zona de clima tipicamente 

mediterrânico, que é caracterizado por verões quentes e secos, com invernos frios e pouco 

chuvosos.  Em relação à precipitação a média anual é entre os 500 a 600 mm, ocorre de 
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forma muito desfasada, é mais concentrada nos meses de outono/inverno e praticamente 

nula no verão. De acordo com as normais climatológicas do Instituto Português do Mar e 

da Atmosfera de 1971-2000, o mês com registo de maior precipitação é dezembro com 

uma média de 100,6 mm. No entanto nestes 30 anos no dia 6 de novembro de 1997 a 

precipitação foi de 111,3 mm, foi o dia em que houve registo de maior precipitação em 

Beja, ao longo destes anos. 

 Relativamente às temperaturas verifica-se que as temperaturas mais baixas 

ocorrem nos meses de inverno, dezembro, janeiro e fevereiro, por sua vez também são os 

meses de maior incidência de geadas, por vezes ocorrem geadas tardias na primavera. Os 

meses mais quentes são julho e agosto.  

A figura 1 é baseada nas normais climatológicas de 1971-2000 referentes à estação 

meteorológica de Beja. Através da sua observação podemos verificar que nestes 30 anos 

o valor máximo de temperatura máxima foi atingido no dia 24 de julho de 1995, com 

45,2ºC, por sua vez os dias em que se registou o menor valor de temperatura mínima 

foram os dias 10 de fevereiro de 1983 e o dia 1 de março de 1993, com -3,2ºC. Ao longo 

destes 30 anos o valor mais elevado da média da temperatura máxima foi de 32,8ºC, no 

mês de julho, já o valor menor da média da temperatura mínima foi de 5,3ºC em janeiro. 

O valor mais elevado de temperatura média foi de 24,3ºC no mês de agosto. 

 

Figura 1- Temperatura do ar, Normais Climatológicas 1971 - 2000, Beja 

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
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A humidade relativa normalmente é mais elevada nos meses de dezembro, janeiro 

e fevereiro, coincidindo com os meses em que a precipitação é mais concentrada.  

3 Caracterização do pomar 
O pomar da Herdade da Coelheira foi plantado em outubro de 2018, sob 

orientação da equipa técnica do IRTA (Instituto de Investigação e Tecnologia 

Agroalimentar), eles foram essenciais na escolha das variedades e no desenho do pomar. 

É um pomar composto por 5 variedades de amendoeiras, todas elas de floração tardia e 

de casca dura. Apresenta um compasso de plantação de 6 𝑚 ∗ 4 𝑚, o que significa que 

tem 416 árvores por hectare. O pomar está plantado com a orientação Norte - Sul. Como 

a área total do pomar é de 300 hectares, cada variedade ocupa em média 60 hectares. 

 

3.1 Caracterização das variedades 

As variedades selecionadas foram: ʻLauranneʼ, ʻMarinadaʼ, ʻMartaʼ, ʻVairoʼ e 

ʻSoletaʼ. De seguida apresenta-se uma breve descrição de cada uma: 

ʻLauranneʼ é uma variedade do INRA- Instituto Nacional de Investigação 

Agrícola em França, resultou do cruzamento da Ferragnès com a Tuono (Fuster e Fuente, 

2019). É caracterizada por apresentar um vigor médio-alto, com porte semi-aberto, é fácil 

de podar e formar, apresenta regularidade produtiva. É sensível ao Fusicoccum 

(Fusicoccum amygdali). Das variedades presentes no pomar é a quarta a entrar em 

floração e a segunda a ser colhida. É uma variedade de referência em Portugal (Miarnau 

et al., 2018). 

ʻMarinadaʼ é uma variedade do IRTA, que resultou do cruzamento da Lauranne 

com a Glorieta, realizado em 1994. Esta variedade apresenta boa capacidade produtiva. 

Não apresenta muito vigor, é fácil de podar. De floração tardia a extra tardia, das 

variedades presentes no pomar é a última a entrar em floração. Durante os primeiros anos 

apresenta casca mole, mas vai endurecendo com o avançar da idade da árvore. Foi 

plantada nas zonas com o solo mais homogéneas da herdade (Miarnau et al., 2018). 

ʻMartaʼ é uma variedade do CEBAS- Centro de Edafologia e Biologia Aplicada 

de Segura, caracterizada por ter elevadas produções. É uma árvore vigorosa, de porte 

ereto, fácil de podar e formar, é autofértil e de floração tardia. Tolerante ao Fusicoccum 
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(Fusicoccum amygdali) e à Mancha Ocre (Polystigma amygdalium), mas sensível à 

Moniliose (Monilia laxa).  Das variedades presentes no pomar é a segunda a entrar em 

floração e a terceira a ser colhida. Como é uma variedade muito vigorosa e fácil de gerir, 

plantou-se nas zonas de solo mais complicadas da herdade (Miarnau et al., 2018). 

ʻVairoʼ é uma variedade do IRTA, que surgiu do cruzamento da 4-665 com a 

Lauranne, realizado em 1991. Esta variedade apresenta muito boa capacidade produtiva. 

É vigorosa, de floração tardia e autofértil. Fácil de podar e formar. Das variedades 

presentes no pomar é a terceira a entrar em floração e a primeira a ser colhida (Miarnau 

et al., 2018). 

ʻSoletaʼ é uma variedade do CITA- Centro de Investigação e Tecnologia 

Agroalimentar de Aragão que resultou do cruzamento da Blanquerna com a Belle 

d´Aurons (Fuester e Fuente, 2019). Apresenta boa capacidade produtiva, vigor médio a 

alto e elevada capacidade de ramificação. É suscetível à Ferrugem (Tranzschelia pruni-

spinosae) e à Moniliose (Monilia laxa). Apresenta maturação excessivamente tardia, é a 

primeira a entrar em floração e a última a colher (Miarnau et al., 2018). 

 

3.2 Caracterização do porta-enxerto – GF-677 

O GF-677 é um híbrido natural de pessegueiro com amendoeira, selecionado entre 

1944 e 1950 na estação francesa de La Grande Ferrade (INRA, Bordeaux), (Bernhard e 

Grasselly, 1981, citados em Cabetas et al, 2017). É o porta-enxerto mais utilizado em 

Espanha e no resto da Europa. Caracteriza-se por ser muito vigoroso, é sensível à asfixia 

radicular e tolerante aos nemátodos do solo (Fuester e Fuente, 2019).  

As folhas são de tamanho intermédio entre as de amendoeira e as de pessegueiro. 

A morfologia dos ramos no inverno é mais próxima da do pessegueiro, por causa dos 

gomos mais salientes, a flor é do género das rosáceas, de cor rosa. O hábito de crescimento 

é aberto e altamente ramificado. O sistema radicular consiste em inúmeras raízes fortes.

 Como porta-enxerto de amendoeira, é muito vigoroso, induzindo precocidade e 

altos rendimentos. É mais sensível à asfixia radicular do que o de pessegueiro, mas mais 

resistente a cloroses, também é relativamente mais resistente à Phytophthora spp., mas é 

mais sensível à Agrobacterium e aos nemátodos. A propagação do GF-677, inicialmente 

não foi fácil, embora tenham sido feitos progressos com a propagação in vitro e in vivo 

para obter percentagens aceitáveis de enraizamento. O número de ramos produzidos nos 
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viveiros torna a preparação do corte uma operação lenta e cara, para se poder obter os 

melhores resultados de enxertia possíveis. As estacas de viveiro devem ser enxertadas 

mais tarde, quando o crescimento vegetativo começar a parar. O GF-677 é um porta-

enxerto padrão para solos difíceis (calcários, áridos e pobres em nutrientes), também 

tolera níveis moderados de salinidade e apresenta bons crescimentos das árvores e maior 

produtividade com as variedades tradicionais. É um excelente porta-enxerto para a 

amendoeira, em condições de sequeiro e de regadio, desde que o solo esteja isento de 

nemátodos e não seja compactado. É compatível com todas as variedades de amendoeira. 

Induz vigor às plantas, mas é essencial manter uma boa estratégia de poda no verão e 

reduzir os cortes no inverno, apenas nos primeiros anos (Cabetas et al., 2017). 

 

3.3 Práticas Culturais 

De seguida são apresentadas as práticas culturais realizadas na Herdade da 

Coelheira. 

3.3.1 Poda 

É através da poda que são ajustados os hábitos naturais de desenvolvimento da árvore, 

na expetativa de conseguir mais produção, maior longevidade das árvores, melhor 

qualidade do fruto, melhor situação fitossanitária do pomar e facilidade de movimento 

das máquinas e execução das restantes técnicas culturais, com o menor esforço e custo 

possível. Assim a poda é considerada uma das técnicas culturais mais importantes no 

amendoal (Rodrigues, 2017). 

O hábito vegetativo da variedade é dos fatores que mais condiciona a poda. As 

variedades de amendoeira apresentam porte, vigor e grau de ramificação diferenciados, 

características que vão determinar os critérios e a facilidade da poda (Assunção, 2014; 

Miarnau, 2014; Valdés et al., sd citados em Rodrigues, 2017). Em geral são desejáveis 

variedades com porte semi-ereto e com boa intensidade de ramificação, que permitam 

uma fácil formação da estrutura permanente do vaso, com um mínimo de intervenções. 

O modo de condução mais adequado para a amendoeira é em vaso. A estrutura básica 

do vaso consiste num conjunto de 3 pernadas principais que idealmente formam um 

angulo de 120º entre si. Quando se está a formar a árvore, faz-se um corte no meristema 

apical, que no caso das amendoeiras da Herdade da Coelheira foi a 90 cm a partir do solo. 

O corte faz-se a 90 cm para facilitar a colheita com vibradores de tronco. Para a eleição 
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dos ramos que irão formar as pernadas principais temos de ter em consideração o ponto 

de inserção das pernadas, devem ser escolhidos os ramos mais verticais. Normalmente 

estes ramos para ficarem mais fortes, são podados novamente quando têm entre 30-60cm, 

para que a árvore fique com uma boa estrutura para suportar o peso dos frutos no futuro 

(Arquero, 2013). 

Através de orientação do IRTA, após o corte do meristema apical a 90cm, podaram-

se duas vezes os ramos que se foram formando abaixo dos 90cm, com o objetivo de 

fortificar o tronco, para obtermos uma boa estrutura de suporte da árvore no futuro. 

Durante o inverno procedeu-se à retirada dos ramos abaixo dos 90 cm. Não se realizou 

mais nenhum tipo de poda de formação no pomar, ou seja, temos um método de condução 

em vaso, livre. 

3.3.2 Controlo de infestantes 

O controlo das infestantes na linha é realizado com recurso a herbicida, durante o inverno 

usamos o glifosato, que é uma solução concentrada de sal de isopropilamónio, é um 

herbicida não seletivo de ação sistémica para o controlo de infestantes anuais e vivazes 

(Adama, 2020). Juntamente com o glifosato utilizamos a oxifluorfena, que é um herbicida 

de contacto com ação residual. O produto é absorvido pelos órgãos aéreos (hipocótilo, 

epicótilo, tecidos meristemáticos foliares e folhas) da infestante, controla infestantes 

anuais monocotiledóneas e dicotiledóneas. Em pré emergência exerce a sua ação residual 

através da criação de uma pelicula à superfície do solo. As infestantes que tentem 

germinar, contactam com essa pelicula, acabando por morrer (Sapec, 2020).  

Durante a primavera/verão surgem novas infestantes devido à rega, aí usamos 

glifosato, juntamente com fluroxipir. O fluroxipir é um herbicida residual, pertence à 

família química dos ácidos piridinocarboxilicos, é absorvido principalmente pelas folhas 

e translocado no interior da planta, acumulando-se nos tecidos meristemáticos, onde vai 

inibir a divisão celular. Usamos este herbicida com o objetivo de eliminar dicotiledóneas 

(IQV, 2020). 

Na entre linha, pratica-se o enrelvamento, como é possível ver na figura 2, é uma 

técnica que consiste em cobrir o solo total, ou parcialmente com vegetação natural ou 

com espécies semeadas. O coberto do solo seja ele parcial, total, semeado ou espontâneo, 

apresenta sumariamente as seguintes vantagens (Portugal, 2014) 
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✓ melhora significativamente a transitabilidade das máquinas, sobretudo nos 

períodos em que a pluviosidade é mais elevada, desde que a largura do coberto 

seja superior ao rodado das máquinas;  

✓ diminui significativamente a erosão dos solos; 

✓ enriquece os solos em nutrientes; 

✓ melhora significativamente a estrutura do solo, 

sobretudo devido ao aumento da sua macroporosidade 

em resultado do crescimento radicular das espécies 

instaladas e ao aumento do seu teor em matéria 

orgânica; 

✓ em consequência do aumento da matéria orgânica do solo, promove, 

nomeadamente, a diminuição da lixiviação de nitratos e produtos 

fitofarmacêuticos. 

 

O enrelvamento natural, como se referiu anteriormente, constitui uma técnica com 

bastante aceitação no nosso país. Na adoção desta técnica, deve ter-se em atenção a 

composição florística do coberto vegetal presente no amendoal, sendo fundamental evitar 

a instalação de espécies altamente competitivas para a água e os nutrientes, de difícil 

controlo, correspondendo, de um modo geral, a espécies bianuais, vivazes e perenes. 

Deve-se ainda ter em atenção que a flora presente tanto pode ser hospedeira de auxiliares 

como também de espécies que podem atingir o estatuto de praga. A disponibilidade de 

água no solo constitui um fator determinante na gestão do coberto vegetal, atendendo à 

sua capacidade competitiva (Portugal, 2014). 

Face ao exposto, é desejável que o solo esteja coberto durante os períodos de 

pluviosidade mais elevada e que seja intervencionado antes dos períodos em que a água 

passe a constituir um fator limitante para a cultura (Portugal, 2014). As intervenções no 

coberto vegetal resumem-se, na grande maioria das situações, à execução de cortes, 

existindo maquinaria própria para o efeito. A aplicação de herbicidas no coberto vegetal 

normalmente confina-se à linha, não sendo comum a sua aplicação na entrelinha.  

O enrelvamento é recomendável durante o período de outono-inverno, 

procedendo-se a um corte no final do inverno, início da primavera, que poderá ser 

repetido. Durante o período de maior escassez de água, a cobertura do solo já deverá ter 

Figura 2 Enrelvamento 
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sido controlada de forma mecânica ou química. Dependendo da quantidade de água no 

solo, da composição florística do coberto, do número de cortes e das condições 

ambientais, existem situações em que um número importante de espécies é eliminado de 

forma natural. Desaconselha-se esta técnica cultural nas parcelas onde as espécies vivazes 

são abundantes, atendendo ao seu elevado consumo de água (Portugal, 2014). 

 

3.3.3 Tratamentos Fitossanitários 

 

Os tratamentos fitossanitários foram realizados de acordo com os inóculos que se 

observam no campo. Durante os primeiros dois anos da cultura, houve a assessoria dos 

técnicos do Instituto de Investigação e Tecnologia Agroalimentar da Catalunha (IRTA). 

Consoante as pragas e doenças presentes no campo, os técnicos da exploração, juntamente 

com os do IRTA decidiam qual o tratamento a realizar. No entanto a partir do presente 

ano os tratamentos fitossanitários foram realizados de acordo com as decisões dos 

técnicos da Amêndoas Vitoriapólis. Existe um controlo diário de possíveis inóculos de 

doenças, atendendo às condições climáticas que se verifiquem. No que respeita a pragas, 

existem armadilhas no campo, em que se faz uma contagem semanal. Quando se atinge 

o nível económico de ataque, nível a partir do qual se deve tratar, para que não ocorram 

prejuízos, temos que tratar, o mesmo se verifica no caso das doenças, quando verificamos 

a presença de inóculo no pomar, temos que tratar para garantir que o ataque não nos causa 

prejuízos. 

 

3.3.4 Rega 

As necessidades hídricas do amendoal dependem de diversos fatores, tais como: 

✓ variáveis climáticas; 

✓ características do solo; 

✓ sistema de manutenção utilizado; 

✓ densidade de plantação; 

✓ volume da copa das árvores; 

✓ cultivar utilizada. 
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Uma programação e gestão da rega eficientes apoiam-se em estimativas corretas das 

necessidades hídricas das culturas, ou seja, na evapotranspiração da cultura (ETC), bem 

como no conhecimento da influência do estado hídrico nas diferentes fases do seu 

crescimento vegetativo e reprodutivo. Este último aspeto é fundamental para o caso do 

amendoal, cultura típica de regiões quentes e secas, onde a água disponível para rega é 

escassa e que, em Portugal, tem vindo a sofrer um rápido processo de reconversão e 

intensificação (Mendes, 2014). 

A amendoeira é uma espécie com boa adaptação à seca, graças ao seu sistema 

radicular potente, com capacidade de extrair água de solos relativamente secos e a um 

conjunto de mecanismos fisiológicos que tornam esta cultura adequada à aplicação de 

estratégias de rega deficitária, pelo que importa identificar as fases da cultura em que esta 

é mais sensível à carência hídrica. Sendo o crescimento vegetativo sensível ao "stress" 

hídrico, é fundamental ter em conta a forma como a produção e o estado hídrico 

interagem, determinando o crescimento, e por fim, a produção do ano seguinte.  

A rega instalada no pomar é rega localizada gota-a-gota. A rega localizada é um 

sistema de rega em que se humedece apenas uma parte do solo, que é a zona ocupada 

pelas raízes. Existe uma rede de distribuição fixa, permanente ou temporária, com a água 

sob pressão, permitindo fornecimentos hídricos frequentes, ou mesmo contínuos, em 

determinados locais do terreno, de modo a que o humedecimento se faça só numa parte 

do solo. Este tipo de rega tem como vantagens economizar água, permite a fertirrega 

mineral, a eficiência de rega não é afetada pelas condições climáticas, permite que se faça 

rega noturna, apresenta menores consumos de energia em relação à rega por aspersão 

(Tomaz, 2016). Os gotejadores da herdade da Coelheira estão distanciados entre si de 50 

em 50 cm, e tem um débito de 2,3L/hora. Para a gestão de rega a empresa recorre aos 

serviços da Aquagri, optou por instalar sondas Enviroscan para uma gestão eficiente de 

rega, conta também com uma estação meteorológica que permite saber exatamente as 

condições climáticas da herdade e a previsão para os próximos 7 a 14 dias. 

 

 

 3.4 Instalação e condução do Ensaio 

O ensaio teve como objetivos verificar o efeito de cinco tratamentos e duas estratégias 

de colocar o tubo gotejador, no combate à Phytophthora niederhauserii. Os tratamentos 
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consistiram na aplicação de 5 produtos, para o controlo da doença (fosetil de alumínio, 

metalaxil + mancozebe, Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum e 

Trichoderma harzianum + micro-organismos rizosféricos benéficos (Azotobacter 

spp. e Azospirillium spp.)), e na colocação dos dois tubos gotejadores junto ao colo da 

planta e afastado 70cm para cada lado do tronco da planta. 

O ensaio foi realizado em blocos causalizados, com quatro repetições, três variedades 

(ʻMartaʼ, ʻVairoʼ e ʻSoletaʼ), os cinco tratamentos e as duas estratégias, já descritas. 

Na figura 3 apresenta-se o mapa geral da herdade, onde estão localizados todos os 

setores de rega. Para facilitar a localização do ensaio baseámo-nos nos números dos 

setores de rega. Na variedade ʻMartaʼ as quatro repetições estavam nos setores 3, 4, 6 e 

7, na variedade ʻVairoʼ nos setores 14, 19, 21 e 24 e na ʻSoletaʼ nos setores 33, 36 37 e 

38. 

Escolheram-se 20 árvores de cada variedade dispostas em 7 linhas consecutivas, onde 

havia árvores doentes e árvores sãs, com o objetivo de, para além de se verificar a eficácia 

dos tratamentos, observar também a ocorrência de novas árvores infetadas. 

 Os tratamentos realizados foram os seguintes: 

✓ A – Aplicação de Fosetil de Alumínio; 

✓ B – Aplicação de Metalaxil + Mancozebe; 

✓ C – Aplicação de Trichoderma harzianum, 

Estirpe T - 22 

✓ D – Aplicação de Trichoderma asperellum, 

Estirpe T - 28 

✓ E – Aplicação de Trichoderma harzianum Estirpe 

T - 78  + micro-organismos rizosféricos benéficos 

(Azotobacter spp. e Azospirillium spp.) + 

Trichoderma harzianum,  Estirpe T - 78   

As estratégias utilizadas foram as seguintes: 

✓ 1 – Tubo gotejador junto ao colo da planta 

✓ 2 - Tubo gotejador à distância de 70 cm do tronco (igual ao resto do pomar – 

testemunha) 

Figura 3 Mapa geral da herdade, com a 
localização dos ensaios 
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3.4.1. Identificação das substâncias ativas em estudo 

De seguida prossegue-se a uma breve descrição das substâncias ativas que foram 

aplicadas, neste estudo. 

3.4.1.1 Fosetil de alumínio  

O fosetil de alumínio é um fungicida sistémico com mobilidade ascendente e 

descendente, que assegura a proteção das plantas à medida que estas se desenvolvem. A 

sua ação é essencialmente preventiva, atuando através do estímulo das defesas 

fisiológicas das plantas, muito embora apresente também uma ligeira ação curativa direta 

sobre o patogénico. 

O fosetil de alumínio utilizado foi um pó molhável (WP) com 74,6%(p/p) de fosetil 

(na forma de sal de alumínio) correspondendo a 80%(p/p) de fosetil-AL (Epagro, 2020). 

Recomenda-se realizar as aplicações no crescimento ativo da árvore, logo que surjam 

os primeiros sintomas da doença. 

3.4.1.2Metalaxil + Mancozebe 

É um fungicida sistémico de atividade preventiva e curativa, quando o produto é 

aplicado o mais próximo possível da contaminação. Contém duas substâncias ativas o 

mancozebe (do grupo dos ditiocarbamatos) e o metalaxil (do grupo das fenilamidas). O 

mancozebe inibe vários processos metabólicos, atuando em diversas enzimas e o 

metalaxil inibe a síntese dos ácidos nucleicos, atuando na RNA polimerase. 

O fungicida aplicado continha 64% (p/p) de mancozebe e 8% (p/p) de metalaxil, sob 

a forma de pó molhável (WP). 

Recomenda-se realizar as aplicações no crescimento ativo da árvore, logo que surjam 

os primeiros sintomas da doença (Sapec, 2020). 

3.4.1.3 Tricodermas (Trichoderma spp.) 

Os fungos do género Trichoderma spp., são biofungicidas que são utilizados com 

o intuito de combater o fungo patogénico presente no solo.  Têm como principais funções 

a luta pelo espaço, ou seja, crescem mais rapidamente na superfície das raízes que os 

outros fungos de solo, lutam pelos nutrientes, ao eliminar os nutrientes que serviam de 

alimentação ao patógeno, este não vai ter oportunidade de se desenvolver. Faz parasitismo 

com o patógeno, desenvolve-se à volta do seu micélio, o que faz com que a sua parede 
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celular seja destruída, causando a sua morte. Fortalece a planta ao melhorar o sistema 

radicular a partir da formação de um maior número de raízes capilares, o que vai fazer 

com que haja uma melhor absorção de água e nutrientes. Isto conduz a uma melhoria do 

pomar, fica mais uniforme e resistente, também melhora os mecanismos de defesa das 

partes aéreas das plantas. Neste estudo foram utilizadas as seguintes estirpes de 

Trichoderma:  Trichoderma harzianum estirpe T-22, a Trichoderma asperellum estirpe 

T-28 e a Trichoderma harzianum estirpe T-78, juntamente com micro-organismos 

rizosféricos benéficos, Azotobacter spp. e Azospirillium spp. 

Os fungos do género Trichoderma têm diversas vantagens e benefícios como 

agente de controlo biológico na agricultura. As espécies do género Trichoderma estão 

associadas à decomposição da matéria orgânica presente no solo. São antagonistas dos 

microrganismos patogénicos para a planta, consegue sobreviver em meios 

significativamente contaminados por pesticidas, participam na biotransformação da 

celulose e na mineralização do azoto e de algumas proteínas. Os fungos do género 

Trichoderma encontram-se em todos os meios, mas especialmente no solo. Estão 

presentes em diferentes zonas e “habitats”, especialmente em solos que contenham 

matéria orgânica, ou detritos de material vegetal, maioritariamente nos que foram 

atacados por fungos. O desenvolvimento de fungos do género Trichoderma é beneficiado 

pela presença de altas densidades de raízes, as quais são rapidamente colonizadas, por 

estes microrganismos (Koppert, 2019). 

Esta capacidade de adaptação a diversas condições climáticas e substratos confere 

aos fungos do género Trichoderma a possibilidade de serem utilizados em diferentes tipos 

de solo, culturas, climas e processos tecnológicos. Favorecem o crescimento das plantas, 

oferecem um maior vigor germinativo das sementes, um maior desenvolvimento das 

raízes e uma melhor expressão fenotípica.  Provavelmente são os fungos benéficos mais 

versáteis e polifacetados que abundam nos solos. Não se conhece outro microrganismo 

que seja patogénico para outras plantas, que seja capaz de parasitar, controlar e destruir 

fungos, nemátodos e outros fitopatogénicos que atacam e destroem as culturas (Koppert, 

2019). 

Análises funcionais de um gene que codifica uma NADPH oxidase de T. 

harzianum demonstram que espécies do género Trichoderma induzem em seu próprio 

benefício, propriedades cinéticas distintas que permitem evitar os sistemas de defesa dos 
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patogénicos alvo (Sanz et al., 2014 citado em Meyer et al, 2019).  As enzimas 

degradadoras da parede celular de distintas espécies de Trichoderma têm demonstrado 

eficácia na inibição da germinação de esporos, no crescimento de hifas e no 

desenvolvimento de estruturas de resistência como os escleródios e clamidosporos de um 

amplo número de patogénicos como por exemplo: Armillaria, Botrytis, Colletotrichum, 

Diaporthe, Fusarium, Helminthosporium, Macrophomina, Monilia, Nectria, 

Phytophthora, Plasmopara, Pseudoperonospora, Pythium, Ryzoctonia, Rhizopus, 

Sclerotinia, Venturia, Verticillium, etc. Foi comprovado no controlo de Botrytis que a 

aplicação combinada de quitinases e gluconases purificadas de T. harzianum pode ser tão 

eficaz como doses efetivas da maioria dos fungicidas químicos (Monte, 2001 citado em 

Meyer et al., 2019). 

A principal característica das espécies de Trichoderma é que são dotadas de 

grande oportunismo, apresentam elevada capacidade para colonizar a rizosfera das 

plantas e substratos com diversas características, em ambientes tão distintos como os da 

Antártida, do Caribe, da Amazónia ou do Saara. A maioria das espécies de Trichoderma 

vive em climas temperados e solos ácidos. Podem produzir estruturas de resistência, 

clamidósporos e microesclerótidios, com isto são capazes de sobreviver em condições 

muito adversas. Têm sido obtidas espécies de Trichoderma com potencial de controlo 

biológico, e de agentes patogénicos que crescem a altas temperaturas, em solos salinos 

ou alcalinos e sob condições de baixa humidade (Meyer et al., 2019) 

Estudos ecofisiológicos demonstram que, em maior ou menor escala, todas as 

espécies de Trichoderma são parasitas eficazes de fungos patogénicos e de oomicetos 

(Druzhinina et al., 2011).  

Os tratamentos A (fosetil de alumínio) e B (metalaxil + mancozebe) foram 

realizados apenas uma vez, a 6 de outubro de 2019.  A aplicação foi realizada por via 

foliar, com recurso a um pulverizador de jato transportado e um débito de 500 L por 

hectare. 

O tratamento C (Trichoderma harzianum, estirpe T-22), foi realizado a 6 de 

outubro de 2019, 7 de novembro de 2019, 13 de dezembro de 2019 e 21 de fevereiro de 

2020. A aplicação foi realizada com hidroinjetor, a um débito de 1,2 L por árvore. 

O Trichoderma harzianum, estirpe T-22 é um poderoso fungicida biológico que 

cresce na superfície exterior das raízes protegendo-as com uma espécie de escudo contra 
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os agentes patogénicos do solo como Fusarium, Phytium, Sclerotinia, Rizoctonia, 

Phytophthora, entre outros. 

Esta estirpe T-22 tem grande capacidade de colonização e um crescimento muito 

rápido no solo, tem poucos requisitos nutricionais e sobrevive em condições adversas. 

Cresce em todo o tipo de solos, raízes e culturas, coloniza as raízes rapidamente. Os seus 

melhores resultados são obtidos em solos com temperaturas entre os 8ºC e os 34ºC e com 

pH entre 4 e 8,5, é ainda compatível com a maioria dos fungicidas e inseticidas (Koppert, 

2019). 

O tratamento D (Trichoderma asperellum, Estirpe T – 28), foi realizado apenas 

uma vez a 6 de outubro de 2019. A aplicação foi feita com hidroinjetor, a um débito de 

1,2 L por árvore. 

O tratamento E (Trichoderma harzianum Estirpe T - 78  + micro-organismos 

rizosféricos benéficos, Azotobacter spp. e Azospirillium spp. + Trichoderma harzianum,  

Estirpe T - 78  ) foi realizado em três etapas; primeiro aplicou-se a Trichoderma 

harzianum Estirpe T - 78   a 6 de outubro, ao fim de 15 dias aplicaram-se os micro-

organismos rizosféricos benéficos, Azotobacter spp. e Azospirillium spp., que regeneram 

a vida microbiana e devolvem a fertilidade ao solo (fixação de azoto, mobilização do 

fósforo, etc) por último ao fim mais 15 dias aplicou-se novamente a Trichoderma 

harzianum Estirpe T – 78. As três aplicações foram realizadas com hidroinjetor a um 

débito de 1,2 L por árvore. 

3.5 Parâmetros observados 

 

Os parâmetros observados foram os seguintes: 

✓ Número de árvores sãs 

✓ Número de árvores com sintomas de Phytophthora niederhauserii 

✓ Número de árvores em que a Phytophthora niederhauserii evoluiu para 

cancro 

✓ Número de árvores mortas 

Observou-se também a: 

✓ Incidência dos tratamentos 

✓ Eficácia dos tratamentos 



 
 

32 
 

Durante o ensaio, foram realizadas três observações dos parâmetros acima 

descritos às datas de: outubro de 2019, quando se procedeu aos tratamentos; novembro 

de 2019, um mês após a primeira aplicação dos tratamentos, antes da queda da folha e do 

repouso vegetativo. A última observação realizou-se em março de 2020, após o 

abrolhamento e quando todas as árvores já estavam em crescimento vegetativo ativo e 

todos os tratamentos tinham sido efetuados.  

Estas observações tiveram como base obter um número de árvores em que se 

manifestavam os parâmetros acima descritos. As árvores com sintomas de P. 

niederhauserii, são árvores que apresentam todos os sintomas já descritos neste trabalho. 

As árvores sãs, como o próprio nome indica são árvores que apresentam um crescimento 

normal, folhas verdes, bons crescimentos, bom desenvolvimento do tronco, etc. As 

árvores em que a P. niederhauserii evoluiu para cancro, foram árvores que inicialmente 

manifestaram todos os sintomas associados à P. niederhauserii e que ao fim de algum 

tempo começam a apresentar uma "espuma" a sair do tronco e ramos, é o designado 

cancro da espuma, ou "Foamy Canker". O cancro da espuma é uma doença emergente em 

Espanha e em Portugal, no entanto é conhecida desde 1974 nos vales de Sacramento e S. 

Joaquim na Califórnia. Afeta principalmente árvores de dois a três anos, mas também 

pode afetar árvores adultas que estejam mais debilitadas. Ainda não está claro o agente 

causal deste cancro, mas sabe-se que são bactérias do género Zymomonas que estão 

presentes no seu desenvolvimento (Fuester e Fuente, 2019). Regra geral os sintomas do 

cancro da espuma começam a aparecer em pleno verão e normalmente param à queda das 

folhas, voltando depois a reativar-se na primavera seguinte à infeção. O cancro espumoso 

é caracterizado por exsudações de uma "espuma" parecida à da cerveja, que escorre pelo 

tronco da árvore até ao solo. Tem odor a álcool. Não existem medidas culturais 

específicas para o evitar. Também não existem tratamentos preventivos. Uma solução 

possível é cortar abaixo do ponto onde se manifesta o cancro, isto, se o tronco não estiver 

todo afetado, outra solução é arrancar e queimar as árvores afetadas (Fuster e Fuente, 

2019). As árvores mortas, são aquelas que não resistiram à doença e acabam por morrer, 

são árvores com aspeto seco, castanho e com os tecidos mortos. 

A incidência, corresponde aos resultados dos tratamentos que se obtiveram por 

variedade, e dentro da própria variedade. Este parâmetro indica-nos se algum dos 

tratamentos realizados teve influência no estudo entre variedades ou mesma na própria 
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variedade. O último parâmetro a ser observado foi qual o tratamento que se manifestou 

mais eficaz no combate à P. niederhauserii. 
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V Apresentação e Discussão dos Resultados 

1. Método de análise estatística  
O método utilizado, no desenho experimental, foi o das parcelas subdivididas (Split 

Plot), em 4 blocos, avaliados durante as três datas de observação distintas (outubro de 

2019, novembro de 2019 e março de 2020). A variedade é a parcela principal e os 

tratamentos a parcela secundária (distribuídos aleatoriamente dentro de cada variedade). 

A parcela elementar é composta por 20 árvores, foram todas analisadas. 

 Os dados experimentais foram analisados no software JMP (versão 14.2.0, SAS 

Institute. Inc.). Ajustou-se um modelo misto, em que se incluiu a data de observação, a 

variedade e o tratamento como fatores fixos e os blocos, como fatores aleatórios. O ajuste 

dos dados realizou-se em separado para cada uma das variáveis dependentes, árvores com 

sintomas de Phytophthora niederhauserii, árvores em que a Phytophthora niederhauserii 

evolui para cancro, árvores mortas, incidência e eficácia dos tratamentos realizados. 

Procedeu-se também à análise de variância (ANOVA), que testa a hipótese de que 

as médias de duas ou mais populações são iguais. As ANOVAs avaliam a importância de 

um ou mais fatores, comparando as médias de variáveis de resposta nos diferentes níveis 

de fator. A hipótese nula afirma que todas as médias de uma população (médias de nível 

de fator) são iguais, enquanto a hipótese alternativa afirma que pelo menos uma é 

diferente. 

Para efetuar uma ANOVA, é necessário haver uma variável de resposta contínua 

e pelo menos um fator categórico com dois ou mais níveis. A análise ANOVA exige 

dados de populações aproximadamente e normalmente distribuídas com variâncias iguais 

entre fatores. Para normalizar os dados efetuou-se uma transformação de dados através 

da transformação de Bliss.  

Se o valor de p associado à estatística t for menor que o alfa, conclui-se que pelo 

menos uma média é diferente. Para informações mais detalhadas sobre as diferenças entre 

médias específicas, utiliza-se um método de múltiplas comparações como o teste de 

Tukey (Minitab, 2020).  As comparações entre os fatores fixos realizaram-se através do 

teste de Tukey – Kramer a α = 0,05. 

O nome análise de variância baseia-se na abordagem em que o procedimento 

utiliza variâncias para determinar se as médias são diferentes. O procedimento funciona 
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através da comparação da variância entre as médias de grupos versus a variância dentro 

dos grupos como uma maneira de determinar se os grupos são todos parte de uma 

população maior ou populações distintas com características diferentes (Minitab, 2020). 

 

 2 Resultados 
De seguida são apresentados os resultados deste estudo. 

2.1 Árvores com sintomas de Phytophthora niederhauserii 

Como podemos verificar através da observação da tabela 1, após a 

realização da ANOVA, no que se refere às árvores com sintomas de P. 

niederhauserii, existem diferenças significativas nas variáveis data de 

observação, tratamento e na interação entre o tratamento e a variedade.  

Tabela 1- ANOVA árvores com sintomas de P. niederhauserii 

Árvores com sintomas de P. niederhauserii 

Variáveis Graus de liberdade F P 

Data de observação 2 55,1748 0,0001* 

Variedade 2 1,3018 0,3392 

Variedade x Data 4 0,5738 0,682 

Tratamento 6 3,9197 0,0011* 

Tratamento x Data 12 0,454 0,9385 

Tratamento x Variedade 12 3,8056 <0,0001* 

Tratamento x Variedade x Data 24 0,2839 0,9997 

 

Observando a figura 5, em que temos representada a percentagem de árvores com 

sintomas de P. niederhauserii, por data de observação, podemos concluir que houve uma 

diferença significativa entre novembro e março, relativamente a outubro. A primeira 

aplicação de todos os tratamentos que foram efetuados no pomar, realizou-se na primeira 

semana de outubro de 2019, pelo que faz todo o sentido que em março se obtenham 

melhores resultados, embora estatisticamente os resultados de março sejam semelhantes 

aos de novembro. A percentagem de árvores com sintomas de P. niederhauserii foi 

diminuindo, porque houve árvores doentes que evoluíram para cancro e árvores que 

morreram.  Os resultados seriam mais interessantes se houvesse árvores que tivessem 

Figura 4 - Árvore com 
sintomas de P. 
niederhauserii 



 
 

36 
 

recuperado totalmente da doença, mas como já referido no decurso deste estudo, não 

existe nenhum tratamento que erradique totalmente a P. niederhauserii. 

 

Figura 5 -% de árvores com sintomas de P. niederhuserii 

Na figura 6 temos representada a interação entre os tratamentos e a variedade 

relativamente à percentagem de árvores que manifestava sintomas de P. niederhauserii. 

Ou seja, temos os resultados da percentagem de árvores que apresentaram sintomas de P. 

niederhauserii, em cada variedade e em cada tratamento. 

Por variedade podemos concluir que na variedade ʻMartaʼ, o tratamento mais 

eficaz foi com os fungos do género Trichoderma 78, e o menos eficaz foi o Fosetil de 

Alumínio, os restantes não apresentam diferenças estatísticas significativas. Na variedade 

ʻSoletaʼ o tratamento mais efetivo foi novamente o dos fungos do género Trichoderma 

78, enquanto que os menos eficazes foram o dos fungos do género Trichoderma 22 e a 

estratégia do tubo gotejador junto ao colo da planta, os restantes tratamentos são 

considerados estatisticamente semelhantes. Por último na variedade ʻVairoʼ, não 

existiram diferenças estatísticas significativas entre tratamentos. De um modo geral o 

tratamento que se verificou mais efetivo relativamente à percentagem de árvores com 

sintomas de P. niederhauserii, foi o dos fungos do género Trichoderma 78, nas variedades 

ʻMartaʼ e ʻSoletaʼ, Este tratamento foi realizado em 3 etapas, nas quais se injetou junto 

ao colo da planta, fungos do género Trichoderma 78 e ao fim de 15 dias aplicou-se um 

complexo ativo natural à base de microrganismos rizosféricos benéficos, Azotobacter 

spp. e Azospirillium spp., que regeneram a vida microbiana e devolvem a fertilidade ao 
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solo, ao fim de mais 15 dias voltou-se a repetir a aplicação dos fungos do género 

Trichoderma 78. Este tratamento como tem os fungos do género Trichoderma e um 

complexo ativo natural, que regenera a vida microbiana do solo, consegue dar mais vida 

ao solo, e assim os fungos do género Trichoderma também se desenvolvem melhor, 

poderá ser uma das razões por que este tratamento apresentou melhores resultados. No 

entanto na variedade ʻVairoʼ, o mesmo não se verificou, talvez porque o solo onde esta 

variedade está instalada é um solo mais compactado e a dose aplicada não tenha sido 

suficiente para regenerar a sua vida microbiana e obter melhores resultados. 

 

Figura 6 - % de árvores com sintomas de P. niederhauserii, interação Tratamento x Variedade 

 

2.2 Árvores em que a Phytophthora niederhauserii evolui para cancro 

Como podemos verificar através da observação da tabela 2, após a 

realização da ANOVA, no que se refere, às árvores em que a P. 

niederhauserii evolui para cancro, existem diferenças significativas 

relativamente à data de observação, variedade e à interação da data de 

observação com a variedade. 
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Tabela 2 - ANOVA - % de árvores em que a P. niederhauserii evolui para cancro 

Árvores em que a P. niederhauserii evolui para cancro 

Variáveis Graus de liberdade F p 

Data de observação 2 17,8503 0,0030* 

Variedade 2 6,4456 0,0320* 

Variedade x Data 4 2,539 0,0417* 

Tratamento 6 1,3061 0,2568 

Tratamento x Data 12 0,8016 0,6485 

Tratamento x Variedade 12 0,7494 0,7015 

Tratamento x Variedade x Data 24 0,5931 0,9337 

 

Observando a figura 8 podemos concluir que em outubro, como foi a primeira 

data de observação, ainda não existiam árvores em que a P. niederhauserii, tivesse 

evoluído para cancro, uma vez que os tratamentos foram realizados na primeira semana 

de outubro portanto é natural que não houvessem árvores com cancro, porque quando se 

iniciou o estudo apenas foram eleitas árvores sãs e árvores com sintomas de P. 

niederhauserii, as árvores com cancro foram surgindo no decorrer do ensaio. Em 

novembro a variedade ʻVairoʼ foi a que obteve maior percentagem de árvores em que a 

P. niederhauserii evoluiu para cancro. Em março quando se realizou a última observação 

as variedades ʻVairoʼ e ʻSoletaʼ não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas, relativamente à percentagem de árvores em que a P. niederhauserii evoluiu 

para cancro. De um modo geral a variedade ʻVairoʼ foi a que registou uma maior 

percentagem de árvores com cancro, isto verificou-se neste estudo e no pomar inteiro. De 

todas as variedades presentes no pomar a variedade que teve mais árvores com cancro foi 

a ʻVairoʼ. 
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Figura 8 - % de árvores em que a P. niederhauserii evolui para cancro 

  

2.3 Árvores mortas 

 

Como podemos concluir através da observação da tabela 3, após a realização da 

ANOVA, relativamente às árvores mortas, existem diferenças significativas no que diz 

respeito à data de observação, tratamento e à interação da data de observação com o 

tratamento. 

Tabela 3- ANOVA - % de árvores mortas 

Árvores mortas 

Variáveis Graus de liberdade F P 

Data de observação 2 57,9298 0,0001* 

Variedade 2 1,0054 0,4202 

Variedade x Data 4 0,3812 0,8219 

Tratamento 6 3,7808 0,0015* 

Tratamento x Data 12 1,9029 0,0368* 

Tratamento x Variedade 12 1,3523 0,11934 

Tratamento x Variedade x Data 24 1,409 0,1083 
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Através da figura 9 podemos concluir que, em março de 2020, na última data de 

observação foi quando se verificou uma maior percentagem de árvores mortas. 

Comparando a percentagem de árvores mortas relativamente ao tratamento verificamos 

que o tratamento mais eficaz, foi o dos fungos do género Trichoderma 78 e os menos 

eficazes foram metalaxil + mancozebe, fungos do género  Trichoderma 28 e a testemunha 

(árvores em que durante o ensaio não lhes foi aplicado nenhum tipo de tratamento 

fitossanitário e que têm o tubo gotejador à mesma distância que o resto do pomar ).  Os 

tratamentos menos eficazes apenas foram realizados na primeira semana de outubro, não 

existiu nenhuma repetição dos mesmos, talvez essa possa ser uma das razões da sua baixa 

eficácia. 

 

 

Figura 9 - % de árvores mortas 

 

2.4 Incidência 

 A incidência corresponde ao número de árvores afetadas com todos os sintomas 

referidos anteriormente, (árvores com sintomas de P. niederhauserii; árvores em que a P. 

niederhauserii evolui para cancro e árvores mortas). 

Como podemos verificar através da observação da tabela 4, após a realização da 

ANOVA, no que se refere à incidência, existem diferenças significativas no que diz 

respeito ao tratamento e à interação entre o tratamento e a variedade. 
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Tabela 4 - ANOVA Incidência dos tratamentos com as variedades 

Incidência 

Variáveis Graus de liberdade F p 

Data de observação 2 1,8316 0,2394 

Variedade 2 0,8887 0,4591 

Variedade x Data 4 0,0083 0,9999 

Tratamento 6 6,5261 <0,0001* 

Tratamento x Data 12 0,0239 1,0000 

Tratamento x Variedade 12 3,0587 0,0006* 

Tratamento x Variedade x Data 24 0,0151 1,0000 

 

 Através da observação da figura 10, podemos concluir que na variedade ʻMartaʼ, 

o tratamento com fungos do género Trichoderma 78 foi o mais eficaz, porque foi onde se 

verificou uma menor percentagem de árvores afetadas, os restantes tratamentos foram 

semelhantes estatisticamente. Relativamente à variedade ̒ Soletaʼ o tratamento dos fungos 

do género Trichoderma 78, foi igualmente o que obteve melhores resultados, enquanto 

que os tratamentos menos eficazes foram o dos fungos do género Trichoderma 22 e o 

tubo gotejador junto ao colo da planta, os restantes tiveram efeitos estatisticamente 

semelhantes. Por sua vez na variedade ʻVairoʼ não houve diferença estatística entre 

tratamentos. De um modo geral o tratamento mais eficaz foi o dos fungos do género 

Trichoderma 78. Nas variedades ʻMartaʼ e ʻSoletaʼ, este tratamento como já referido 

anteriormente consistiu na aplicação dos fungos do género Trichoderma 78 e complexos 

ativos naturais com capacidade de regenerar a vida microbiana do solo. Ao melhorar a 

vida microbiana do solo estamos a dar melhores condições ao desenvolvimento dos 

fungos, Trichoderma 78 e por sua vez melhores condições para o combate à P. 

niederhauserii. Quanto aos tratamentos menos eficazes na variedade ʻSoletaʼ, os fungos 

do género Trichoderma 22 foram aplicados em 4 etapas, as 3 primeiras realizaram-se de 

30 em 30 dias, com início na primeira semana de outubro, como todos os outros 

tratamentos e a última realizou-se após o abrolhamento. Em novembro de 2019 foram 

analisados os teores do fungo Trichoderma 22 no solo. Foi retirada uma amostra de terra, 

junto ao colo da planta e posteriormente analisada em laboratório. Os resultados foram 

bons, pois em um nível de 1 a 5, estavam a 4. No entanto este fungo do género 
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Trichoderma pode não ter obtido tão bons resultados, porque apenas se aplicou o fungo, 

Trichoderma e não se aplicou nenhum produto que pudesse influenciar o resultado, como 

por exemplo aplicações de matéria orgânica, que iam melhorar a estrutura do solo e 

regenerar a vida microbiana. Acredita-se que com um complexo melhorador de vida 

microbiana possa vir a obter resultados semelhantes aos fungos do género Trichoderma 

78. Por último o tubo gotejador junto ao colo da planta faz com que haja uma forte 

acumulação de água nessa zona enquanto as árvores são jovens e as raízes ainda estão 

pouco desenvolvidas. Não é uma boa prática pois pode levar ao apodrecimento da raiz e 

consequentemente ao desenvolvimento da P. niederhauserii, crê-se que este foi um dos 

fatores que mais conduziu ao forte ataque de P. niederhauserri que o pomar sofreu 

durante o seu primeiro ano de implementação. Podemos concluir que houve respostas 

diferentes aos tratamentos entre variedades, o que nos indica que a solução para uma pode 

não ser a solução para a outra.  

 

Figura 10 -% de incidência dos tratamentos com as variedades 

 

2.5 Eficácia 

 A eficácia corresponde à percentagem de árvores infetadas por tratamento 

relativamente à testemunha, ou seja, conseguimos ter um resultado comparativo entre 

cada tratamento e a testemunha, que é o que nos vai indicar se cada tratamento teve 

resultados positivos ou não. 
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Como podemos verificar através da observação da tabela 5, após a realização da 

ANOVA no que se refere à eficácia apenas existem diferenças significativas 

relativamente ao tratamento. 

Tabela 5 – ANOVA Eficácia dos tratamentos 

Eficácia 

Variáveis Graus de liberdade F p 

Data de observação 2 0,1717 0,8463 

Variedade 2 0,6267 0,566 

Variedade x Data 4 0,0151 0,9995 

Tratamento 5 4,8417 0,0004* 

Tratamento x Data 10 0,0139 1,0000 

Tratamento x Variedade 10 1,6402 0,1006 

Tratamento x Variedade x Data 20 0,0139 1,0000 

  

 Como podemos verificar na figura 11, o tratamento que apresenta maior eficácia 

é o dos fungos do género Trichoderma 78, os restantes tratamentos demonstraram efeitos 

estatisticamente idênticos.  

 Os fungos do género Trichoderma são oportunistas e apresentam capacidade de 

colonizar vários substratos, sob diversas condições ambientais, possuem o maior número 

de enzimas hidrolíticas encontradas no Reino Fungi e também têm, um sistema muito 

poderoso de reparação celular que lhes permite crescer em condições adversas. A 

capacidade do fungo Trichoderma em atacar outros fungos tem permitido o 

desenvolvimento de numerosos agentes de controlo biológico que se têm demonstrado 

eficazes em diversos sistemas de produção (Meyer et al., 2019).  

 Estudos demonstram que a aplicação de fungos do género Trichoderma são 

benéficos no combate às doenças do lenho na vinha.  Trichoderma tem um efeito 

preventivo sobre e contra infeções causadas por fungos do lenho. Existem alguns fatores 

que podem influenciar a capacidade de controlo biológico de um produto à base de 

Trichoderma, são eles: espécie de Trichoderma presente no produto, o método utilizado 

na distribuição/aplicação do produto, o estado fenológico, o tempo decorrido entre a poda 

e o tratamento com Trichoderma, a interação do antagonista com a planta hospedeira, 
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pode ser influenciada pela casta e a interação com os fatores ambientais . Todos estes 

fatores têm de ser devidamente equacionados, para que o resultado seja o pretendido 

(GTD-Trichoderma, 2020). São várias as espécies e estirpes de Trichoderma, que são 

utilizadas em países europeus para a proteção das feridas de poda, nas videiras: 

Trichoderma atroviride SC1 e I1237, Trichoderma asperellum ICC012, Trichoderma 

gamsii ICC 080 e Trichoderma, harzianum ICC012. As várias estirpes de Trichoderma 

são capazes de colonizar cerca de 1-2 cm das feridas de poda e evitar a penetração dos 

fungos do lenho. A colonização depende do estado fisiológico das videiras e também das 

condições climáticas que ocorram durante a poda (GTD-Trichoderma, 2020).  

 Acreditamos que o mesmo que acontece com a colonização de Trichoderma nas 

feridas de poda das videiras, pode acontecer com as raízes que estão afetadas com a P. 

niederhauserii, ou seja ao estarmos a aplicar Trichoderma no solo, com recurso a um 

hidroinjetor, estamos a fazer uma aplicação localizada junto ao colo da planta, logo toda 

a zona da raiz da planta é inoculada com Trichoderma. Quando a Trichoderma começar 

a colonizar toda a área envolvente das raízes, vamos ter as raízes protegidas contra o 

inóculo de outras doenças, tais como a P. niederhauserri. É por esta razão que o 

tratamento com Trichoderma foi o que apresentou uma maior eficácia no combate à P. 

niederhauserii. 

 

 

Figura 11- % de eficácia dos tratamentos 
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VI Considerações finais 
 

Após a realização deste estudo podemos concluir que o género de Phytophthora 

presente no pomar da Herdade da Coelheira após a realização de análises laboratoriais é 

o P. niederhauserii. 

Existem várias causas que podem estar associadas a este problema entre elas a 

infeção ser proveniente de viveiro, as técnica agronómicas aplicadas não terem sido as 

ideais, a gestão da rega não ter sido a mais indicada tendo em conta o tipo de cultura 

presente, a presença de um sulco na linha de plantação, juntamente com os tubos 

gotejadores junto ao colo da planta onde se acumulava água foram também fortes aliados 

à propagação da doença. Fizeram-se também análises ao solo, água de rega e raízes de 

sobreiros, porque se pensou que podiam ser agentes de transmissão, no entanto as análises 

não registaram presença de Phytophthora spp.  

 Relativamente a todos os produtos em estudo o que apresentou melhores 

resultados foi o tratamento que conjugou os fungos do género Trichodema 78 com 

microrganismos rizosféricos benéficos para a regeneração da vida microbiana do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

VII Bibliografia 
Aguiar, C. e Pereira, J. (2017). Amendoeira: Estado de Produção. Sistemática, 

domesticação, morfologia e hábitos de frutificação. Centro Nacional de Competências 

dos Frutos Secos 

Arrobas, M. (2017). Amendoeira: Estado de Produção.  Adaptação Ecológica. 

Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos 

Arrobas, M. e Rodrigues, M. A. (2017). Amendoeira: Estado de Produção.  

Fertilização. Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos 

Arquero, O. (2013), Manual del Almendro. Consejeria de Agricultura Pesca y 

Desarrollo Rural. Sevilha 

Associação de Jovens Agricultores de Portugal. (2017). Manual Boas Práticas 

para Culturas Emergentes. A cultura da Amêndoa 

Bielsa, A., Cambra, M., Martinez, C., Olmos, A., Pallás, V., López, M., 

Adaskaveg, J., Forster, H., Cambra, M., Duval, H. e Esmenjaud, D. (2017). Almonds 

botany, production and uses. Almond Deseases. Cabi  

Cabetas, M., Filipe, A. e Reighard, G. (2017).Almonds botany, production and 

uses.  Rootstocks Development. Cabi 

Chitambar, J. (2015). Classificação de pragas da Califórnia para Phytophthora 

niederhauserii.   

Druzhinina, I. S., Seidl-Seiboth, V., Herrera-Estella, A., Horwitz, B. A., Kenerley, 

C. M., Mukher-Jee, P. K., Zeilinger, S., Grigoriev, I. V., Kubicek, C. P. (2011). 

Trichoderma; the genomics of opportunistic sucess. Natural Reviews. Microbiology 

Hewitt, H. G. (1998).  Fungicides in crop protection. CAB International, USA.  

Koppert (2019). Dossier Informativo Trianum-P Fungicida Biológico de Máxima 

Proteccion. Almeria 

Mendes, J. (2014). Boas Prática no Olival e no Lagar. Intituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV, I.P.). Lisboa 

Meyer, M., Mazaro, S., Silva, J. (2019). Trichoderma Uso na Agricultura. 

Embrapa. Brasilia 



 
 

47 
 

Miarnau, X., Torget, L., Maldonado, M. e Girabet, R. (2018). Propuesta de 

variedades para el proyeto de almendros en Beja. Lleida 

Pérez-Sierra A, A León, LA Alvarez, S.Alaniz, M.Berbegal, J. Garcia-Jimenez, 

P. Adad-Campos. (2010). Surto de uma nova Phytophthora sp. associado ao declínio 

severo de amendoeiras em Espanha 

Portugal, J. (2014). Boas Prática no Olival e no Lagar. Intituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV, I.P.). Lisboa 

Prudencio López Fuster y Martin Peña Fuente. (2019).  El Almendro Guia Prática 

de cultivo. Ediciones Mundi Prensa 

Reis, E. M., & Bresolin, A. C. R., (2007). Fungicidas: aspetos gerais. Revista 

Plantio Direto. Nº 97 

Socias, R., Ansón, J.M. e Espiau, M. (2017). Almonds botany, production and 

uses. Taxonomy, Botany and Physiology. Cabi  

Simões, J. S. (2005). Utilização de produtos fitofarmacêuticos na agricultura. 

Sociedade Portuguesa de Inovação 

Tomaz, A. (2016).  Métodos de Rega – Rega localizada. Apontamentos da UC de 

Técnicas de Regadio II. Instituto Politécnico de Beja. Beja 

Doll, D. http://thealmonddoctor.com/2019/09/29/phytophthora-an-update/, 

acedido em 12/12/19 

https://gd.eppo.int/reporting/article-407, Novas Espécies de Phytophthora: 

Phytophthora niederhauserii, Serviço de relatório da EPPO no. 10-2009 Num, 

artigo:2009/197, acedido em 02/01/2020 

https://lifestyle.sapo.pt/casa-e-lazer/decoracao-e-jardins/artigos/aprenda-a-

controlar-o-fungo-phytophthora , acedido a 09/03/2020 

https://epagro.pt/, acedido em 09/03/2020 

http://www.sapecagro.pt/ acedido em 09/03/2020  

https://iqvagro.pt/ acedido em 09/03/2020 

https://www.adama.com/ acedido em 09/03/2020 

http://thealmonddoctor.com/2019/09/29/phytophthora-an-update/
https://gd.eppo.int/reporting/article-407
https://lifestyle.sapo.pt/casa-e-lazer/decoracao-e-jardins/artigos/aprenda-a-controlar-o-fungo-phytophthora
https://lifestyle.sapo.pt/casa-e-lazer/decoracao-e-jardins/artigos/aprenda-a-controlar-o-fungo-phytophthora
https://epagro.pt/
http://www.sapecagro.pt/
https://iqvagro.pt/
https://www.adama.com/


 
 

48 
 

https://support.minitab.com/pt-br/minitab/18/help-and-how-to/modeling-

statistics/anova/supporting-topics/basics/what-is-anova/ acedido em 21/05/2020 

http://www.winetwork-data.eu/intranet/libretti/0/16615-GTD-Trichoderma-PT-

bassa-1.pdf acedido em 19/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.minitab.com/pt-br/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/supporting-topics/basics/what-is-anova/
https://support.minitab.com/pt-br/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/supporting-topics/basics/what-is-anova/
http://www.winetwork-data.eu/intranet/libretti/0/16615-GTD-Trichoderma-PT-bassa-1.pdf%20acedido%20em%2019/06/2020
http://www.winetwork-data.eu/intranet/libretti/0/16615-GTD-Trichoderma-PT-bassa-1.pdf%20acedido%20em%2019/06/2020


 
 

49 
 

Anexo A - Registo 

fotográfico da aplicação dos 

tratamentos 
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Anexo B - Registo 

fotográfico de árvores com 

sintomas de Phytophthora 

niederhauserii 
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Anexo C - Registo 

fotográfico de árvores em que 

a Phytophthora 

niederhauserii evoluiu para 

cancro 
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