
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

 

 

 

 
 

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecto nº 347 – Medida 8 Acção 8.1 do POAGRO 

 

BEJA 

2004

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------- 

HORTICULTURA------------------------------------------------------------------------------- 

ESTUDO DE CULTIVARES X DATAS DE SEMENTEIRA DE FEIJÃO          

VERDE (Phaseolus vulgaris L.) EM ESTUFA (2001/2002)----------------------------------- 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA RAIZ NUA E DA RAIZ PROTEGIDA EM   

COUVE FLOR (2002/2003)--------------------------------------------------------------------------- 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES COMPASSOS EM COUVE 

LOMBARDA (2002/2003)---------------------------------------------------------------------------- 

CARACTERÍSTICAS DE TOMATE DE INDÚSTRIACULTIVADO          

SEGUNDO OS MODOS DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO E CONVENCIONAL-------- 

ESTUDO DE CULTIVARES DE ALFACE (Lactuca sativa L.) AO AR LIVRE-------- 

ESTUDO DE CULTIVARES DE ALFACE (Lactuca sativa L.) EM ESTUFA----------- 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES DATAS DE PLANTAÇÃO EM 

COUVE BRÓCULO PARA INDÚSTRIA (2203/2004)---------------------------------------- 

FRUTICULTURA--------------------------------------------------------------------------------- 

COMPORTAMENTO DE ALGUMAS CULTIVARES DE FIGUEIRA                     

NA REGIÃO DE BEJA (2002)---------------------------------------------------------------------- 

COMPORTAMENTO DE ALGUMAS CULTIVARES DE FIGUEIRA                     

NA REGIÃO DE BEJA (2003)--------------------------------------------------------------------- 

ESTUDO DA FLORAÇÃO DA NOGUEIRA NA REGIÃO DE BEJA-------------------- 

A FLORAÇÃO DA NOGUEIRA NA REGIÃO DE BEJA----------------------------------- 

INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE TRÊS DOSES DE AZOTO NA 

PRODUTIVIDADE DO PESSEGUEIRO-------------------------------------------------------- 

DATAS DE OCORRÊNCIA DOS ESTADOS FENOLÓGICOS DE              

MACIEIRAS E PEREIRAS NA REGIÃO DE BEJA------------------------------------------ 

FERTILIZAÇÃO DE MACIEIRAS E DE PEREIRAS---------------------------------------- 

OLIVICULTURA---------------------------------------------------------------------- 

MULTIPLICAÇÃO DE ESTACAS DE OLIVEIRA SOB NEBULIZAÇÃO------------- 

FLORICULTURA--------------------------------------------------------------------------------- 

INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE HORMONAS NO ENRAIZAMENTO            

DE ESTACAS DE ORNAMENTAIS-------------------------------------------------------------- 

 

3 

4 

 

5 

 

11 

 

18 

 

23 

28 

32 

 

37 

45 

 

46 

 

50 

59 

72 

 

80 

 

84 

90 

95 

96 

103 

 

104 



3 

INTRODUÇÃO 

 

O Centro Hortofrutícola da Escola Superior Agrária de Beja situa-se a, aproximadamente, 

1,5 km de Beja, na estrada que liga Beja a Évora. 

Ocupa uma área de aproximadamente 11 hectares, com o seguinte ordenamento cultural: 2 

ha de pomar, 1,5 ha de vinha de uva de mesa, 2 ha de olival, 500 m
2
 de horticultura 

protegida, 500 m
2
 de floricultura e aproximadamente 2 ha de horticultura ao ar livre. 

A restante área é ocupada com caminhos e construções. 

O Centro foi criado em 1995 com o principal objectivo de fomentar as acções de 

investigação e experimentação e de incrementar o ensino prático das disciplinas de 

Horticultura, Fruticultura e Viticultura e, actualmente, também da Floricultura e da 

Olivicultura. 

Hoje em dia, em virtude do crescente interesse neste tipo de culturas por parte dos 

agricultores da região, devido à possibilidade de regadio permitida pela barragem do 

Alqueva, este Centro pretende tornar-se um pólo de demonstração, experimentação e 

investigação, permitindo deste modo demonstrar aos agricultores a viabilidade de algumas 

culturas em regadio, e fornecer-lhes dados de utilidade para a sua tomada de decisão. 

Desde 1 de Dezembro de 2001, faz parte do Projecto nº 347 do PO AGRO, que termina 

em 30 de Novembro de 2004.  

Este Projecto tem como objectivos dinamizar o Centro Hortofrutícola, o que tem sido 

conseguido através do empenho e interesse dos alunos desta Escola que têm efectuado os 

seu trabalhos de fim de Curso nestas áreas, assim como de outros trabalhos desenvolvidos 

no Centro, alguns dos quais em colaboração com Associações de Agricultores, situação 

que pretendemos que se repita, porque só desta forma se conseguirá um maior incremento 

e desenvolvimento destas culturas na região. 
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ESTUDO DE CULTIVARES X DATAS DE SEMENTEIRA DE  

FEIJÃO VERDE (Phaseolus vulgaris L.) EM ESTUFA 

(2001/2002) 

 
REGATO, Mariana Augusta Duarte*; GUERREIRO, Idália Manuela; SILVA, Osvaldo Pantaleão; DÔRES, 

José Manuel 

Escola Superior Agrária de Beja 
Rua Pedro Soares – Apartado 158 

7801-902-Beja 

Telefone: 284 314300 

* e-mail: mare@esab.ipbeja.pt 

 

Projecto nº 347 – Acção 8.1 do PO AGRO. 

 

Resumo 

 

Este ensaio teve como objectivo estudar o comportamento de três cultivares (Linka, 

Algarve e Hunter 2000) de feijão verde, efectuando duas épocas de sementeira em estufa, 

na zona de Beja. 

Os parâmetros observados foram: a data de emergência, a produção total (kg m
-2

), o 

comprimento e o diâmetro médio da vagem. 

Os resultados obtidos permitem-nos concluir que na primeira data de sementeira as 

produções obtidas foram mais altas do que na segunda, e que as cultivares Linka e Algarve 

foram as mais produtivas. 

A cultura mostrou-se susceptível à Botrytis cinerea, afídeos e principalmente aos ácaros. 

 

Palavras chave: feijão verde, cultivares, épocas de sementeira. 

 

1 – Introdução 

 

A forte tendência para a mudança da tradicional agricultura de sequeiro praticada no 

Alentejo para a agricultura de regadio, aliada à falta de informação relativa ao 

comportamento das culturas hortícolas protegidas na região de Beja, levou o Centro 

Hortofrutícola da Escola Superior Agrária de Beja a realizar alguma experimentação neste 

tipo de culturas. 

É certo que existem dados referentes a culturas hortícolas praticadas noutras zonas do país, 

principalmente no Ribatejo-Oeste e no Algarve, no entanto, nesta região pouco virada, até 

mailto:mare@esab.ipbeja.pt
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então, para a horticultura, é necessário fornecer aos interessados toda a informação de base 

como a adaptação de cultivares, épocas de sementeira/plantação, compassos, etc. 

Neste caso, são apresentados os resultados obtidos num ensaio de cultivares x datas de 

sementeira de feijão verde em estufa. 

 

2 – Material e métodos 

 

2.1-Caracterização da estufa 

O ensaio realizou-se numa estufa de tecto semicilíndrico e paredes rectas, de estrutura 

metálica e cobertura de polietileno tratado com uma espessura de 0,45 mm, ocupando uma 

área de 240 m
2
. O arejamento é estático e manual, efectuado através de janelas laterais 

colocadas a todo o comprimento da estufa. 

 

2.2-Preparação do solo 

Foram efectuadas duas escarificações, incorporação de matéria orgânica (estrume), 

desinfecção com o insecticida Furadan 5G (carbofurão) e uma fresagem. 

 

2.3-Instalação do ensaio 

Depois do solo preparado procedeu-se à instalação do sistema de rega (gota-a-gota) - fita de 

rega com orifícios separados de 0,30 m e cujo débito unitário é de 0,98 L h
-1

. A seguir 

efectuou-se a colocação da “paillage” e posteriormente marcaram-se e abriram-se os 

covachos. 

 

2.4-Datas de sementeira 

A 1ª data de sementeira foi realizada a 21 de Dezembro de 2001 e a 2ª a 21 de Janeiro de 

2002. Em ambas foi praticada a sementeira directa (três sementes por covacho). Foram 

também semeadas 3 placas em cada data (uma por cada cultivar) para o caso de ser 

necessário substituir algumas plantas. 

  

2.5-Delineamento experimental 

O delineamento experimental adoptado foi o de blocos completamente casualizados, com 4 

repetições, onde cada talhão ocupou uma área de 6,5 m
2
 (6,5 m de comprimento por 1,0 m 

de largura). O compasso de sementeira foi de 0,5 m x 1,0 m sendo 13 o número de plantas 

por talhão. O ensaio ocupou uma área total, incluindo as bordaduras, de 232 m
2
. 
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2.6-Operações culturais 

Durante o ciclo vegetativo da cultura realizaram-se várias operações culturais, tais como, o 

desbaste, a colocação de tutores verticais, fertilizações e tratamentos fitossanitários. 

A aplicação de adubo foi efectuada através de fetirrega (quadro 1). 

 

Quadro 1-Adubação efectuada à cultura. 

Data Adubo 

15 de Fevereiro a 07 de Março de 2002 

(semanalmente) 
Nutriquisa 12-4-6 (300 mL hl

-1
). 

A partir de 15 de Março (durante 3 

semanas) 

Combinação de Nutriquisa 12-4-6 (300 mL 

hl
-1

) com Nutriquisa 5-8-10 (100 mL hl
-1

). 

A partir de 05 de Abril (oito aplicações) 
Nutriquisa 12-4-6 (300 mL hl

-1
) e 

Nutriquisa 5-8-10 (500 mL hl
-1

) 

 

Ao longo do seu ciclo vegetativo, a cultura foi atacada por caracóis, afídeos, podridão 

cinzenta (Botrytis cinerea) e principalmente por ácaros. No combate a estas pragas e doença 

foram realizados tratamentos de acordo com o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tratamentos efectuados ao longo do ciclo da cultura. 

Data Doença ou praga Tratamento 

4 Jan. 2002 Caracóis Mesurol (mercaptodimetur) 

25 Fev. e 08 de Mar. 2002 Ácaros e afídeos 
Acartot (dicofol+tetradifão) e 

Bitam (deltametrina) 

18 de Mar. de 2002 Ácaros Danitol (fenepropatrina) 

13 de Mar. de 2002 Botrytis cinerea Rovral (iprodiona) 

03 de Abr. de 2002 Afídeos Aphox GD (pirimicarbe) 

26 de Abr., 07 de Mai., 14 de 

Mai., 21 de Mai. e 31 de Mai. de 

2002 

Ácaros Rufast (acrinatrina) 

 

A primeira data de sementeira deu origem a um total de 24 colheitas realizadas de 22/03 a 

17/06/02 e a segunda a um total de 20 colheitas efectuadas de 08/04 a 17/06/02. 

 

3 - Apresentação e discussão dos resultados 

 

No quadro 3 estão registadas as datas de emergência das plantas para cada uma das épocas 

de sementeira. 
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Quadro 3 – Datas de emergência das plantas. 

Cultivares Primeira data de sementeira Segunda data de sementeira 

Algarve 31 de Dezembro de 2001 29 de Janeiro de 2002 

Linka 03 de Janeiro de 2002 30 de Janeiro de 2002 

Hunter 2000 03 de Janeiro de 2002 30 de Janeiro de 2002 

 

A cultivar Algarve foi a primeira a emergir, em ambas as datas de sementeira. 

No quadro 4 apresenta-se a análise de variância para cada um dos parâmetros observados. 

 

Quadro 4 – Análise de variância da produção total, do comprimento e diâmetro 

médios da vagem. 

Origem de variação Produção total 
Comprimento 

médio da vagem 

Diâmetro médio 

da vagem 

Repetição 0,0001 *** 0,0515 n.s 0,2274 n.s 

Data de sementeira 0,0003 *** 0,000 *** 0,2387 n.s 

Cultivar 0,0015 ** 0,000 *** 0,0041 ** 

Cultivar x data de 

sementeira 
0,3231 n.s 0,3416  

Nota: n.s - p0,05;* - p0,05; **- p0,01; *** - p0,001.  

 

De acordo com o quadro 4, verifica-se que a data de sementeira teve um efeito altamente 

significativo (p0,001) sobre a produção total e o comprimento médio da vagem e não 

significativo (p0,05) sobre o diâmetro da vagem. 

A cultivar, apresentou um efeito altamente significativo (p0,001) sobre o comprimento 

médio da vagem e um efeito muito significativo (p0,01) sobre a produção total e o 

diâmetro médio da vagem. 

Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados das comparações das médias através do 

teste de Duncan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
a 

b 

Figura 1 – Efeito da cultivar sobre a 

produção média (teste de Duncan). 

a a 
b 

b b a 

Figura 2 – Efeito da cultivar sobre o 

comprimento e o diâmetro médios da vagem. 

(teste de Duncan). 
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De acordo com a figura 1, as cultivares Linka (5,8 kg m
2
) e Algarve (5,6 kg m

2
) foram as 

mais produtivas, diferindo estatisticamente da cultivar Hunter 2000 (4,6 kg m
2
). Estes 

valores são superiores aos encontrados na bibliografia para variedades de trepar em estufa 

(Cermeño, 1988). 

A cultivar Linka apresentou o menor comprimento da vagem (21,7 cm) e as cultivares 

Algarve (23,4 cm) e Hunter 2000 (23,2 cm) não diferiram entre si relativamente a este 

parâmetro. A cv. Algarve apresentou o maior diâmetro da vagem (1,9 cm) (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se que a data de sementeira teve influência na produção. A primeira data de 

sementeira permitiu a obtenção de uma produção mais elevada do que a segunda (fig. 3). 

As vagens obtidas na segunda data de sementeira apresentaram um maior comprimento 

médio (fig.4). 

 

4 - Conclusões 

 

Os resultados obtidos nas condições referidas permitem concluir o seguinte: 

 a produção média foi mais elevada na primeira data de sementeira (5,8 kg m
2
), e na 

segunda obtiveram-se vagens de maior comprimento (23,2 cm). 

 as cultivares Linka e Algarve foram as mais produtivas, sendo esta última a mais 

precoce no que respeita à germinação, apresentando também o maior diâmetro da 

vagem. 

Pode-se concluir ainda que a cultura, devido ao facto de ter sido cultivada em estufa, 

mostrou-se susceptível à Botrytis cinerea, o que está de acordo com Biggs (1989), afídeos e 

principalmente aos ácaros. 

Figura 3 – Efeito das datas de sementeira 

sobre a produção média (teste de Duncan). 

a 

b 

Figura 4 – Efeito das datas de sementeira 

sobre o comprimento médio da vagem (teste 

de Duncan). 

b a 
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Projecto nº 347 – Centro Hortofrutícola - Acção 8.1 do PO AGRO. 

 

Resumo 

 

Efectuou-se um ensaio de cultivar x tipo de raiz de couve flor, em blocos completamente 

casualizados com 4 repetições. 

Neste ensaio pretendeu-se comparar a produtividade, o peso e o diâmetro da inflorescência 

de três cultivares de couve flor (Bola de Neve, Átila e Tofar F1), quando transplantadas de 

raiz nua e raiz protegida e produzidas na época de Outono-Inverno na região de Beja. 

Os resultados obtidos permitem concluir que: 

As plantas de raiz protegida apresentaram maior produtividade e peso e diâmetro da 

inflorescência mais elevados relativamente às de raiz nua. 

A cultivar Átila de raiz protegida foi a que apresentou os melhores resultados no que diz 

respeito aos parâmetros estudados. 

 

Palavras chave: couve flor, raiz nua, raiz protegida 

 

1 – Introdução 

 

A couve-flor (Brassica oleracea var. botrytis L.) é uma planta bienal, embora seja cultivada 

como anual (Cermeño, 1988). 

É uma espécie que apresenta um bom desenvolvimento vegetativo com temperaturas entre 

os 15,5 °C e os 18 °C, embora as cultivares de Inverno sejam resistentes ao frio (Maroto, 

1986). 

Os ventos muito secos são prejudiciais para esta cultura. 

Adapta-se bem em solos de textura ligeira, com boa capacidade de retenção de água.

mailto:mare@esab.ipbeja.pt
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Trata-se de uma espécie medianamente resistente à salinidade do solo. 

É bastante exigente em matéria orgânica e o pH do solo deve compreender-se entre 6,5 e 7,5 

(Biggs, 1980). 

No que se refere à transplantação, é uma planta muito exigente, que requer muitos cuidados 

no seu manuseamento (Biggs, 1980). 

 

2 – Material e métodos 

 

2.1- Preparação dos viveiros 

 

Os viveiros para obtenção das plantas de raiz nua foram realizados ao ar livre no solo. 

Na sua preparação efectuou-se uma escarificação cruzada e duas passagens de fresa. 

No caso das plantas de raiz protegida, os viveiros foram efectuados em placas de alvéolos, 

que forma previamente desinfectadas e, posteriormente, cheias com um substrato 

apropriado. 

A sementeira foi efectuada no dia 21 de Agosto de 2002 em ambas as situações. 

 

2.2- Preparação do solo do local definitivo 

 

Preparou-se o solo destinado a receber as plantas, realizando uma escarificação cruzada, 

seguida de uma adubação de fundo (7-21-21), de uma frezagem cruzada e da aplicação de 

um herbicida (oxifluorfena). 

 

2.3- Sistema de rega 

 

Foram colocadas fitas de rega com gotejadores a 30 cm de distância e com um caudal de 

0,98 L h
-1

 cada, ao longo das linhas de transplantação. 

 

2.4- Transplantação 

 

As plantas foram transplantadas manualmente no dia 4 de Outubro de 2002. 

 

2.5- Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental foi efectuado em blocos completamente casualizados, com 4 

repetições com 30 plantas por repetição. O compasso utilizado foi de 0,5 x 0,5 m, ocupando 

cada talhão 7,5 m
2
. A área do ensaio, incluindo as bordaduras, totalizou os 324 m

2
. 
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2.6- Práticas culturais 

 

2.6.1- Viveiros 

 

Efectuaram-se duas regas por dia. 

Nos viveiros de “raiz nua” procedeu-se a uma monda manual. 

Foram realizados dois tratamentos com insecticida (lambda-cialotrina) para o combate à 

lagarta da couve e uma adubação foliar (12-4-6). 

 

2.6.2- Local definitivo 

 

No local definitivo realizaram-se dois tratamentos com um moluscicida (metiocarbe) para 

eliminar as lesmas e os caracóis e um tratamento com um insecticida (lambda-cialotrina) 

para combater a lagarta da couve e a mosca branca. 

Efectuaram-se duas fertirregas com um adubo ternário solúvel (12-36-12), contendo 

microelementos e uma adubação de cobertura com sulfato de amónio. 

 

3- Apresentação e discussão dos resultados 

 

Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Efeito da cultivar sobre o diâmetro da inflorescência. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Efeito da cultivar sobre o peso unitário da inflorescência. 

0,000
0,200

0,400
0,600

0,800
1,000

Cultivares

kg

Peso unitário 0,402 0,750 0,875

Bola de Tofar F1 Átila

 

b  a 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Cultivares

cm

Diâmetro 8,670 13,045 13,595

Bola de Neve Tofar F1 Átila

 

b a a 

 a 



                                                                                              ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA RAIZ NUA E DA RAIZ PROTEGIDA EM COUVE FLOR (2002/2003) 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Efeito da cultivar sobre a produtividade. 

 

Da observação das figuras 1, 2 e 3 pode-se concluir que a cultivar Bola de Neve apresentou 

o menor diâmetro e peso da inflorescência, assim como uma produtividade mais baixa 

relativamente às cultivares Tofar F1 e Átila, que não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si. 

 

No que se refere ao efeito do tipo de raiz sobre os parâmetros observados, verifica-se através 

das figuras 4, 5 e 6 que o diâmetro e o peso unitário foram mais elevados no caso em que se 

utilizaram plantas de raiz protegida, obtendo-se também uma produtividade mais alta nesta 

situação. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Efeito do tipo de raiz (nua ou protegida) sobre o diâmetro da inflorescência. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Efeito do tipo de raiz (nua ou protegida) sobre o peso unitário da inflorescência. 
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Fig. 6 - Efeito do tipo de raiz (nua ou protegida) sobre a produtividade. 

 

As figuras 7 e 8 permitem-nos concluir que a cultivar Átila de raiz protegida obteve o maior 

peso unitário da inflorescência e a produtividade mais alta, diferindo estatisticamente de 

todas as outras cultivares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Efeito da interacção cultivar x tipo de raiz sobre o peso unitário da inflorescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 - Efeito da interacção cultivar x tipo de raiz sobre a produtividade. 
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4 – Conclusões 

 

Os resultados obtidos permitem-nos concluir que: 

 As plantas de raiz protegida apresentaram maior produtividade e peso e diâmetro da 

inflorescência mais elevados relativamente às de raiz nua. 

 A cultivar Átila de raiz protegida foi a que apresentou os melhores resultados no que diz 

respeito aos parâmetros estudados. 

 

5 – Bibliografia 

 

Biggs, T. 1980. Culturas Hortícolas. 2ª edição. Colecção EUROAGRO. Publicações Europa 

América. Lisboa. 

Cermeño, Z. S. 1988. Prontuário do Horticultor. Litexa Editora. Lisboa. 

Maroto, J. V. 1986. Horticultura Herbacea Especial. 2ª Edição. Ediciones Mundi-Prensa. 

Madrid. 

 

 

 

 

 



 

 

17 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES COMPASSOS EM 

COUVE LOMBARDA 

(2002/2003) 

 

REGATO*, Mariana Augusta Duarte*; GUERREIRO, Idália Manuela; SILVA, Osvaldo Pantaleão; DÔRES, 

José Manuel 

Escola Superior Agrária de Beja 

Rua Pedro Soares – Apartado 158 

7801-902-Beja 

Telefone: 284 314300 

*e-mail: mare@esab.ipbeja.pt 

 

Projecto nº 347 – Centro Hortofrutícola - Acção 8.1 do PO AGRO. 

 

Resumo 

 

Efectuou-se um ensaio em blocos casualizados com 4 repetições de cultivares x compassos 

de couve lombarda. 

Pretendeu-se comparar a produtividade, o peso e o diâmetro do repolho de três cultivares de 

couve lombarda (Aubervillers ½ pé, Savoy King e Savonarch), transplantadas de raiz 

protegida com três compassos diferentes (30 X 50 cm, 60 X 50 cm e 90 X 50 cm) e 

produzidas na estação Verão-Inverno na região de Beja. 

Após o estudo efectuado concluiu-se que as cultivares que apresentaram os melhores 

resultados relativamente aos parâmetros em estudo foram a Savoy King e a Savonarch. 

O compasso de 30 x 50 cm permitiu a obtenção da produtividade mais alta, embora o peso 

unitário dos repolhos tenha sido menor em relação aos outros compassos ensaiados. 

 

Palavras chave: couve lombarda, compassos, cultivares 

 

1 – Introdução 

 

Todos os tipos de Brassica oleracea cultivados tiveram origem num único progenitor 

semelhante à forma silvestre. Este foi levado desde a Costa Atlântica até ao Mediterrâneo. 

A couve lombarda (Brassica oleracea var. capitata L. F. rubra D. C.) (Cermeño, 1988) é 

uma espécie bienal de grande adaptabilidade climática (Maroto, 1986). Apresenta um bom 

desenvolvimento vegetativo quando sujeita a temperaturas diurnas de 13-18 °C e nocturnas 

mailto:mare@esab.ipbeja.pt
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de 10-12 °C, podendo as cultivares de Outono-Inverno resistir até –10 °C e as de Primavera-

Verão vegetar bem em condições de temperaturas elevadas (Maroto, 1986). 

Adapta-se a solos de textura média ou argilosa. com boa retenção para a água, mas sem 

problemas de encharcamento. Apresenta sensibilidade aos solos ácidos e resistência média à 

salinidade (Maroto, 1986). 

O pH ideal para esta cultura deve situar-se entre 6,5 e 7,5 (Biggs, 1980). 

 

2 – Material e métodos 

 

2.1- Preparação dos viveiros 

 

O viveiro foi efectuado em placas de alvéolos com um substrato apropriado. 

A sementeira foi realizada no dia 21 de Agosto de 2002. 

 

2.2- Preparação do solo do local definitivo 

 

A preparação do solo consistiu numa escarificação cruzada, seguida de uma adubação de 

fundo (7-21-21), de uma frezagem cruzada e de uma aplicação de um herbicida 

(oxifluorfena). 

 

2.3- Sistema de rega 

 

Foram colocadas fitas de rega com gotejadores a 30 cm de distância e com um caudal de 

0,98 L h
-1

 cada, ao longo das linhas de plantação. 

 

2.4- Transplantação 

 

As couves foram transplantadas manualmente no dia 9 de Outubro de 2002. 

 

2.5- Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental foi efectuado em blocos completamente casualizados, com 4 

repetições, ocupando cada talhão 12 m
2
. A área total do ensaio, incluindo as bordaduras, foi 

de 605 m
2
. 
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2.6- Práticas culturais 

 

2.6.1- Viveiros 

 

Procedeu-se à rega duas vezes por dia. 

Foram efectuados dois tratamentos com insecticida (lambda-cialotrina) para o combate à 

lagarta da couve e uma adubação foliar (12-4-6). 

 

2.6.2- Local definitivo 

 

No local definitivo realizaram-se dois tratamentos com um moluscicida (metiocarbe) para o 

combate das lesmas e caracóis e um tratamento com um insecticida (lambda-cialotrina) para 

combater a lagarta da couve e a mosca branca. 

Efectuaram-se duas fertirregas com um adubo ternário solúvel (12-36-12), contendo 

microelementos e uma adubação de cobertura com sulfato de amónio. 

 

3- Apresentação e discussão dos resultados 

 

Os resultados obtidos no ensaio apresentam-se nas figuras seguintes: 
 

A cultivar que apresentou os valores mais baixos relativamente aos parâmetros estudados 

(peso e diâmetro do repolho e produtividade) foi a Aubervillers, diferindo estatisticamente 

das outras cultivares, que não apresentaram diferenças estastísticas entre si (figs 1, 2 e 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Efeito da cultivar sobre o peso unitário do repolho. 
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Fig. 2 - Efeito da cultivar sobre o diâmetro do repolho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Efeito da cultivar sobre a produtividade. 

 

Com o compasso de 30 x 50 cm, embora se tenham produzido repolhos mais pequenos, a 

produtividade foi mais alta (figs. 4 e 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Efeito do compasso sobre o peso unitário do repolho. 
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Fig. 5 - Efeito do compasso sobre a produtividade. 

 

A figura 6 indica-nos que a cultivar Savoy King com o compasso de 30 x 50 cm foi a que 

apresentou a maior produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6- Efeito da interacção cultivar x compasso sobre a produtividade. 

 

4 – Conclusões 

 

Após o estudo efectuado pode-se concluir que as cultivares que apresentaram os melhores 

resultados relativamente aos parâmetros em estudo foram a Savoy King e a Savonarch. 

O compasso de 30 x 50 cm permitiu a obtenção da produtividade mais alta, embora o peso 

unitário dos repolhos tenha sido menor em relação aos outros compassos ensaiados. 
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Resumo: 

 

Pretendeu-se com este trabalho verificar as diferenças em termos de produtividade e 

qualidade de três cultivares (cvs.) de tomate para indústria (Rio Grande, CXD 187 e CXD 

204), aplicando o método de produção biológico (normas estabelecidas no Regulamento 

(CEE) nº 2092/91) e o de produção convencional. 

Os frutos produzidos pelo método de produção biológico apresentaram maior resistência ao 

transporte e manipulação, embora a produtividade tenha sido mais baixa. 

 

Palavras chave: cultivares de tomate, produção biológica e convencional, qualidade do 

fruto. 

 

1-Introdução 

 

O tomate de ar livre é uma cultura regada com interesse no Alentejo, particularmente nos 

perímetros regados das barragens do Caia, do Divor, do Mira, de Odivelas , do Roxo e das 

regiões limítrofes do rio Sado (Alvalade do Sado e Alcácer do Sal) e poderá vir a ter grande 

importância na zona de influência da barragem do Alqueva. 

Nesta região são escassos os estudos ou ensaios realizados com esta cultura, pelo que são 

utilizadas as técnicas culturais e as variedades estudadas no Ribatejo.  

A problemática do ambiente e da saúde relacionada com a alimentação tem levantado 

algumas questões de natureza técnica e social relativamente à agricultura convencional, 

havendo actualmente um espaço cada vez maior para a agricultura biológica, que permite 

produzir sem a utilização de produtos químicos de síntese e consequentemente sem 

poluição. A agricultura biológica visa utilizar todas as potencialidades da natureza, 

procurando conciliar as respectivas leis e tornando-as aliadas de uma produção duradoura 

(Ferreira, 2002). 

mailto:joao.canada@esab.ipbeja.pt
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2-Material e Métodos 

 

Realizou-se um ensaio de campo com um delineamento experimental em blocos 

completamente casualizados, com quatro repetições, ocupando cada talhão 7.5 m
2
, sendo a 

área total de cada tratamento de 216 m
2
, perfazendo um total de 432 m

2
. 

Utilizaram-se plantas de raiz protegida de três cultivares de tomate para indústria (Rio 

Grande, CXD 187 e CXD 204), cujas sementes foram fornecidas pela Italagro, S.A. 

Efectuou-se a cultura segundo o método de produção biológico e segundo o convencional. 

No método de produção biológico foi executado um destroçoamento das infestantes e uma 

passagem com o escarificador. A fertilização foi efectuada com composto, adubo orgânico e 

fosfato natural. No controlo fitossanitário apenas se utilizou o Bacillus thuringiensis e 

instalaram-se armadilhas (cromotrópica e tipo funil). 

No terreno da agricultura convencional realizou-se uma gradagem seguida de uma fresagem. 

Efectuou-se a fertirrega com várias aplicações de adubos ao longo do ciclo vegetativo. Para 

controlo de doenças e pragas utilizaram-se os seguintes produtos: endossulfão, lambda-

cialotrina, enxofre e 4,8% de cimoxanil com 58% de propinebe. 

O controle de infestantes foi feito com mondas manuais e o sistema de rega utilizado foi o 

de gota-a-gota (4500 m
3
 ha

-1
) em ambas as situações. 

O ensaio decorreu de Maio a Setembro de 2002. 

Após a colheita analisaram-se os seguintes parâmetros: produtividade, sólidos solúveis, pH, 

Cor (Colorímetro Gardner) e resistência à penetração e ao esmagamento com texturómetro 

TAHDi da Stable Micro Systems. Na resistência à penetração usou-se uma sonda cilíndrica 

com 2 mm de diâmetro. As amostras foram penetradas no plano equatorial em 5 pontos 

diferentes. A velocidade de teste foi 1 mms
-1

 e determinou-se a força exercida no primeiro 

pico do texturograma que corresponde ao rompimento da epiderme. 

Na resistência ao esmagamento usou-se um prato de 75 mm de diâmetro. As amostras foram 

esmagadas segundo um plano normal ao plano equatorial a uma velocidade de 1 mms
-1

. 

Determinou-se a resistência ao esmagamento que corresponde à força exercida sobre o fruto 

que vem representada no texturograma no primeiro pico bem como o trabalho de 

esmagamento que vem definida pela área abaixo da curva e acima do eixo das abcissas do 

texturograma. 
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3-Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Quadro 1 – Efeito do tipo de produção sobre a produtividade, as características físicas 

e as características químicas do fruto. 

 Produção Biológica Produção 

Convencional 

Produção total (t/ha) 53,63 b 70,53 a 

Produção das classes A, B e C (t/ha) 39,71 b 61,49 a 

Produção não comercializável  (t/ha)     13,92 a 9,04 b 

Número de unidades por kg. 17,8 a 14,6 b 

Resistência ao esmagamento (kgf) 5,91 a 5,54 a 

Trabalho de esmagamento (kgf.mm) 87,33 a 76,04 a 

Resistência à penetração (g) 559 a 482 b 

Cor – L 27,7 a 27,5 a 

Cor - a/b 2,63 a 2,62 a 

PH 4,00 b 4,21 a 

Sólidos solúveis (ºBrix) 4,82 a 5,10 a 

Nota: Valores médios seguidos da mesma letra não diferem entre si de forma significativa  

 

Verifica-se através do quadro 1 que não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os modo de produção biológico e o convencional nos seguintes parâmetros: resistência 

ao esmagamento, trabalho de esmagamento, cor e sólidos solúveis. Segundo Leoni (1999) a 

cor (a/b) apresenta valores considerados bons, mas os sólidos solúveis obtiveram um valor 

relativamente baixo no caso da produção biológica. 

A produtividade foi superior no modo de produção convencional e a produção não 

comercializável obteve um valor mais elevado, quando se utilizaram as técnicas da 

agricultura biológica. Este aspecto está de acordo com diversos autores que referem que em 

horticultura, os rendimentos são mais fracos em cultura biológica do que em cultura 

convencional (INA, 1989). 

Observou-se, no entanto, que a resistência à penetração, ou seja, a resistência da epiderme 

foi mais elevada nos frutos produzidos através do modo de produção biológica, o que 

permite uma maior resistência ao transporte e manipulação para estes frutos, o que está de 

acordo com diversos autores que referem que a qualidade dos produtos biológicos é superior 

aos produtos da agricultura convencional (INA, 1989). 



                  CARACTERÍSTICAS DE TOMATE DE INDÚSTRIA CULTIVADO SEGUNDO OS MODOS DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO E CONVENCIONAL 

 

26 

 

Quadro 2 – Efeito da cultivar sobre a produtividade, as características físicas e as 

características químicas do fruto. 

 Rio Grande CXD 204 CXD 187 

Produção total (t/ha) 56,56 a 63,77 a 65,90 a 

Produção das classes A, B e C (t/ha) 43,72 a 53,26 a 54,82 a 

Produção não comercializável  (t/há) 12,85 a 10,51 a 11,08 a 

Número de unidades por kg. 16,23 a 16,10 a 16,14 a 

Resistência à fractura por esmagamento(kgf) 5,17 a 6,00 a 6,00 a 

Trabalho de esmagamento (kgf.mm) 72,23 a 86,56 a 86,26 a 

Resistência à penetração (g) 439 b 531 a 591 a 

Cor – L 28,0 a 27,1 b 27,7 ab 

Cor - a/b   2,61 ab 2,68 a 2,58 b 

PH 4,09 a 4,15 a 4,07 a 

Sólidos solúveis (ºBrix) 4,85 a 4,94 a 5,08 a 

Nota: Valores médios seguidos da mesma letra não diferem entre si de forma significativa  

 

O quadro 2 indica-nos que apenas se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

entre as três cvs. nos parâmetros, resistência à penetração e cor. 

A cultivar Rio Grande apresentou a menor resistência à penetração, diferindo 

estatisticamente das outras cvs. A cor mostrou um valor mais elevado para a cv. Rio Grande, 

não diferindo da cv. CXD 187. 

 

4-Conclusões 

 

A análise dos resultados permite-nos concluir que se obtiveram valores considerados bons, 

no que respeita à cor do fruto nos dois métodos de produção estudados, embora os sólidos 

solúveis tenham apresentado valores relativamente baixos em ambos os casos. 

A produtividade foi mais baixa no método de produção biológico, mas os frutos produzidos 

apresentaram maior resistência ao transporte e manipulação do que os da agricultura 

convencional. 
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Resumo 

 

Este ensaio teve como objectivo estudar o comportamento de seis cultivares (Caterina, Leny, 

NUN 5304, Teide (NUN 5308), Ducey (NUN 5309) e Joanna (NUN 0008 LT) de alface ao 

ar livre, na região de Beja. 

A semente foi fornecida pela NUNHEMS SEMILHAS, através da ST Comercial. 

Os resultados obtidos demonstraram que as cultivares Joanna (NUN 0008 LT), Ducey 

(NUN 5309), NUN 5304 e Caterina foram as mais produtivas e as que apresentaram as 

alfaces de maio peso médio. 

Palavras chave: alface, cultivares, ar livre. 

 

1 – Introdução 

 

A alface pertence à família das Compostas, género Lactuca e espécie Lactuca sativa L. 

(Gardé e Gardé, 1998). 

Hoje em dia existe um grande número de cultivares, permitindo a sua produção tanto em 

estufa, como ao ar livre. 

A alface é uma cultura que se adapta a diversos tipos de clima, existindo cultivares para 

todas as épocas do ano (Costa, 1989). 

As temperaturas muito altas podem ser prejudiciais, por provocarem o seu endurecimento e 

espigamento (Gardé e Gardé, 1998). 

Relativamente aos solos adaptam-se com maior facilidade aos ligeiros e areno-limosos, 

neutros (pH – 6,7 a 7,4) com boa drenagem. Trata-se de uma espécie que apresenta 

sensibilidade ao excesso de sais (Cermeño, 1977). 

Neste caso, são apresentados os resultados obtidos num ensaio de cultivares ao ar livre. 

mailto:mare@esab.ipbeja.pt
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2 – Material e Métodos 

 

O ensaio foi realizado no Centro hortofrutícola da Escola Superior Agrária de Beja. 

Na preparação do solo foram efectuadas duas passagens de escarificador, uma desinfecção 

de solo com o insecticida Furadan 5G (carbofurão), uma aplicação de herbicida (Kerb 50 W 

– propizamida) e uma fresagem para incorporação do herbicida e regularização do terreno. 

Após a preparação do terreno, procedeu-se à instalação do sistema de rega gota-a-gota, 

utilizando-se fita de rega com gotejadores separados de 0,30 m, com o débito unitário de 

0,98 L h
-1

. 

O ensaio foi instalado em blocos completamente casualizados, com quatro repetições. 

O compasso de plantação utilizado foi o de 50 cm x 30 cm, em linhas pareadas. 

A área de cada talhão era de 4,5 m
2
 no com 60 plantas, conduzindo a uma densidade de 

plantação de 133 300 plantas ha
-1

. 

A transplantação da alface foi efectuada manualmente no dia 29 de Abril de 2003. 

Na figura 1 apresentam-se as temperaturas máximas e mínimas ocorridas ao longo do 

ensaio. 
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As temperaturas máximas atingiram valores muito elevados, acima dos 35 C, o que 

prejudicou a produção devido ao espigamento de algumas alfaces. 

 

Fig. 1 – Temperaturas do ar (Máximas e Mínimas). 
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Durante o período em que a cultura esteve instalada foram realizadas algumas operações 

culturais, como várias regas, fertilizações e tratamentos fitossanitários. 

 

A aplicação de adubo foi efectuada através de adubação foliar (quadro 1). 

 

Quadro 1-Adubações realizadas 

Data Adubo 

02 e 19 de Maio de 2003 Fos-Pot (LLT) (3L ha-1) 

12 de Maio de 2003 Nutriquisa 12-4-6 (250 mL hl-1) 

 

As pragas e doenças detectadas durante o desenvolvimento da cultura foram as roscas 

(Agrotis segetum Den &Scgiff.), a podridão cinzenta (Botrytis cinerea Pers) e as lagartas 

(Autographa gamma L.) (Carvalho et al., 2001). No combate a estas pragas e doença foram 

realizados os tratamentos descritos no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tratamentos efectuados ao longo do ciclo da cultura 

Data Doença ou praga Tratamento 

08 de Maio de 2003 Rosca Karate (lambda-cialotrina) (40 ml hl-1) 

02 e 19 de Maio de 2003 Podridão cinzenta Rovral (iprodiona) (150 g hl-1) 

23 e 27de Maio de 2003 Lagartas Turex (Bacillus thuringiensis) (100g hl-1) 

 

A colheita iniciou-se no dia 04 de Junho e terminou a 17 de Junho de 2003. 

 

3 - Apresentação e discussão dos resultados 

 

Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos no ensaio. 
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ab 

Fig. 2 – Efeito da cultivar sobre o peso médio da alface. 
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De acordo com as figuras 2 e 3 as cultivares Joanna (NUN 0008 LT), Ducey (NUN 5309), 

NUN 5304 e Caterina foram as mais produtivas e as que apresentaram o maior peso médio 

da alface. 

A produção comercializável das referidas cultivares situou-se entre 54,42 t ha
-1

 e 67,22 t ha
-1

 

e o peso médio de cada alface entre 451 g e 532 g. 

 

4 - Conclusões 

 

A cultivar que obteve a menor produção foi a Teide-NUN 5308, que não apresentou 

diferenças significativas relativamente às cvs. Leny e Nun 5304. 

Na cv. NUN 5304 surgiram algumas plantas que apresentaram um fraco desenvolvimento 

vegetativo, não atingindo o calibre mínimo para a comercialização. 
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Projecto nº 347 – Acção 8.1 do PO AGRO. 

 

Resumo 

 

Este ensaio teve como objectivo estudar o comportamento de quatro cultivares (cvs.) 

(Triathlon, Taverna, Vanity e Floreal) de alface em estufa, na região de Beja. 

Concluiu-se que as cvs. apresentaram uma boa produção comercializável: Triathlon – 73,47 

t ha
-1

, Vanity – 65,47 t ha
-1

, Floreal – 68,3 t ha
-1

 e Taverna 48,37 t ha
-1

. 

A cultivar Taverna foi a que, nas condições em que decorreu o ensaio, demonstrou maior 

sensibilidade ao espigamento levando a que o seu período de colheita tenha sido mais 

reduzido, sendo as mais resistentes a Triathlon, a Vanity e a Floreal. Esta última foi a única 

cultivar atacada por tripes, após o início da colheita. 

As cultivares Vanity e Taverna foram as mais sensíveis à podridão cinzenta na fase final da 

cultura. 

 

Palavras chave: alface, cultivares, estufa. 

 

1 – Introdução 

 

A escassa informação relativa ao comportamento de culturas hortícolas na região de Beja, 

tem feito com que o Centro Hortofrutícola da Escola Superior Agrária de Beja realize 

alguma experimentação neste tipo de culturas. 

O interesse pela horticultura nesta região, ainda pouco direccionada para esta vertente 

agrícola, tem vindo a crescer nos últimos anos tornando-se assim, necessário fornecer aos 

interessados toda a informação base, como a adaptação de cultivares, épocas de plantação, 

datas de sementeira, compassos, etc. 

 

mailto:mare@esab.ipbeja.pt
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A alface pode ser produzida em estufa ou ao ar livre e sem grandes exigências culturais. 

Cultiva-se em quase todos os tipos de solo e ao longo de todo o ano. 

Neste caso, são apresentados os resultados obtidos num ensaio de cultivares de alface em 

estufa. 

 

2 – Material e Métodos 

 

O ensaio realizou-se numa estufa de tecto semicilíndrico e paredes rectas, de estrutura 

metálica e cobertura de polietileno tratado com uma espessura de 0,45 mm, ocupando uma 

área de 240 m
2
. O arejamento é estático e manual, efectuado através de janelas laterais 

colocadas a todo o comprimento da estufa. 

Utilizaram-se quatro cultivares de alface (Triathlon, Taverna, Vanity e Floreal), cujas 

características se passam a descrever. Relativamente à Floreal não se encontraram dados 

disponíveis na bibliografia consultada. 

 

Triathlon 

Batávia de cor clara e muito brilhante. Desenvolve um sistema radicular muito forte e atinge 

peso e volume elevados. É uma cultivar de ciclo curto com facilidade de adaptação a 

condições muito diversas. Apresenta forte resistência ao espigamento, é pouco sensível ao 

Tip Burn, tolerante ao vírus do mosaico da alface e resistente ao míldio. 

 

Taverna 

Cultivar do tipo Batávia de coloração média brilhante. É volumosa, pesada e resistente ao 

transporte. Apresenta um rápido crescimento e porte semi erecto. É resistente à Brémia NL 

1-16, 19, 21 e LMV. 

 

Vanity 

Batávia de cor clara. É uma cultivar volumosa, resistente ao LMV e tolerante não só ao 

espigamento e como também ao Tip burn. 

 

Na figura 1 apresenta-se as temperaturas máximas e mínimas registadas no interior da estufa 

durante o decorrer do ensaio. 
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Como se pode verificar a temperatura máxima variou entre os 27 e os 44 ºC. A temperatura 

mínima variou entre os 8 e os 18 ºC. 
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As temperaturas altas que ocorreram foram as responsáveis pelo espigamento de algumas 

alfaces, principalmente da cv. Taverna. 

O ensaio foi instalado em blocos completamente casualizados, com quatro repetições. 

Realizou-se uma escarificação, uma desinfecção do solo com o insecticida Furadan 5G 

(carbofurão) e por fim uma fresagem. 

Após a preparação do terreno procedeu-se à instalação do sistema de rega gota-a-gota. 

Utilizou-se fita de rega com gotejadores distanciados de 0,30 m, com o débito unitário de 

0,98 L h
-1

. 

A transplantação da alface foi efectuada, manualmente, no dia 27 de Março de 2003. 

O compasso de plantação utilizado foi o de 50 cm x 30 cm em linhas pareadas. 

A área de cada talhão era de 6,6 m
2
 com 88 plantas, conduzindo a uma densidade de 

plantação de 133 300 plantas ha
-1

. 

As operações culturais realizadas ao longo do ensaio foram uma sacha a 14 de Abril de 

2003, várias regas, fertilizações e tratamentos fitossanitários. 

A aplicação de adubo foi efectuada através de fetirrega e adubação foliar (quadro 1). 

 

Quadro 1-Adubações realizadas 

Data Adubo 

28 de Março, 08, 15 e 24 de Abril de 2003 (fertirrega) Fos-Pot (LLT) (3 L ha-1) 

11 de Abril de 2003 (adubação foliar) Nutriquisa 12-4-6 (250 mL hL-1) 

 

Fig. 1 – Temperaturas Máximas e Mínimas da estufa. 
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No decorrer do ensaio a cultura foi atacada por roscas (Agrotis segetum Den &Scgiff.), 

podridão cinzenta (Botrytis cinerea Pers), lagartas (Autographa gamma L.), míldio (Bremia 

lactucae Regel) e trips da Califórnia (Frankliniella occidentalis Pergante) (Carvalho et al., 

2001). 

Os ataques mais importantes foram a rosca logo a seguir à transplantação e as lagartas que 

começaram a surgir próximo da época de colheita. No combate a estas pragas e doenças 

foram realizados os tratamentos descritos no quadro 2. 

O ataque de trips apenas se verificou na cultivar Floreal, após o início da colheita. Não 

foram realizados quaisquer tratamentos no combate a esta praga devido ao intervalo de 

segurança dos produtos. 

 

Quadro 2 – Tratamentos efectuados ao longo do ciclo da cultura 

Data Doença ou praga Tratamento 

2 e 11 de Abril de 2003 Rosca Karate (lambda-cialotrina) (40 mL hL-1) 

16 de Abril de 2003 Podridão cinzenta Rovral (iprodiona) (150 g hL-1) 

21 de Abril de 2003 Míldio Mancozan (mancozebe) (200 g hL-1) 

2 e 7 de Maio de 2003 Lagartas Turex (Bacillus thuringiensis) ( ml hL-1) 

 

A colheita iniciou-se no dia 08 de Maio e terminou a 22 de Maio de 2003. 

 

3 - Apresentação e discussão dos resultados 

 

Através do quadro 3 pode-se verificar que não houve diferenças significativas em qualquer 

dos parâmetros analisados. 

 

Quadro 3 – Análise de variância da produção total e do peso médio da alface 

Origem de variação Produção total Produção comercializável Peso médio da alface 

Repetição 0.12 n.s.  0.12 n.s. 

Cultivar  0.31 n. s.  

Nota: n.s - p0,05 

 

O peso médio das alfaces variou entre os 0,538 kg da cultivar Vanity e os 0,6 kg da cultivar 

Triathlon (figura 2). 
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Através da figura 3 pode-se verificar que todas as cultivares apresentaram uma boa 

produção comercializável (Triathlon - 73,47 t ha
-1

, Vanity - 65,47 t ha
-1

, Floreal - 68,3 t ha
-1

 

e Taverna - 48,37 t ha
-1

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Conclusões 

 

Todas as cvs. apresentaram uma boa produtividade, sem diferenças significativas entre elas. 

A cultivar Taverna foi a que, nas condições em que decorreu o ensaio, demonstrou maior 

sensibilidade ao espigamento, levando a que o seu período de colheita tenha sido mais 

reduzido. 

A Floreal foi a única cultivar atacada por trips, mas já depois de ser ter iniciado a colheita. 

As cultivares Vanity e Taverna foram as mais sensíveis à podridão cinzenta na fase final da 

cultura. 

As cultivares Triathlon, Vanity e Floreal mostraram-se resistentes ao espigamento. 
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Fig. 2 – Peso Médio da Alface. 
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(2003/2004) 
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Rua Pedro Soares – Apartado 158 
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Projecto nº 347 – Centro Hortofrutícola - Acção 8.1 do PO AGRO. 

 

RESUMO 

 

Foi realizado um ensaio em couve brócolo instalado em blocos completamente casualizados, 

com quatro repetições. 

Pretendeu-se estudar o efeito de duas datas de plantação, em três cultivares de couve brócolo 

(Lord, Marathon e Pentathlon) no peso e diâmetro médios da inflorescência e na produção 

final. 

Concluiu-se que a plantação efectuada na 1ª data (9 de Outubro de 2003) apresentou 

vantagens em relação à 2ª data (23 de Outubro de 2003), relativamente ao peso e diâmetro 

da inflorescência e em relação à produtividade. 

As inflorescências da 2ª data apresentaram um espigamento precoce, devido às altas 

temperaturas, que ocorreram na altura da maturação. 

 

Palavras chave: couve brócolo, datas de plantação, cultivares para indústria. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

As couves são das espécies hortícolas mais importantes na nossa dieta alimentar. Existe uma 

grande diversidade de tipos, tais como: couve Portuguesa, Penca, Lombarda, Brócolo, Flor, 

Tronchuda, Chinesa, Bruxelas e Spitzkkool (Carvalho et al., 2001). 

A sua procura tem tido um grande aumento junto dos consumidores portugueses nos últimos 

anos. 

mailto:mare@esab.ipbeja.pt
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A couve brócolo (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) pertence à família das crucíferas 

e ao género brassica. Esta couve desenvolve inflorescências verdes, centrais e compactas 

rodeadas por outras mais pequenas, que surgem após o corte da principal (Biggs, 1980). 

Cultiva-se em todo o país, mas é na região do Ribatejo-Oeste que encontra as melhores 

condições edafo-climáticas para o a sua expansão (Carvalho et al., 2001). É uma cultura, 

cuja exploração intensiva no Ribatejo se realiza há mais de duas décadas, ultrapassando 

actualmente os 1000 hectares. A importância da cultura do brócolo tem aumentado devido 

ao interesse das indústrias de congelados, do mercado em fresco, da necessidade de rotação 

cultural, surgindo também como complemento económico das explorações (Frutas, 

Legumes e Flores, 1999). 

Este ensaio foi realizado não só devido à importância que a cultura apresenta para consumo 

interno e externo (principalmente Europa), mas principalmente devido aos poucos dados 

existentes sobre a cultura no Baixo Alentejo. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 - Local do ensaio 

O ensaio foi realizado ao ar livre no Centro Hortofrutícola da Escola Superior Agrária de 

Beja. 

 

2.2 – Condições climáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1- Temperaturas e precipitação registadas durante o ensaio (COTR). 

 

Apresenta-se na figura 1, a precipitação acumulada por 15 dias, assim como as temperaturas 

mínimas, médias e máximas, ocorridas por quinzena, durante os meses em que decorreu o 

ensaio. 
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2.3 - Preparação do solo  

Na preparação do solo foi realizada uma escarificação cruzada (03/10/03), seguida de uma 

adubação de fundo (600 kg ha
-1

 de 8-8-8 + 25 % de matéria orgânica). Armou-se o terreno 

em camalhões. 

 

2.4 - Controlo de infestantes 

Para o controlo de infestantes, em pré-emergência, foi aplicado o herbicida (oxifluorfene 24 

%) na concentração de 1,5 L por hectare (07/10/03).  

O herbicida foi aplicado logo após a passagem da fresa, para aproveitar o teor de humidade 

do solo, o que melhora a sua eficácia. 

 

2.5 - Rega 

No ensaio foi utilizada a rega por aspersão. 

Após a preparação do terreno, procedeu-se à colocação de aspersores-360º (08/10/03), 

móveis e distanciados de 8 m. 

Procedeu-se à rega, tendo em conta as condições climáticas e o desenvolvimento da cultura. 

 

2.6 - Delineamento experimental 

O ensaio foi instalado em blocos completamente casualizados, com 4 repetições, ocupando 

cada talhão uma área de 8,4 m
2
. A área total do ensaio, incluindo as bordaduras, foi de 434 

m
2
. 

 

2.7 - Plantação 

A plantação foi realizada manualmente devido às características do ensaio. 

O compasso de plantação foi de 50 cm x 50 cm no mesmo camalhão formando uma linha 

pareada. A distância entre camalhões foi de 140 cm atingindo-se, assim, uma densidade de 

plantação por hectare de 28 500 plantas. 

Foram realizadas duas datas de plantação: 

- 1ª Data de plantação: 09 de Outubro de 2003 

- 2ª Data de plantação: 23 de Outubro de 2003 

Nota: as plantas de ambas as datas de plantação foram provenientes dos viveiros 

VIDAVERDE. 
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2.8 - Adubação de cobertura (segundo a ficha técnica da Bonduelle) 

O calendário de adubações foi seguido sempre que as condições climáticas o permitiram 

(quadro 1). 

 

Quadro 1 – Adubações de cobertura efectuadas à cultura para cada data de plantação 

Primeira data de plantação Segunda data de plantação 

 

20 de Outubro de 2003 

240 kg ha-1 de 7-21-21 
03 de Novembro de 2003 

250 kg ha-1 de 7-21-21 

29 de Outubro de 2003 

210 kg ha-1 de Nitrolusal 27% 
12 de Novembro de 2003 

210 kg ha-1 de Nitrolusal 27% 

18 de Novembro de 2003 

195 kg ha-1 de Nitrolusal 27% 

05 de Dezembro de 2003 

195 kg ha-1 de Nitrolusal 27% 

Nota: O adubo 7-21-21 foi incorporado através de uma sacha. 

 

2.9 - Tratamentos fitossanitários 

As pragas mais significativas durante o decorrer do ensaio foram as lesmas e os caracóis 

(tratamento com 50 % mercaptodimetur), seguindo-se a lagarta da couve e a mosca branca 

(tratamento com lambda-cialotrina). Não foram detectadas quaisquer doenças, tendo o óxido 

de cobre sido utilizado apenas para prevenir o aparecimento de fungos (quadro 2). 

 

Quadro 2 – Tratamentos fitossanitários efectuadas à cultura para cada data de 

plantação 

Primeira data de plantação Segunda data de plantação 

10 de Outubro de 2003 

 50 % Mercaptodimetur misturado em 

farelos 

24 de Outubro de 2003 

Lambda-cialotrina (40 mL hL
-1

) 

17 e 24 de Outubro de 2003 

 Lambda-cialotrina (40 mL hL
-1

) 
24 de Outubro de 2003 

 50 % Mercaptodimetur misturado em farelos 

24 de Outubro de 2003 

 50 % Mercaptodimetur misturado em 

farelos 

07 de Novembro de 2003 

 40 % de Oxicloreto de cobre (300 g hL
-1

) 

07 de Novembro de 2003 

 40 % de Oxicloreto de cobre (300 g hL
-1

) 
18 de Novembro de 2003 

 Deltametrina (30 mL hL
-1

) 

 

18 de Novembro de 2003 

 Deltametrina (30 mL hL
-1

) 
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2.10 - Colheita 

As colheitas foram efectuadas quando as inflorescências atingiram o seu máximo 

desenvolvimento e apenas se contabilizaram as inflorescências principais, devido a 

exigências da fábrica (quadro 3). 

 

Quadro 3 – Datas de colheita efectuadas para cada data de plantação 

Primeira data de plantação Segunda data de plantação 

 

13, 16, 19, 23, 28 de Janeiro e 03 de 

Fevereiro de 2004 

03, 06 e 13 de Fevereiro de 2004 

 

 

3- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os parâmetros observados foram: 

- peso e diâmetro da inflorescência 

- produtividade ha
-1

 

 

O tratamento estatístico consistiu na ANOVA e comparação de médias pelo teste de 

Duncan. 

 

Apresentam-se os resultados, apenas relativamente aos parâmetros que apresentaram na 

diferenças estatisticamente significativas na ANOVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Efeito da data de plantação no peso da inflorescência. 
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De acordo com a figura 2, na 1ª data de plantação em 9 de Outubro o peso médio da 

inflorescência foi superior ao da 2ª data em 23 de Outubro, apresentando um valor de 603 g 

na 1ª e de 358 g na 2ª. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Efeito da cultivar no peso da inflorescência. 

 

Observando a fig. 3, verifica-se que não houve diferenças estatisticamente significativas 

entre as três cultivares, relativamente ao peso da inflorescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 – Efeito da data de plantação no diâmetro da inflorescência. 

 

No que diz respeito ao diâmetro da inflorescência, o valor médio mais elevado (22,5 cm) foi 

registado na 1ª data de plantação, sendo o da 2ª data apenas de 19,4 cm (fig. 4). 
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Fig.5 – Efeito da cultivar no diâmetro da inflorescência. 

 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no diâmetro da inflorescência 

entre as três cultivares em estudo (fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Efeito da data de plantação na produtividade. 

 

Na primeira data de plantação, obteve-se a maior produtividade média (17,2 t ha
-1

), 

comparativamente com a da 2ª data que foi apenas de 10,2 t ha
-1

 (fig. 6). 
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Fig. 7 – Efeito da cultivar na produtividade. 

 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre as três cultivares, no que 

respeita à produtividade (fig.7). 

 

4- CONCLUSÕES 

- A data de plantação influenciou o peso, o diâmetro da inflorescência e a produtividade 

- A plantação efectuada em na 1ª data a 09 de Outubro de 2003 apresentou vantagens 

relativamente à 2ª data em 23 de Outubro de 2003. 

- As inflorescências da 2ª data apresentaram um espigamento precoce devida às 

temperaturas altas, que se fizeram sentir na altura da maturação (fig 1). 
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Resumo 

 

Efectuou-se o acompanhamento do ciclo vegetativo de algumas cultivares (cvs.) de figueira 

(Ficus carica) produtoras de figos lampos e vindimos, instaladas num pomar da Escola 

Superior Agrária de Beja, de modo a estudar-se o seu comportamento nesta região. 

Observaram-se os estados fenológicos e fez-se uma análise da produtividade e qualidade dos 

frutos. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que nas condições em que decorreu o ensaio, a 

cv. Lampa Preta foi a única que produziu figos lampos de boa qualidade. Relativamente aos 

figos vindimos a cv. Pingo de Mel apresentou a produção mais elevada, mas os frutos de 

melhor qualidade (peso, calibre e características organolépticas) foram produzidos pela cv. 

Bêbera Branca. 

 

Palavras chave: figos lampos e vindimos, estados fenológicos, produtividade, qualidade. 

 

1 – Introdução 

 

O ensaio realizou-se num pomar de regadio da Escola Superior Agrária de Beja (ESAB), 

onde se encontram implantadas algumas cultivares de figueira num compasso de 8 x 6 m, 

ocupando uma área de 0,25 ha (Regato, 1996). 

No que respeita ao Alentejo, é na região de Moura que predominam os pomares desta 

espécie, destinados principalmente à produção de figo para secar (Saraiva, 1992). 

Dado tratar-se de uma cultura com aptidão nesta região e não existirem muitos dados acerca 

do seu comportamento, pretendeu-se com este trabalho recolher alguma informação 

relativamente às cultivares existentes no pomar da ESAB. 

mailto:mare@esab.ipbeja.pt
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Os dados apresentados referem-se apenas ao período de Janeiro a Setembro de 2002. 

 

2 – Material e métodos 

 

Relativamente aos figos lampos, observaram-se as cvs. Lampa Preta e Pingo de Mel, 

enquanto que no caso dos vindimos, as cvs. em estudo foram a Smirna, Pingo de Mel, Olho 

de Perdiz, Bêbera Branca e Lampa Preta. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições no 

caso das cultivares de figos vindimos. Relativamente às cvs. produtoras de figos lampos não 

foi possível fazer o tratamento estatístico dos dados, uma vez que o número de árvores não o 

permitiu. 

Durante o decorrer do ensaio realizou-se a poda de produção e os trabalhos de manutenção 

do pomar. 

Durante o ciclo vegetativo fizeram-se observações dos estados fenológicos e após a colheita 

dos frutos procedeu-se às seguintes determinações: peso do fruto (g); diâmetro longitudinal 

e transversal (mm); número de frutos kg-1; produção média árvore-1 (kg); produção total por 

cultivar (kg); produção ha-1 (kg) e grau Brix. 

 

3- Apresentação e discussão dos resultados 

 

A figura 1 representa os estados fenológicos observados de Janeiro a Setembro de 2002 

relativamente às cvs. em estudo. 

 

 

Fig. 1 – Estados fenológicos 
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De acordo com a fig. 1, a actividade vegetativa das cvs. iniciou-se na primeira quinzena de 

Março. Apenas as cvs. Lampa Preta, Olho de Perdiz e Pingo de Mel apresentaram figos 

lampos. Verificou-se uma queda total dos figos na cv. Olho de Perdiz, uma queda parcial na 

cv. Pingo de Mel, não ocorrendo na cv. Lampa Preta. 

A maturação dos figos lampos iniciou-se em meados de Junho em ambas as cvs., embora a 

colheita da cv. Lampa Preta se tenha verificado mais cedo. 

O aparecimento dos figos vindimos surgiu no princípio de Maio na cv. Pingo de Mel e em 

meados de Maio nas outras cvs.  

Ocorreram quedas de frutos nas cvs. Lampa Preta e Olho de Perdiz, com mais intensidade 

nesta última. 

A colheita dos figos vindimos teve início em meados de Agosto e prolongou-se até meados 

de Setembro, no caso das cvs. Bêbera Branca, Pingo de Mel e Smirna, tendo sido 

interrompida devido a precipitações abundantes que danificaram os figos. 

Apresentam-se no quadro 1, os resultados referentes aos figos vindimos. 

 

Quadro 1 – Efeito da cultivar sobre o peso, diâmetro transversal e longitudinal do 

fruto, número de frutos/kg e sólidos solúveis. 
Cultivar Peso do 

fruto (g) 

Diâmetro 

transversal (mm) 

Diâmetro 

longitudinal 

(mm) 

Sólidos solúveis 

(Brix) 

(%) 

Número de 

frutos kg
-1

 

Bêbera Branca 67,68 A 51,93 A 67,14 A 20,89 B 14,67 D 

Smirna 46,94   B 48,34 B 41,38 B 20,09 B 21,33 C 

Pingo de Mel 46,14   B 47,00 BC 49,08 B 21,22 AB 21,67 BC 

Lampa Preta 40,34   BC 46,69 BC 44,95 B 24,00 A 24,89 AB 

Olho de Perdiz 35,91     C 44,07 C 42,64 B 22,50 AB 27,89 A 

Nota: Valores médios seguidos da mesma letra não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 
 

Da análise do quadro 1, destaca-se que a cv. Bêbera Branca apresentou frutos com maior 

peso e calibre, diferindo estatisticamente das outras cvs. O peso médio do fruto da cv. 

Bêbera Branca (67,68 g) foi superior ao verificado num ensaio realizado no Algarve, onde 

se obteve o valor de 47 g para o fruto da referida cv. (Leal, 1999). 

Relativamente ao grau Brix, enquanto que no Algarve a cv. Bêbera Branca apresentou um 

valor de 29 % (Leal, 1999), neste ensaio obteve apenas 20,89 %. 

A cultivar que obteve o grau Brix mais elevado foi a Lampa Preta (24 %), não diferindo 

estatisticamente das cvs. Pingo de Mel e Olho de Perdiz. 

A cultivar Olho de Perdiz apresentou o menor peso do fruto, não diferindo da cv. Lampa 

Preta. 

É de referir que a cv. Pingo de Mel (46,14 g) obteve um peso médio do fruto mais elevado 

neste ensaio do que no Algarve (30 g) (Leal, 1999). 
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O coeficiente de variação de 60,13 % que se obteve quando se fez a análise de variância das 

produções não permitiu detectar diferenças estatisticamente significativas entre as cultivares. 

Desta forma, apresentam-se no quadro 2 os resultados não tratados estatisticamente. 

 

Quadro 2 - Valores médios das produções obtidas nas cultivares produtoras de figos 

vindimos 
Cultivar Produção média /árvore (kg) Produção total (kg) Produção ha

-1
 (kg) 

Bêbera Branca 8,2 65,8 1711,8 

Smirna 13,6 81,3 2818,4 

Pingo de Mel 25,6 204,6 5320,6 

Lampa Preta 2,7 16,1 559,5 

Olho de Perdiz 9,5 37,8 1967,7 

 

Como se pode observar no quadro 2, a cv. Lampa Preta apresentou uma produção 

média/árvore muito baixa e com pouca qualidade, o que está de acordo com Leal (1999). A 

cv. Pingo de Mel apresentou uma produção média/árvore mais elevada do que no Algarve 

(20,1 kg), enquanto que a cv. Bêbera Branca apresentou um valor ligeiramente mais baixo 

relativamente ao obtido naquele ensaio (10,9 kg) (Leal, 1999). 

 

Quadro 3 - Valores médios referentes aos parâmetros observados nas cultivares 

produtoras de figos lampos (não tratados estatisticamente). 
Cultivar Peso do 

fruto 

(g) 

Diâmetro 

transvers

al (mm) 

Diâmetro 

longitudinal 

(mm) 

Sólidos 

solúveis 

(Brix) 

Número 

de frutos 

kg
-1

 

Produção 

árvore
-1 

(kg) 

Produção 

total 

(kg) 

Produção 

ha
-1

 

(kg) 

Pingo de Mel 53,79 66,29 44,66 22,38 18 1,1 8,9 232,4 

Lampa Preta 87,97 74,56 55,90 20 11 15,6 93,7 3246,9 

 

Embora nalgumas regiões, como por exemplo no Algarve, a cv. Pingo de Mel produza 

apenas figos vindimos, em Beja também produz figos lampos de qualidade, apresentando, 

no entanto, uma produção baixa (quadro 3). 

A cv. Lampa Preta apresentou uma produção média árvore
-1

 mais elevada e frutos de maior 

peso e calibre do que no ensaio realizado no Algarve, onde se obtiveram os valores de 1,1 

kg para a produção média árvore
-1

 e de 28 g para o peso de fruto (Leal, 1999). 
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Resumo 

 

Realizou-se o estudo da adaptabilidade de algumas cultivares (cvs.) de figueira, produtoras 

de figos lampos e vindimos, instaladas num pomar da Escola Superior Agrária de Beja, 

assim como, uma análise da sua produtividade e qualidade dos frutos. 

Os resultados obtidos demonstraram que a cv. Lampa Preta foi a que apresentou a maior 

produção de figos lampos e as cvs. Pingo de Mel e Bêbera Branca a de figos vindimos. 

Palavras chave: figos lampos e vindimos, estados fenológicos, produtividade, qualidade. 

 

1 – Introdução 

 

A cultura da figueira (Ficus carica L.) ainda tem alguma representatividade no Alentejo, 

embora surja como uma cultura marginal em consociação, principalmente, com a oliveira.  

É na zona de Moura onde predominam os pomares de figueira, alguns extremes, destinados 

à produção de figos para secagem (Saraiva, 1992). 

Actualmente já existem alguns fruticultores da região interessados nesta cultura, o que 

conduziu à realização deste trabalho, que consistiu na caracterização e acompanhamento 

de algumas cultivares existentes no pomar do Centro Hortofrutícola da Escola Superior 

Agrária de Beja, como a Pingo de Mel, a Lampa Preta, a Bêbera Branca, a Olho de Perdiz 

e a Smirna, que foram plantadas em 1995 num compasso de 8 x 6 m e ocupam uma área de 

0,25 ha (Regato, 1996). 

Pretende-se com este estudo obter dados sobre a adaptabilidade das cultivares na região, 

através da observação dos estados fenológicos, e também sobre a produtividade e qualidade 

dos frutos. 

mailto:mare@esab.ipbeja.pt
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Os resultados apresentados referem-se apenas ao período de Janeiro a Setembro de 2003, 

sendo, no entanto, de todo o interesse para a região prolongar este trabalho por mais alguns 

anos, de modo a que se possam recolher informações mais precisas. 

 

2 – Material e métodos 

 

Relativamente aos figos lampos, observaram-se as cultivares Lampa Preta, Pingo de Mel e 

Olho de Perdiz, enquanto que no caso dos vindimos, as cvs. em estudo foram a Smirna, 

Pingo de Mel, Olho de Perdiz e Bêbera Branca. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições. 

Durante o decorrer do ensaio realizou-se a poda de produção. 

O controlo de infestantes foi efectuado com um destroçador na entrelinha e aplicação de 

herbicida na linha. 

Realizaram-se os tratamentos fitossanitários referidos no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Tratamentos fitossanitários efectuados no ano de 2003 

Data Doenças ou pragas Substância activa 

17 de Jan. e 10 de Fev. de 2003 Fungos Oxicloreto de cobre 

05 de Mar. de 2003 Formas hibernantes de insectos Óleo de Verão 

02 e 24 de Abr. de 2003 Alternaria Iprodiona 

30 de Jun. de 2003 Mosca do Mediterrâneo Fentião *
 

22 de Out. de 2003 Cochonilha e Mosca do Mediterrâneo Malatião 

2 e 26 de Dez. de 2003 Fungos Oxicloreto de cobre 

* aplicado ao solo juntamente com açúcar amarelo 

 

O sistema de rega utilizado foi o de gota-a-gota com 2 gotejadores tuftif (8 litros por hora) 

por árvore. A rega foi efectuada consoante as leituras efectuadas nos tensiómetros instalados 

nesta área. 

Procedeu-se à fertilização de acordo com as análises de terra e as análises foliares, 

efectuando-se uma aplicação fraccionada dos adubos através da água da rega (quadro 2). 
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Quadro 2 – Fertilização efectuada no ano de 2003 

Data Quantidade Adubo 

13-03-2003 2 kg 12 – 36 – 12 + 3 Mg + Microelementos 

13-05-2003 4 kg 13 – 5 – 30 + 2 Mg + Microelementos 

23-05-2003 4 kg 12 – 5 – 36 + Microelementos 

04-06-2003 4 kg 12 – 5 – 36 + Microelementos 

03-07-2003 10 litros 32 N 

30-07-2003 5 kg 12 – 5 – 36 + Microelementos 

21-08-2003 5 kg 13 – 5 – 30 + 2 Mg + Microelementos 

24-09-2003 5 kg 13 – 0 – 46 

 

Durante o ciclo vegetativo fizeram-se observações dos estados fenológicos e, relativamente 

aos figos lampos, da percentagem de figos que caíram. Após a colheita dos frutos procedeu-

se às seguintes determinações: peso do fruto (g); diâmetro longitudinal e transversal (mm); 

número de frutos kg
-1

; produção por árvore; produção por hectare e grau Brix. Efectuou-se 

ainda a determinação da produção comercializável e não comercializável dos figos lampos. 

 

3- Apresentação e discussão dos resultados 

 

3.1- Estados fenológicos 

 

A figura 1 representa os estados fenológicos observados de Janeiro a Setembro de 2003 

relativamente às cvs. em estudo. 

 

 

Fig. 1 – Estados fenológicos. 
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De acordo com a fig. 1, a actividade vegetativa das cultivares iniciou-se entre a segunda 

quinzena de Fevereiro e a primeira quinzena de Março. Apenas as cvs. Lampa Preta, Olho 

de Perdiz e Pingo de Mel apresentaram figos lampos. Verificou-se uma queda total dos figos 

lampos na cv. Olho de Perdiz e uma queda parcial nas cvs. Pingo de Mel e Lampa Preta. A 

maturação e a colheita dos figos lampos iniciou-se em meados de Junho em ambas as cvs.. 

O aparecimento dos figos vindimos surgiu nos princípios de Maio na cv. Pingo de Mel e em 

meados de Maio nas outras cvs.. Ocorreram quedas em grandes quantidades nos frutos das 

cvs. Lampa Preta e Olho de Perdiz. A colheita dos figos vindimos teve início nos princípios 

de Agosto, relativamente à cv. Pingo de Mel e em meados de Agosto nas outras cvs., 

prolongando-se até meados de Setembro, no caso das cvs. Bêbera Branca, Pingo de Mel e 

Smirna, tendo sido interrompida devido a precipitações abundantes que danificaram os 

figos, especialmente na cv. Bêbera Branca que ainda apresentava uma grande quantidade de 

frutos. 

 

3.2- Figos Lampos 

 

No que respeita aos figos lampos, a percentagem média dos figos que caíram foi de 45,6 % 

na c.v. Lampa Preta, 62,9 % na c.v. Pingo de Mel e 100 % na c.v. Olho de Perdiz. 

Nas figuras de 2 a 6 apresentam-se os resultados obtidos relativamente aos figos lampos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- Efeito da cultivar sobre o peso unitário do fruto. 
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Fig. 3- Efeito da cultivar sobre o diâmetro longitudinal e transversal do fruto. 

 

Verifica-se (figs. 2 e 3) que as cultivares não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas em relação peso unitário e ao diâmetro transversal do fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 4- Efeito da cultivar sobre os sólidos solúveis do fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5- Efeito da cultivar sobre a produtividade árvore
-1
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Observa-se (figs. 3, 4, 5, e 6) que a cv. Lampa Preta foi a mais produtiva (3604 kg ha
-1

) e a 

que apresentou frutos com maior diâmetro longitudinal (81,40 mm), assim como, maior 

percentagem de sólidos solúveis (20,77 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6- Efeito da cultivar sobre a produtividade ha-1. 

 

Como se pode verificar através da fig. 6, a produção da cv. Pingo de Mel foi muito baixa 

(200 kg ha
-1

), o que se pode considerar normal, uma vez que ela é fundamentalmente 

produtora de figos vindimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7- Efeito da cultivar sobre o número de frutos kg-1. 

 

De acordo com a fig. 7, o número de frutos necessário para atingir um quilograma foi 

superior na cultivar Pingo de Mel (19) do que na Lampa Preta (13), o que significa que os 

frutos da cv. Pingo Mel são mais pequenos como se pode observar na fig. 3. 
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3.3- Figos Vindimos 

 

Apresentam-se de seguida (figs. 6 a 11), os resultados referentes aos diversos parâmetros 

estudados, para as cvs. produtoras de figos vindimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8- Efeito da cultivar sobre o peso unitário do fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9- Efeito da cultivar sobre o diâmetro longitudinal e transversal do fruto. 

 

Verifica-se (figs. 8 e 9) que a cv. Bêbera Branca apresentou o peso mais elevado (66,63 g), 

assim como, o maior diâmetro longitudinal (74,57 mm) do fruto. 
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Fig. 10- Efeito da cultivar sobre os sólidos solúveis do fruto. 

 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas relativamente ao diâmetro 

transversal e aos sólidos solúveis dos frutos (figs. 9 e 10). 

A cultivar mais produtiva foi a Pingo de Mel (7496 kg ha
-1

), que não deferiu 

estatisticamente da cv. Bêbera Branca (4956 kg ha
-1

) (fig. 12). 

No caso da cv. Olho de Perdiz é necessário um maior número de frutos (32) para perfazer 

um quilograma, não diferindo das cvs. Smirna e Pingo de Mel onde se necessita de 26 e 23 

frutos respectivamente (fig. 13). Esta situação está de acordo com a fig. 8, onde se observa 

que foram as referidas cvs. as que apresentam o menor peso unitário do fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11- Efeito da cultivar sobre a produtividade árvore-1. 

 

De acordo com a fig. 12, as cvs. menos produtivas foram a Olho de Perdiz (692,6 kg ha
-1

) e 

a Smirna (3274 kg ha
-1

). 
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Fig. 12- Efeito da cultivar sobre a produtividade ha-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13- Efeito da cultivar sobre o número de frutos kg-1. 

 

 

4 – Conclusões 

 

Relativamente aos figos lampos, observou-se que a cv. Lampa Preta foi mais produtiva e a 

que apresentou os frutos de melhor qualidade. 

As cvs. Pingo de Mel e Bêbera Branca obtiveram as produções mais altas de figos vindimos, 

sendo os frutos desta última os maiores e mais pesados. 
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Resumo 

 

O estudo da floração da nogueira, remete-nos a um problema que se tem vindo a verificar 

ultimamente: desfasamentos da floração masculina e feminina, impedido as árvores de 

produzirem em quantidade e qualidade. 

Este projecto tem como principais objectivos obter dados relativos à floração masculina e 

feminina da nogueira, de modo a verificar-se a sua coincidência e precocidade. Este projecto 

visa ainda obter dados acerca da polinização cruzada. 

Neste trabalho serão apresentados e discutidos os resultados dos dados relativos à floração 

masculina e feminina de cultivares instaladas na região de Beja, mais precisamente no 

Monte da Raposinha e no Centro Horto – frutícola da ESAB, e ainda a comparação da 

floração da nogueira na região de Beja com a região de Múrcia em Espanha e com cultivares 

instaladas em França. 

 

Palavras Chave: Nogueira, estados fenológicos, floração masculina, floração feminina, 

polinização. 

 

Abstract 

 

The study of the walnut tree flowering refers to a problem that has been noticed lately: a 

phase displacement between male and female flowering, which prevents the trees from 

producing quality products in large quantities. 

This project aims essentially at gathering data related to the male and female flowering of 

the walnut tree, so as to notice their coincidence and precocity. This project also intends to 

collect data concerning cross polinization. 
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In this work, one will present and discuss the results of data related to the male and female 

flowering of some varieties settled in the region of Beja, namely in the Monte da Raposinha 

and in the Centro Horto - frutícola of the ESAB, as well as a comparison of the walnut tree 

flowering in the region of Beja and in the region of Múrcia, in Spain and with some varieties 

settled in France. 

 

Key Words: Walnut tree, phenologic states, male flowering, female flowering, polinization 

 

1-Introdução 

 

A nogueira é uma árvore de grande importância económica, porque se cultiva 

principalmente para obtenção de frutos (principalmente a espécie Juglans regia) fazendo 

dela uma das espécies de fruteiras mais rentáveis actualmente 

(www.ambient.ecologico.com). 

Actualmente Portugal atravessa uma fase crucial na procura de novas alternativas à 

agricultura convencional, que possam permitir aos agricultores gerar fundos, que lhes 

garantam a subsistência e a recuperação dos capitais que investiram (Regato et al., 1993), no 

entanto é notável a falta de experimentação e investigação neste campo. 

É neste âmbito que consiste este estudo: determinar o comportamento de várias cultivares de 

nogueira face ao clima desta região prevenindo que futuramente não se instalem cultivares 

desadequadas, salvaguardando assim o investimento de muitos nucicultores.  

 

2-Material e Métodos 

 

Este estudo baseia-se na observação dos estados fenológicos da nogueira. 

Para tal, ao longo dos meses de Março, Abril e Maio, foi efectuada a recolha de informação 

acerca da evolução dos estados fenológicos das diferentes cultivares do Monte da Raposinha 

e do centro Horto – frutícola. As árvores foram marcadas aleatoriamente (3 árvores das 

cultivares Amigo, Chandler, Hartley, Howard, Lara, Pedro, Serr e Tulare, excepto a cultivar 

Cisco do centro Horto - frutícola e as cultivares Fernette e Trompito do Monte da 

Raposinha, que se marcou apenas duas e da cultivar Fernette apenas uma, devido a não 

existirem mais exemplares), as observações foram realizadas duas vezes por semana. 
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3 -Resultados e discussão 

 

Seguidamente serão apresentadas tabelas com os dados relativos aos estados fenológicos, 

desde a rebentação (estado Cf ) até ao início da formação do fruto (estado Gf), a plena 

floração masculina corresponde aos estados Fm e Fm2 (figura 1), e a plena floração 

feminina aos estados Ff1 e Ff2 (figura 2). Os dados relativos à floração masculina e 

feminina serão comparados por cultivar e entre as várias cultivares para se verificar se 

existiu coincidência de floração, estes dados serão ainda comparados com dados existentes 

na bibliografia, para se verificar se existem diferenças entre as cultivares em Portugal, 

França e Espanha. 

Há ainda que salientar que as cultivares do centro Horto – frutícola são relativamente novas, 

instaladas em 1996 (Amigo, Hartley, Pedro e Serr) e em 1998 (Cisco). 

 

   

Fig. 1 – Amentilho no estado Fm2.   Fig. 2 – Flores femininas no estado Ff2. 
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Quadro 1 – Quadro de comparação da floração das diferentes cultivares no Monte da Raposinha, no 

Centro Horto - frutícola, em França (Germain et al., 1999) e em Múrcia – Espanha (Lorente, 1990). 
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1♀                    

1♂                    

2♀                    

2♂                    

3♀                    

3♂                    

4♀                    

4♂                    

5♀                    

5♂                    

6♀                    

6♂                    

7♀                    

7♂                    

8♀                    

8♂                    

9♀                    

9♂                    

10♀                    

10♂                    

11♀                    

11♂                    

12♀                    

12♂                    

13♀                    

13♂                    

14♀                    

14♂                    

15♀                    

15♂                    

16♀                    

16♂                    

17♀                    

17♂                    
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19♂                    
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23♂                    

24♀                    
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25♀                    
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26♀                    

26♂                    

27♀                    

Legenda: 

 Rebentação 

 Floração feminina 

 Plena floração feminina 

 Floração masculina 

 Plena floração masculina 

 Flores femininas de 2ª geração (Ff1, Ff2, Ff3 e Gf) 

♀ Floração feminina 

♂ Floração masculina 

1 - Cultivar Amigo instalada no Centro Horto – frutícola, com 7 anos. 

2 - Cultivar Amigo instalada no Centro Horto – frutícola, com 7 anos. 

3 - Cultivar Amigo instalada em Múrcia – Espanha, com 11 anos (Lorente, 1990). 

4 - Cultivar Chandler instalada no Monte da Raposinha, com 4 anos, p-e J. nigra, reenxertada em Franquette. 

5 - Cultivar Cisco instalada no Monte da Raposinha, com 3 anos, p-e J. nigra, reenxertada em Serr. 

6 - Cultivar Cisco instalada no centro Horto – frutícola, com 5 anos. 

7 - Cultivar Cisco instalada no centro Horto – frutícola, com 5 anos. 

8- Cultivar Fernette instalada no Monte da Raposinha, com 2 anos, p-e J. regia, reenxertada em Serr. 

9 - Cultivar Fernette instalada em França (Germain et al., 1999). 

10 - Cultivar Franquette instalada no Monte da Raposinha, com 11 anos, p-e J. regia. 

11 - Cultivar Franquette instalada em França (Germain et al., 1999). 

12 - Cultivar Franquette instalada em Múrcia – Espanha, com 11 anos (Lorente, 1990). 

13 - Cultivar Hartley instalada no Monte da Raposinha, com 11 anos, p-e J. regia. 

14 - Cultivar Hartley instalada no Centro Horto – frutícola, com 7 anos. 

15 - Cultivar Hartley instalada em Múrcia – Espanha, com 11 anos (Lorente, 1990). 
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16 - Cultivar Howard instalada no Monte da Raposinha, com 2 anos, p-e J. regia, reenxertada em Serr. 

17 - Cultivar Lara instalada no Monte da Raposinha, com 7 anos, p-e J. regia. 

18 - Cultivar Lara instalada no Monte da Raposinha, com 2 anos, p-e J. regia, reenxertada em Serr. 

19 - Cultivar Lara instalada em França (Germain et al., 1999). 

20 - Cultivar Pedro instalada no centro Horto – frutícola, com 7 anos. 

21 - Cultivar Pedro instalada no centro Horto – frutícola, com 7 anos. 

22 - Cultivar Pedro instalada em Múrcia – Espanha, com 11 anos (Lorente, 1990). 

23 - Cultivar Serr instalada no Monte da Raposinha, com 11 anos, p-e J. regia. 

24 - Cultivar Serr instalada no centro Horto – frutícola, com 7 anos. 

25 - Cultivar Serr instalada em Múrcia – Espanha, com 11 anos (Lorente, 1990). 

26 - Cultivar Tulare instalada no Monte da Raposinha, com 2 anos, p-e J. regia, reenxertada em Serr. 

27 - Cultivar Trompito instalada no Monte da Raposinha, com 1 ano, p-e J. regia, reenxertada em Serr. 

Nota 1: As células de fundo amarelo representam observações retiradas da bibliografia.  

Nota 2: Existe desfasamento da floração das cultivares reenxertadas, principalmente devido à idade destas. 

 

Analisando o quadro 1 conclui-se que: 

Comparando as observações efectuadas à cultivar Amigo com as observações de referência, 

pode-se concluir que em Espanha esta cultivar foi mais precoce no que diz respeito à 

floração feminina, registando-se ainda um curto período da floração masculina, o que não 

sucedeu no Centro Horto - frutícola, onde a floração feminina foi mais tardia e a floração 

masculina embora sendo mais precoce, registou-se durante um longo período de tempo (de 7 

de Abril a 21 de Maio, com a plena floração de 28 de Abril a 19 de Maio), o que leva a crer 

que o amadurecimento dos amentilhos se deu de forma lenta e escalonada, muito 

provavelmente por influência das temperaturas, assegurando a polinização total das flores 

femininas. 

Pode-se ainda dizer que a cultivar Amigo este ano foi considerada auto-fértil, muito 

provavelmente devido ao clima que se fez sentir, mas embora a floração feminina e 

masculina sejam coincidentes, isso não é obrigatoriamente sinónimo de autofertilidade. 

Relativamente à cultivar Chandler, protândrica, como não existe base de comparação, 

pode-se concluir que a floração masculina apenas assegurou parte da polinização das flores 

femininas, já que as plenas florações coincidem parcialmente (plena floração masculina de 

28 de Abril a 14 de Maio e plena floração feminina de 7 de Maio a 19 de Maio). Nesta 

cultivar verificou-se ainda que existiram muitas flores femininas de 2ª geração, que segundo 

Germain et al. (1999), embora sejam fecundadas, originam nozes de menor calibre. 

A cultivar Cisco é protândrica, não havendo coincidência da floração masculina e feminina, 

tanto no Monte da Raposinha como no centro Horto - frutícola. 

Da análise do quadro 1, verificou-se que a data de início da plena floração masculina (5 de 

Maio) e da plena floração feminina (14 de Maio) da cultivar Fernette, são as mesmas para 
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os dados de referência e para o Monte da Raposinha. No entanto a plena floração masculina 

e feminina terminou mais tarde nos dados recolhidos no Monte da Raposinha (21 de Maio 

para ambas). Este facto deve-se possivelmente às diferenças climáticas (temperatura e 

precipitação) entre Portugal e França. Conclui-se ainda que a plena floração foi coincidente, 

sendo as flores femininas polinizadas pelas masculinas, o que não aconteceu com as 

observações de referência em que é notório o desfasamento das florações. 

Relativamente aos dados de referência da cultivar Franquette, conclui-se que estes são 

similares aos dados observados no Monte da Raposinha, verificando-se apenas uma ligeira 

precocidade na floração masculina dos dados de referência Espanhóis. Esta cultivar em 

França tem um comportamento protogínico, contrário ao das outras observações. Talvez por 

esta razão, esta cultivar em França frutifique mais cedo e seja considerada uma das 

variedades principais dos pomares de nogueiras franceses. 

Na maioria das vezes a Franquette é instalada nos pomares da região como polinizadora de 

variedades mais tardias como por exemplo a Hartley. 

De acordo com a tabela de floração, observou-se ainda, que a floração é coincidente, o que 

não aconteceu nos outros dois casos de referência. 

A cultivar Hartley chega a apresentar 3 a 4 flores femininas por inserção como se pode 

verificar na figura 3. 

Relativamente a esta cultivar, protândrica, verificou-se que no Monte da Raposinha iniciou-

se mais cedo tanto a floração feminina como a masculina (7 de Abril e 17 de Abril 

respectivamente). 

Tanto no Monte da Raposinha como no centro Horto - frutícola, a plena floração foi 

coincidente, contrariando os dados de referência espanhóis, em que a plena floração 

masculina e feminina foram completamente desfasadas. 

Pode-se referir ainda que a plena floração masculina teve uma longa duração (de 24 de Abril 

a 14 de Maio), a cultivar polinizou-se a si própria e também a outras variedades receptivas, 

como por exemplo as cultivares Lara e Pedro. 

 

 

Fig.3 – Exemplo de várias flores femininas na mesma inserção. 
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No que diz respeito à cultivar Howard pode-se concluir que é uma cultivar vigorosa, por ser 

reenxertada não possui amentilhos e a floração feminina registou-se de 28 de Abril a 21 de 

Maio com uma plena floração muito ampla (floração escalonada) de 30 de Abril a 19 de 

Maio. Esta cultivar apresentou ainda uma floração feminina de 2ª geração no período de 7 

de Maio a 19 de Maio. Embora não possuindo amentilhos, a existência de inúmeras 

variedades instaladas no Monte da Raposinha asseguraram a polinização. Esta pode ser 

polinizada por exemplo, pela cultivar Lara, Hartley e pela Chandler. 

A cultivar Lara é sem dúvida, para além da Serr, uma das variedades que se adapta bem às 

condições edafo-climáticas da região de Beja, para além de ser relativamente resistente à 

antracnose. Teve um início de floração mais precoce em relação aos dados de referência 

franceses. No entanto, a plena floração masculina não coincidiu totalmente com a feminina, 

fazendo com que esta necessitasse de ser polinizada por exemplo pela cultivar Hartley. 

Comparando ainda as plenas florações masculina e feminina com os dados de referência, 

verificou-se que em França as florações foram totalmente desfasadas, referindo mesmo que 

quando terminou a floração masculina (estado Hm, figura 4) iniciou-se a floração feminina 

(estado Ef). 

 

 

Fig.4– Amentilho no estado Hm. 

 

A cultivar Pedro é protândrica e também muito mais precoce relativamente aos dados de 

referência observados em Espanha. A floração masculina garantiu completamente a 

polinização das flores femininas, excepto no caso da cultivar regada com o sistema de rega 

gota-a-gota. Muito provavelmente estas últimas flores receptivas (estados Ff1e Ff2, figura 

5) foram polinizadas pela cultivar Amigo. 
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Fig.5 – Estado Ff2. 

 

A cultivar Serr é a mais precoce, é uma variedade protândrica, em que os amentilhos 

começaram a amadurecer mesmo antes do início da rebentação da árvore. A plena floração 

masculina apenas coincidiu parcialmente com a plena floração feminina no centro Horto – 

frutícola, chegando mesmo a não ser coincidente no Monte da Raposinha. 

A polinização das flores femininas poderá ter sido assegurada pela cultivar Chandler, 

Hartley e Lara no Monte da Raposinha. No centro Horto – frutícola a polinização foi 

assegurada por ela própria e possivelmente pela cultivar Hartley. Verificou-se que em 

Portugal, mais especificamente na região em estudo, esta cultivar foi mais precoce na 

floração relativamente aos dados de referência de Espanha (região de Múrcia). 

Relativamente aos dados observados na cultivar Tulare verificou-se que esta é protogínica, 

ou seja, a floração feminina iniciou-se primeiro que a masculina. Inicialmente obteve uma 

grande densidade de flores femininas que foram polinizadas, no entanto, dias mais tarde, no 

estado Gf, observou-se uma grande queda de frutos. Não se conhece ao certo o motivo deste 

abortamento. 

A cultivar Trompito, apresentou uma floração feminina muito similar à Serr no Monte da 

Raposinha, embora sendo ligeiramente mais tardia. É de notar também o vigor desta 

cultivar, (reenxertada com apenas um ano) e a densidade de flores femininas produzidas.  

Ainda no âmbito deste trabalho, é importante referenciar, para cada local onde se realizaram 

as observações, se existiu polinização cruzada. Nos quadros seguintes pode-se visualizar a 

floração das diferentes cultivares no Monte da Raposinha (quadro 2 ) e no Centro Horto – 

frutícola (quadro 3 ). 
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3.1- Monte da Raposinha 

 

Quadro 2 – Florações masculina e feminina das cultivares do Monte da Raposinha 

              ♂ 

♀ 

Chandler Cisco Fernette Franquette Hartley Howard 

(1) 

Lara Serr 

(2) 

Tulare Trompito (1) 

Chandler      ─ ─ ─  ─ 

Cisco ─ ─   ─ ─ ─ ─  ─ 

Fernette ─ ─   ─ ─ ─ ─  ─ 

Franquette ─ ─   ─ ─ ─ ─  ─ 

Hartley  ─ ─ ─  ─  ─ ─ ─ 

Howard      ─  ─  ─ 

Lara    ─  ─  ─ ─ ─ 

Serr  ─ ─ ─  ─  ─ ─ ─ 

Tulare      ─ ─ ─  ─ 

Trompito   ─ ─  ─  ─ ─ ─ 

Nota: Este quadro foi feito com base no quadro de floração (quadro 1) 

Legenda: 

 - Floração coincidente 

♂ - Floração masculina 

♀ - Floração feminina 

(1) – Não possuíram amentilhos. 

(2) – A floração masculina e feminina foi muito precoce, não coincidindo com nenhuma das outras cultivares. 

 

No que diz respeito às cultivares do Monte da Raposinha verificou-se que a cultivar Serr foi 

a mais precoce, tanto a nível da floração masculina como da floração feminina. Já a cultivar 

Cisco apresentou a floração feminina mais tardia. Para se poder perceber melhor se houve 

ou não polinização cruzada elaborou-se um quadro de dupla entrada com as florações 

masculinas e femininas de todas as cultivares em estudo no Monte da Raposinha. 

 

Analisando o quadro 2, verifica-se que: 

A cultivar Chandler pode ter sido polinizada, para além dela própria, pelas cultivares Cisco, 

Fernette, Franquette, Hartley e Tulare. 

A cultivar Cisco pode ter sido polinizada pelas cultivares Fernette, Franquette e Tulare, há 

ainda que referir que a cultivar Cisco não teve polinizadora na parte final da plena floração, 

neste caso seria necessário implantar uma cultivar ainda mais tardia para assegurar a 

polinização desta. 

A cultivar Fernette pode ter sido polinizada, para além dela mesma, pelas cultivares 

Franquette e Tulare. 

A cultivar Franquette pode ter sido polinizada, para além dela mesma, pelas cultivares 

Fernette e Tulare. 

A cultivar Hartley pode ter sido polinizada, para além dela mesma, pelas cultivares 

Chandler e Lara. 
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A cultivar Howard pode ter sido polinizada pelas cultivares Chandler, Cisco, Fernette, 

Franquette, Hartley, Lara e Tulare. 

A cultivar Lara pode ter sido polinizada, para além dela mesma, pelas cultivares Chandler, 

Cisco, Fernette e Hartley. 

Os amentilhos da cultivar Serr não asseguraram a polinização das flores femininas, esta 

cultivar pode ter sido polinizada pelas cultivares Chandler, Hartley e Lara. 

A cultivar Tulare pode ter sido polinizada por quase todas as cultivares inclusive ela 

própria, o que pode ter sido a razão de se ter verificado, posteriormente, uma grande 

percentagem de abortamento floral e queda de frutos. 

A cultivar Trompito pode ter sido polinizada pelas cultivares Chandler, Cisco, Hartley, 

Lara e Tulare. 

Desta análise pode-se concluir que as cultivares Chandler, Fernette e Franquette são boas 

polinizadoras, já que foram as cultivares cuja floração masculina coincidiu com a floração 

feminina da maior parte das cultivares existentes no pomar. 

 

3.2 - Centro Horto-frutícola 

 

Das cultivares do Centro Horto – frutícola verificou-se que a cultivar Serr foi a mais precoce 

e a cultivar Cisco a mais tardia. 

Como já foi dito anteriormente, para se perceber melhor se existiu ou não polinização 

cruzada foi necessário elaborar um quadro de dupla entrada com as florações masculina e 

feminina das diferentes cultivares. 

 
Quadro 3 - Florações masculina e feminina das cultivares do Centro Horto – frutícola. 

                     ♂ 

♀ 
Amigo Cisco Hartley Pedro 

Serr 

(1) 

Amigo     ─ 

Cisco  (2) ─ ─ ─ ─ 

Hartley     ─ 

Pedro     ─ 

Serr ─ ─ ─ ─ (3) 

Nota: Este quadro foi feito com base no quadro de floração (quadro 1) 

Legenda: 

 - Floração coincidente 

♂ - Floração masculina 

♀ - Floração feminina 

(1) – A floração masculina e feminina foi muito precoce, não coincidindo com nenhuma das outras cultivares. 

(2) – A cultivar Amigo apenas polinizou parcialmente a cultivar Cisco 

(3) – Apenas foi polinizada por si própria na fase inicial da plena floração 
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Analisando o quadro 3, verifica-se que: 

A cultivar Amigo pode ter sido polinizada, para além dela própria, pelas cultivares Cisco, 

Hartley e Pedro. 

A cultivar Cisco apenas se polinizou a si própria na fase inicial, não existindo outras 

cultivares que a polinizassem, possivelmente a instalação de uma variedade mais tardia 

como a Franquette ou a Fernette seria uma solução. 

A cultivar Hartley pode ter sido polinizada, para além dela mesma, pelas cultivares Cisco, 

Pedro e Amigo. 

A cultivar Pedro pode ter sido polinizada, para além dela mesma, pelas cultivares Cisco, 

Hartley e Amigo. 

A cultivar Serr teve uma floração muito mais precoce, não chegando a ser coincidente com 

nenhuma floração masculina das outras cultivares, o que pode ter sido um problema, pois as 

últimas flores femininas que ficaram receptivas não tiveram polén para as fecundar. 

 

4 – Conclusões 

 

Das observações realizadas conclui-se, que existe um grande desfasamento na floração das 

cultivares da região de Beja relativamente às cultivares instaladas em França ou em 

Espanha. Deste modo, reforça-se o que foi referido inicialmente. Muitos nucicultores 

orientaram-se por dados espanhóis ou franceses aquando da instalação do seu pomar, tendo-

se verificado mais tarde uma parcial ou total desadequação das nogueiras à região em 

estudo. 

Na comparação das cultivares há ainda que referir que muitos dados não são conclusivos, 

uns devido à idade das árvores, outros devido à falta de dados de referência, outros ainda 

devido à não existência de observações de anos anteriores. No entanto, embora estes dados 

não sejam conclusivos, ajudam a perceber o desenrolar da floração da nogueira. 

Nota-se claramente que a cultivar Serr é a mais precoce e a Cisco a mais tardia. 

Verifica-se ainda, que a maioria das cultivares tem uma floração mais precoce em relação 

aos dados de referência. 

Este estudo tem também a utilidade de limitar problemas de polinização, levando as árvores 

a produzir mais e melhor. 

Salienta-se que é necessária a continuação deste estudo em anos vindouros, para que se 

possam chegar a conclusões e para que se possa identificar árvores com frutificação precoce, 

para deste modo, se obterem produções mais cedo e concorrenciais a nível europeu. 
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Finalmente, analisado este estudo na globalidade, é notável a crescente importância desta 

cultura na região de Beja, com hipóteses de se entrar no mercado europeu e se ser 

competitivo. Deste modo é crucial o acompanhamento técnico da cultura e a persuasão dos 

agricultores para novas técnicas que incrementem o aumento de produção. 
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Projecto nº 347 – Centro Hortofrutícola - Acção 8.1 do PO AGRO. 

 

1 – Introdução 

 

As nogueiras que são normalmente cultivadas com o objectivo de obtenção de frutos 

pertencem à espécie Juglans regia L. que, em termos climáticos, é exigente em calor 

durante o período vegetativo, particularmente as suas cultivares californianas, que são 

originárias de zonas onde a temperatura média anual ultrapassa os 16ºC e a média mensal 

nunca é inferior a 10ºC (Germain et al., 1999). As plantas desta espécie suportam bem 

temperaturas invernais negativas da ordem de -30ºC e são exigentes em horas de frio 

invernal, tendo as cultivares francesas maiores necessidades em horas de frio do que as 

californianas (Pou, 2001). 

As geadas tardias que podem ocorrer no início da Primavera, bem como as geadas precoces 

de Outono são muito prejudiciais para esta espécie, uma vez que podem provocar a 

desidratação das extremidades dos ramos comprometendo a produção do ano seguinte, uma 

vez que, a formação das nozes se verifica em muitas cultivares nos lançamentos originários 

dos gomos terminais (Germain et al., 1999). 

As nogueiras têm uma grande capacidade de adaptação a diversos tipos de solos, sendo as 

principais condicionantes ao seu cultivo derivadas das propriedades físicas do solo, os quais 

devem permitir uma drenagem rápida e ao mesmo tempo uma boa retenção de água (Pou, 

2001). Do ponto de vista químico, os melhores solos para esta cultura são os argilo-

calcáreos e silico-argilosos com pH situado entre 6,5 e 7,5 (Lorente, 1990). 

Em Portugal as nogueira surgem disseminadas por todo o país encontrando-se, contudo, os 

pomares ordenados desta espécie, instalados fundamentalmente no Alentejo, Trás-os –

Montes, Beira Litoral e Ribatejo-Oeste (IROMA, 2000). 
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2 -Objectivos 

 

O Alentejo possui uma área de cerca de 500 ha dedicados à cultura da nogueira, dos quais os 

associados da Cooperativa de Fruticultores do Alentejo, CRL (COFRAL) detêm cerca de 

120 ha. Os agricultores, desta Cooperativa, debatem-se com alguns problemas relativamente 

à adaptação das cultivares, o que tem motivado a tentativa de encontrar justificações e 

soluções para as questões identificadas. Um dos problemas encontrados relaciona-se com a 

reduzida produtividade de algumas cultivares situação que se julga estar ligada a problemas 

derivados da deficiente polinização, provavelmente causados por não se verificar uma 

correcta sobreposição dos períodos de floração das flores masculinas e femininas das 

diversas cultivares de nogueira utilizadas, constituindo esta questão o objectivo principal do 

presente trabalho apoiado pelo Projecto do PO AGRO nº 347 – Centro Hortofrutícola. 

 

3 – Material e métodos 

 

3.1 – Caracterização edafoclimática da zona onde se localiza o pomar 

 

Os dados apresentados no presente trabalho, são relativos à Estação Meteorológica de Beja ( 

período 1950 a 1985), que se localiza a menos de 1km do local onde está instalado o pomar. 

 

3.1.1 – Precipitação 

 

No quadro 1 são apresentados os dados relativos aos valores do 1º, 2º, 5º. 8º e 9º decis da 

precipitação mensal no período considerado. 

A análise dos valores do 5º decil permitem concluir da grande irregularidade da distribuição 

da precipitação ao longo do ano com uma nítida concentração no período de Outono Inverno 

(Outubro a Março) e uma clara escassez ao longo do período de Primavera-Verão (Abril a 

Setembro). Analisando os valores do 2º e do 8º decil ou do 1º e do 9º decil verificamos 

também a acentuada irregularidade da distribuição em cada um dos meses. 
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Quadro 1- Precipitação mensal na Estação meteorológica de Beja (1950-1985) (mm) 

Meses 1º decil 2º decil 5º decil 8º decil 9º decil 

Janeiro 16.2 36.3 65.5 144.4 164.3 

Fevereiro 13.7 25.8 69.6 138.8 145.0 

Março 24.6 37.6 63.6 127.2 142.7 

Abril 4.1 14.5 41.1 84.6 107.8 

Maio 3.2 9.3 26.0 65.3 91.4 

Junho 0.2 2.9 16.8 41.8 52.3 

Julho 0.0 0.0 0.3 3.5 7.0 

Agosto 0.0 0.0 0.4 4.5 7.6 

Setembro 0.6 1.4 14.0 43.5 50.1 

Outubro 11.2 19.5 35.7 116.1 182.3 
Novembro 14.0 26.4 59.5 107.4 148.2 

Dezembro 16.1 39.0 81.5 151.4 179.6 

Fonte: INMG, cit. in Regato et al. (1993) 

 

A irregularidade da distribuição da precipitação ao longo do ano e a sua irregularidade 

dentro de cada mês, conduz a que, para ser possível efectuar a cultura da nogueira, se tenha 

de dispôr de regadio e que a água de rega esteja permanentemente disponível. 

 

3.1.2 – Temperatura 

 

No quadro 2 são apresentados os dados relativos à temperatura média mensal do ar no 

período considerado, bem como a variabilidade verificada em 80% dos anos. 

 
Quadro 2 – Temperatura média do ar (ºC) e sua variabilidade em 80% dos anos 

 

Meses 

 

Média 

Variabilidade da temperatura média em 80% dos 

anos 

  Mínimo Máximo 

Janeiro 9.7 8.4 11.0 

Fevereiro 10.3 8.6 12.0 

Março 11.8 10.3 13.3 

Abril 13.8 12.3 15.4 

Maio 17.0 15.3 19.0 

Junho 20.8 18.9 22.7 

Julho 23.7 22.3 25.0 

Agosto 23.8 22.3 25.3 

Setembro 22.3 19.0 25.6 
Outubro 17.5 15.6 19.3 

Novembro 12.8 10.9 14.8 

Dezembro 10.1 7.7 12.5 

Fonte: INMG cit. in Regato et al. (1993) 

 

Analisando os dados do quadro verificamos que a temperatura média mensal tem valores 

mais elevados nos meses de Verão e valores mais reduzidos nos de Inverno e que em 80% 

dos anos, nos meses de Julho e Agosto (meses mais quentes) o seu valor poderá oscilar entre 

22.3ºC e 25.3ºC. Relativamente aos meses mais frios – Dezembro a Fevereiro – verifica-se 

que em 80% dos anos a temperatura média mensal varia entre 7.7 e 12.5ºC. 
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3.1.3 - Geada 

 

Na cultura da nogueira a ocorrência de geada é preocupante, particularmente quando  se 

verifica em Outubro ou em Abril, uma vez que poderá comprometer grandemente a 

produção. Na Estação Meteorológica em causa, Beja, verifica-se  que em Outubro não há 

praticamente risco de geada pois em 90% dos anos esta não ocorre. Segundo Regato et al. 

(1993) no mês de Abril verifica-se, em 10% dos anos, probabilidades de ocorrer um dia com 

geada, que poderá causar danos graves na cultura da nogueira se não houver cuidados na 

escolha do local de implantação destes pomares. 

 

3.2 – Breve informação sobre os solos 

 

O pomar onde decorrem as observações ocupa uma mancha de solos classificados, de 

acordo com a Classificação Portuguesa de Solos, como Para-Barros de dioritos ou 

quartzodioritos ou rochas microfaneríticas ou cristalofilicas afins (Pm). Face às operações de 

adaptação do terreno à cultura que foram realizadas para a implantação do pomar 

(mobilizações profundas do solo) o perfil natural do solo foi alterado, aumentando-se até 

cerca de 80 cm de profundidade a camada do solo passível de ser explorada pelas raízes. 

 

3.3 – Caracterização do pomar onde são realizadas as observações 

 

Na selecção do porta-enxerto atendeu-se fundamentalmente às características do solo, e à 

compatibilidade com as cultivares escolhidas, sendo escolhido o porta enxerto Juglans regia 

(Regato, 1996). 

Aquando da escolha das cultivares verificou-se grande dificuldade em obter dados 

recolhidos na região, sobre este tema, verificando-se inclusivamente algumas  informações 

contraditórias na bibliografia consultada. Tendo por base a informação disponível sobre as 

datas de floração de cada uma delas, as polinizadoras foram distribuídas no pomar por forma 

a garantir o sucesso da sua acção, considerando os ventos predominantes que normalmente 

se fazem sentir na época da floração, mas desde logo foi sentida a necessidade de recolher 

informação local sobre este tema. 

No pomar que é objecto do presente estudo, implantado em 1996, no compasso de 8 m x 6 

m foram instaladas as seguintes cultivares: Hartley, Pedro, Serr e Amigo. Posteriormente, 

em 1998, foram plantadas duas plantas da cultivar Cisco substituindo árvores que entretanto 

morreram.  As necessidades em água são satisfeitas através de sistemas de rega localizada 
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3.4 – Alguns aspectos da biologia floral da nogueira 

 

Em oposição ao que sucede com a maioria das espécies fruteiras a nogueira é uma planta 

monóica com flores unisexuais. A polinização nesta espécie é exclusivamente anemófila. 

Considera-se que o período de floração envolve o período ao longo do qual as flores se 

encontram activas, situando-se no interior deste intervalo o período de plena floração, em 

que a percentagem de flores abertas é maior. O início da floração e a duração do período ao 

longo do qual esta se verifica é condicionado pela cultivar e por factores ambientais. De ano 

para ano podem ocorrer desvios no período de plena floração, situação que já foi constatada 

por diversos autores. 

A libertação do pólen pelos amentilhos da nogueira, verifica-se a partir do estado fenológico 

Fm sendo libertado em dois ou três dias até ao estado Fm2. A polinização das flores 

femininas é possível a partir do início da divergência dos estigmas, sendo contudo o estado 

óptimo de receptividade aquele que corresponde ao momento em que os estigmas bem 

desenvolvidos não estão ainda completamente divergentes com uma coloração verde 

amarelada e extremidade alaranjada (estado fenológico Ff1). A taxa de fecundação começa a 

diminuir quando os estigmas de côr verde amarelado pálido se dobram (estado fenológico 

Ff2) dado que a epiderme do estigma deixa de produziras substâncias oleosas que facilitam a 

penetração do tubo polinico. De acordo com Bergougnoux e Grospierre (1981) e Germain et 

al. (1972) a polinização torna-se nula quando o estigma se estria de castanho. De acordo 

com as observações realizadas por estes autores o período receptivo de cada flor (estados Ff 

a Ff2) dura de 4 a 6 dias, no entanto outros autores consideram períodos diferentes (Forde e 

Griggs (1972) 3 a 5 dias; Nedev e Stefanova (1979) cit. in Nyeki e Soltesz (1996), 1 a 8 

dias). 

A duração da floração feminina depende da cultivar, sendo pouco influenciada pelas 

condições climáticas existentes ao longo desse período. Em média tem a duração de 15 a 20 

dias, ocorrendo a plena floração num período de 8 a 10 dias. Nalgumas cultivares existe uma 

percentagem de flores mais tardias que, quando são fecundadas, dão origem a nozes de 

pequeno calibre (Bergougnoux e Grospierre, 1981). 

A emissão do polen pelos amentilhos decorre ao longo de 8 a 14 dias mas a duração da 

plena floração masculina é mais reduzida da ordem de 5 a 6 dias e tanto mais rápida quanto 

mais elevada for a temperatura (Bergougnoux e Grospierre, 1981). 

A dicogamia acentua-se em função das condições climáticas (uma Primavera quente acelera 

a evolução dos amentilhos enquanto tem uma influência menos marcada na floração 
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feminina e pelo contrário temperaturas baixas na altura do arranque da vegetação retardam a 

floração masculina sem influenciarem a feminina) e  da idade das plantas (no caso de 

árvores adultas a floração é normalmente mais prolongada do que nas árvores novas). 

 

3.5 – Elementos recolhidos 

 

Ao longo dos anos de 1999, 2000 e 2001 foi efectuada a recolha de informação sobre os 

diferentes estados fenológicos ocorridos nas diferentes cultivares presentes, através da sua 

observação semanal. 

Foram escolhidas aleatoriamente árvores de cada cultivar, com excepção da cultivar Cisco, 

de que apenas se dispunham de duas árvores e sobre elas recaíram as observações. 

No presente trabalho são apenas apresentados os dados relativos à floração masculina 

(considerada entre os estados fenológicos Fm e Fm2) e feminina (considerada entre os 

estados fenológicos Ff1 e Ff2). 

Salientamos que as observações realizadas foram efectuadas sobre árvores bastante novas, 

instaladas em 1996 (cultivares Amigo, Hartley, Pedro e Serr) e em 1998 (cultivar Cisco), 

tendo fundamentalmente por objectivo habituar os técnicos, que se dedicarão futuramente à 

recolha sistematizada destes elementos, aos cuidados a ter na sua realização. 

 

Quadro 3 – Período de floração masculina das cultivares presentes no pomar 

Cultivar 1999 2000 2001 Pereira (1988) 

Amigo 21/4 a 5/5 19/4 a 4/5 3/5 a 16/5 1/5 a 15/5 

Cisco - - - - 

Hartley - - - 25/4 a 10/5 

Pedro 8/4 a 15/4 29/3 a 13/4 17/4 a 24/4 5/5 a 15/5 

Serr 18/3 a 1/4 15/3 a 29/3 22/3 a 5/4 15/4 a 30/4 

 

Como se pode verificar a cultivar Hartley não apresentou, ao longo dos três anos de 

observações, floração masculina (4º a 6º ano após a plantação), verificando-se que é bastante 

mais lenta a entrar em produção do que as restantes variedades analisadas. Esta situação 

confirma o referido por Bergougnoux e Grospierre (1981) quando referem que, nesta 

cultivar, a fase sem produção de flores masculinas é de 5 a 6 anos. A cultivar Cisco não 

apresentou igualmente flores masculinas mas, sendo as plantas mais jovens do que as 

restantes, a justificação desta ausência de floração deve-se à sua idade, uma vez que apenas 

foram plantadas em 1998. Verifica-se igualmente que as restantes cultivares analisadas 

apresentam a floração masculina bastante mais cedo do que é, habitualmente, referido na 

bibliografia. Salienta-se que a floração masculina é bastante influenciável pelas condições 
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ambientais e que as primaveras quentes e secas que caracterizam o Alentejo e que 

sucederam ao longo destes três anos podem contribuir para esta situação. 

 
Quadro 4 – Período de floração feminina das cultivares presentes no pomar 

Cultivar 1999 2000 2001 Pereira (1988) 

Amigo 14/4 a 29/4 19/4 a 4/5 17/4 a 3/5 25/4 a 10/5 
Cisco 21/4 a 6/5 4/5 a 18/5 24/4 a 16/5 - 

Hartley 29/4 a 13/5 27/4 a 18/5 24/4 a 9/5 2/5 a 15/5 

Pedro 21/4 a 13/5 19/4 a 12/5 24/4 a 23/5 10/5 a 20/5 

Serr 8/4 a 21/4 6/4 a 27/4 17/4 a 3/5 20/4 a 5/5 

 

Relativamente à floração feminina verifica-se um comportamento relativamente uniforme 

das datas de floração de cada cultivar, de ano para ano, contrariamente ao que sucedia na 

plena floração masculina. Salienta-se que comparativamente com os dados disponíveis na 

biliografia se verifica igualmente uma ligeira antecipação do período de floração, no 

entanto, menor do que o ocorrido na floração masculina. Apesar de as árvores serem muito 

novas todas as cultivares apresentaram floração feminina desde o primeiro ano de 

observação. 

Verificou-se que relativamente à floração feminina, houve alguma coincidência entre os 

dados recolhidos em Beja e os de referência. O mesmo não pode ser afirmado relativamente 

à floração masculina. 

 

4 - Conclusões 

 

Os dados extraídos das observações realizadas permitem confirmar os receios que foram 

abordados na introdução do presente trabalho, pois verificam-se diferenças substanciais 

relativamente à informação disponível na bibliografia existente e o que sucede nos 

povoamento de nogueiras localizados no Alentejo. 

Os dados recolhidos não podem ser considerados definitivos porque se referem a uma 

situação particular, que não retrata a situação geral dos pomares de nogueiras do Alentejo e 

as árvores são muito jovens, no entanto podem servir como alerta para reforçar a ideia que 

existia desde o início da plantação do pomar. 

Torna-se pois necessário proceder à recolha sistematizada de informação relativamente a 

este tema, envolvendo a maior quantidade possível das cultivares presentes no Alentejo, 

para evitar novos erros na implantação de novos pomares desta espécie. Dada a importância 

económica que esta cultura pode vir a ter na região, face ao desenvolvimento de novas áreas 

de regadio, é de extrema importância que este trabalho seja executado tão rapidamente 

quanto possível. 
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Projecto nº 347 – Centro Hortofrutícola - Acção 8.1 do PO AGRO. 

 

Resumo 

Realizou-se um ensaio com três cultivares (cvs.) de pessegueiro (Mycrest, Flavorcrest e 

Merril Carnival), onde se aplicaram as doses de azoto: 0, 244, 274 e 304 kg N ha
-1

. Cada 

uma das doses foi fraccionada por diferentes fases do ciclo vegetativo, correspondentes aos 

estados fenológicos: botão rosa, plena floração e fruto em desenvolvimento. 

O objectivo do trabalho foi o de verificar a influência dos diferentes quantitativos de azoto 

na produtividade e na qualidade dos frutos, tendo-se concluído que não houve influência do 

azoto aplicado nestes parâmetros. 

A cv. Merril Carnival apresentou a produtividade mais elevada e frutos de maior qualidade. 

 

Palavras chave: adubação azotada, Maycrest, Flavorcrest e Merril Carnival, produtividade, 

qualidade do fruto. 

 

1 – Introdução 

 

O azoto é o elemento mais eficiente na adubação do pessegueiro, provocando diversos 

efeitos, nomeadamente, o aumento da diferenciação floral e da produtividade, a redução da 

queda dos frutos, o aumenta a relação polpa/caroço e o aumento da consistência da polpa 

(Fideghelli, 1987). 

O excesso de N atrasa a maturação dos frutos em alguns dias, reduz a coloração vermelha 

dos mesmos e aumenta a pigmentação verde da polpa (Fideghelli, 1987). Ocorrem maiores 

ataques de doenças criptogâmicas, provocando menor consistência e sabor dos frutos 

(Montserrat et al.,1979). 

mailto:mare@esab.ipbeja.pt
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As carências de N provocam baixos rendimentos, uma diminuição do valor comercial do 

fruto, um rápido envelhecimento do pomar e uma menor resistência ao frio (Montserrat et 

al.,1979). 

 

2 – Material e métodos 

 

O ensaio decorreu num pomar de pessegueiros com três cultivares Maycrest, Flavorcrest e 

Merril Carnival, instaladas num compasso de 5 x 3 m, com rega gota-a-gota, ocupando uma 

área total de 2115 m
2
 (Regato, 1996). 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com três repetições, sendo a área 

de cada bloco de 45 m
2
. 

Com o objectivo de estudar o comportamento da cultura face à adubação azotada, procedeu-

se à aplicação das doses de azoto: zero (testemunha), 244, 274 e 304 kg N ha
-1

, 

considerando-se como base o quantitativo de azoto de 244 kg N ha
-1

, tendo em conta as 

análises de terra. Cada uma das doses foi fraccionada por diferentes fases do ciclo 

vegetativo: botão rosa, plena floração e fruto em desenvolvimento.  

Não se procedeu à aplicação de outros nutrientes, uma vez que as análises de terra 

mostraram que os quantitativos existentes no solo eram suficientes para o bom 

desenvolvimento da cultura. 

Durante o curso do ensaio realizou-se a poda de produção, fez-se o controlo das infestantes 

utilizando um herbicida na linha (diflufenicão + glifosato) e uma gradagem superficial nas 

entrelinhas. 

Realizaram-se aplicações de oxicloreto de cobre e de captane para o combate à lepra e 

pirimicarbe para os afídeos. 

Durante o ciclo vegetativo efectuou-se a observação dos estados fenológicos. No final do 

crescimento vegetativo procedeu-se à determinação do comprimento e diâmetro dos ramos 

do ano, comprimento e largura do limbo e comprimento do pecíolo. 

Após a colheita dos frutos analisaram-se os seguintes parâmetros: peso do fruto, peso do 

caroço e da polpa, diâmetro longitudinal e transversal, número de frutos/kg, produção média 

por árvore, produção total por hectare e sólidos totais (grau Brix ). 
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3- Apresentação e discussão dos resultados 

 

Apresentam-se de seguida os resultados referentes aos diversos parâmetros estudados, nos 

casos em que a análise de variância evidenciou diferenças estatisticamente significativas.  

As doses de azoto apenas produziram efeito nas dimensões da folha (quadro 1). 

O facto da adubação azotada não ter influenciado na produtividade e qualidade do fruto, 

relativamente à testemunha, pode dever-se ao facto da água da rega conter um teor elevado 

de nitratos ( 81,0 mg/l de NO3
-
). 

 

Quadro 1 – Efeito das doses de azoto sobre as dimensões da folha. 

Doses de azoto (kg ha
-1

) Largura da folha (cm) Comprimento da folha (cm) 

0 3,76 b 16,48 a 

244 3,89 a 16,87 ab 

274 3,90 a 17,18 ab 

304 3,91 a 17,45 a 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

Apenas a largura da folha apresentou uma dimensão mais reduzida quando não se aplicou 

azoto à cultura. 

Da análise do quadro 2, conclui-se que as cvs. que produziram frutos de peso e calibre mais 

elevados foram a Merril Carnival e a Flavorcrest. A cv. Merril Carnival também apresentou 

a maior percentagem de sólidos solúveis. 

A cv. Mycrest produziu frutos de pior qualidade. 

 
Quadro 2- Efeito da cultivar sobre as características do fruto. 

Cultivar Peso do 

fruto  

(g) 

Peso do 

caroço  

(g) 

Peso da 

polpa  

(g) 

 

longitudinal 

(mm) 

 

transversal 

(mm) 

Sólidos 

solúveis (%) 

Merril Carnival 154,1 a 154,1 a 143,5 a 68,40 a 65,26 a 12,40 a 

Flavorcrest 147,2 a 147,2 a 135,0 a 62,67 b 67,27 a 11,04 b 

Mycrest 105,0 b 105,0 b 100,2 b 54,11 c 58,38 b 10,41 b 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 
Quadro 3 – Efeito da cultivar sobre a produção. 

Cultivar Número de frutos kg
-1

 Produção árvore
-1

 Produção ha
-1

 

Merril Carnival 6,64 b 16,06 a 10710 a 

Flavorcrest 7,09 b 9,74 b 6494 b 

Mycrest 10,25 a 8,51 b 5676 b 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 
 

A cv. Merril Carnival apresentou as maiores produções por árvore e hectare (quadro 3). 
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As produções obtidas foram baixas, em virtude de ter ocorrido precipitações elevadas na 

altura da floração, o que provocou a queda e destruição de muitas flores, reflectindo-se na 

produção final. 

 
Quadro 4 – Efeito da cultivar sobre as características morfológicas da árvore. 

Cultivar Comp. da folha 

(cm) 

Comp. do 

pecíolo (cm) 

Larg. da 

folha (cm) 

Comp. do 

ramo (cm) 
 do 

ramo 

(cm) 

Merril Carnival 15,97 c 1,09 b 3,86 b 43,73 c 0,47 b 

Flavorcrest 17,96 a 1,24 a 4,18 a 48,84 b 0,51 a 

Mycrest 17,06 b 0,95 c 3,56 c 60,97 a 0,53 a 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

Relativamente às características morfológicas da árvore (quadro 4), verificou-se que a cv. 

Flavorcrest apresenta folhas de maiores dimensões e ramos mais grossos, não diferindo 

neste último parâmetro da cv. Mycrest. Esta cv. apresentou também ramos de maior 

comprimento. 

 

4 – Conclusões 

 

Os resultados deste ensaio permitem concluir que contrariamente ao referido por Fideghelli 

(1987), o azoto aplicado não influenciou a produtividade e qualidade dos frutos das cvs. em 

estudo. O facto de não ter havido diferenças relativamente à testemunha, pode dever-se ao 

facto da água de rega conter um elevado teor de nitratos. 

As melhores cultivares relativamente à qualidade do fruto foram a Flavorcrest e a Merril 

Carnival, sendo esta última a mais produtiva. 
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Projecto nº 347 – Centro Hortofrutícola - Acção 8.1 do PO AGRO. 

 

1-Introdução 

 

Efectuou-se a observação dos estados fenológicos num pomar de macieiras e pereiras 

existente no Centro Hortofrutícola da Escola Superior Agrária de Beja. 

Apresentam-se na figura 1 as datas de ocorrência de cada estado fenológico, referentes às 

duas espécies em estudo, macieira (cultivar Anna) e pereira (cultivares Coscia e Precoce 

Morettini). 

O esquema tem como base as figuras 2 e 3, respeitantes aos estados fenológicos – tipo da 

macieira e da pereira, respectivamente e os quadros A, B e C. 
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Fig. 1 – Datas de ocorrência dos estados fenológicos para cada uma das cultivares em estudo 
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Fig. 2 – Estados fenológicos-tipo da macieira. 

Fonte: Velard, 1991 

 

Legenda: 

A – Gomo de Inverno 

B – Primeira manifestação de Primavera do crescimento do gomo 

C – Entumescimento do gomo (redução cromática das células mães do grão de pólen) 

D – Aparecimento das peças florais 

E – Sépalas ligeiramente separadas, tornam visíveis as pétalas 

F – Abre-se a primeira flor da inflorescência 

G – Queda das primeiras pétalas 

H – Queda das últimas pétalas 

I – Vingamento do fruto (diâmetro do fruto é 2,5 vezes superior ao do ovário quando está em plena 

floração) 

J – Diâmetro do fruto é 5 vezes maior que o ovário em F2. Terminam as grandes quedas dos frutos. 
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Fig. 3 – Estados fenológicos – tipo da pereira 

Fonte: Velard, 1991 

 

Legenda: 

A – Gomo de Inverno 

B – Primeira manifestação de Primavera do crescimento do gomo 

C – Entumescimento do gomo (redução cromática das células mães do grão de pólen) 

D – Aparecimento das peças florais 

E – Sépalas ligeiramente separadas, tornam visíveis as pétalas 

F – Abre-se a primeira flor da inflorescência 

G – Queda das primeiras pétalas 

H – Queda das últimas pétalas 

I – Vingamento do fruto (diâmetro do fruto é 2,5 vezes superior ao do ovário quando está em plena 

floração) 

J – Diâmetro do fruto é 5 vezes maior que o ovário em F2. Terminam as grandes quedas dos frutos. 
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Datas de observação dos estados fenológicos 

 

Quadro A - Macieira cultivar “Anna” 

Datas de 

Observação 

Descrição dos Estados Fenológicos  

06/02/2003 Predomina o estado fenológico D. Verifica-se alguns gomos no estado C e outros já 

no estado D2. 

13/02/2003 Predominam os estados fenológicos D2 e E. Verifica-se que ainda existem gomos no 

estado D e alguns já no estado F. 

20/02/2003 Predomina o estado fenológico E2. Já são visíveis alguns gomos no estado F. Ainda 

se pode verificar a presença de alguns gomos nos estados D e D2 e muitos no estado 
E. 

25/02/2003 Predomina o estado fenológico F. Ainda se pode verificar muitos gomos no estado 

E2 e alguns no estado E. Já são visíveis alguns gomos no estado F2 e G. 

05/03/2003 Predominam os estados fenológicos F2 e G. Ainda se pode observar alguns gomos 
nos estados E2 e F. Verifica-se a existência de alguns gomos no estado H. 

12/03/2003 Predomina o estado fenológico H. Verifica-se ainda alguns gomos no estado G, 

alguns no estado F2 e já começam a surgir alguns gomos no estado I. 

20/03/2003 Predominam os estados fenológicos H e I. Verifica-se a presença de alguns G e 
começam a surgir os primeiros gomos no estado J. 

27/03/2003 Predomina o estado fenológico I. Ainda são visíveis muitos gomos no estado H. 

Alguns gomos encontram-se no estado J . 

02/04/2003 Predomina o estado fenológico J. Alguns gomos no estado I e raros no estado H. 

09/04/2003 Observa-se o pleno estado J. Raros gomos no estado I. 

16/04/2003  Rápido engrossamento dos frutos. 

15 - 29 /07 /03 Colheita  
 

 

Quadro B - Pereira cultivar “Precoce Morettini” 

Datas de 

Observação 

Descrição dos Estados Fenológicos  

20/02/2003 Predomina o estado fenológico B e ainda são visíveis alguns gomos no estado A. 

25/02/2003 Predomina o estado fenológico B. ainda existem gomos no estado A, mas já existem 

alguns gomos no estado C. 

05/03/2003 Predomina o estado fenológico C. Ainda existem muitos gomos no estado B. 

12/03/2003 Predomina ainda o estado fenológico C. Verificam-se alguns gomos ainda no estado 

B. Começaram a aparecer gomos no estado C3 e D. 

20/03/2003 Predominam os estados C3 e D. Já se verificam gomos no estado D3, E e E2. 

27/03/2003 Predomina o estado fenológico E2. Já existem gomos no estado F e F2 começando a 
aparecer o estado G. 

02/04/2003 Predominam os estados fenológicos F e F2. Alguns gomos encontram-se no estado G 

e H. 

09/04/2003 Predomina o estado fenológico H. começam a surgir alguns gomos no estado I e J 
mas ainda existem alguns no estado G. 

16/04/2003  Predomina o estado fenológico I, no entanto existem alguns gomos ainda no estado 

H e começam a surgir alguns no estado J. 

23/04/2003 Predomina o estado fenológico J, mas ainda existem alguns gomos no estado I 

01/05/2003 Predomina ainda o estado fenológico J, mas já são raros os gomos no estado I. 

08/05/2003 Predomina por completo o estado fenológico J. 

18/07/2003 Colheita  
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Quadro C - Pereira cultivar “Coscia” 

Datas de 

Observação 

Descrição dos Estados Fenológicos  

20/02/2003 Predomina o estado fenológico A e começam a surgir os primeiros gomos no estado 

B. 

25/02/2003 Predomina o estado fenológico A, mas já existem alguns gomos no estado B. 

05/03/2003 Predomina o estado fenológico B. Ainda existem muitos gomos no estado A, 

começando a surgir alguns no estado C. 

12/03/2003 Predomina ainda o estado fenológico C. Verificam-se alguns gomos ainda no estado 

B. Começaram a surgir gomos no estado C3 e D e D3. Começam a surgir os 
primeiros gomos no estado E e E2 

20/03/2003 Predominam os estados D, E e E2. Verificam gomos no estado D3, começando a 

surgir gomos no estado F e F2. 

27/03/2003 Predomina o estado fenológico F, mas já existem gomos no estado F2. Ainda existem 
gomos no estado E2, começando a surgir gomos no estado G. 

02/04/2003 Predomina o estado fenológico H. Alguns gomos encontram-se no estado G, 

começando a surgir os primeiros gomos no estado I. 

09/04/2003 Predomina o estado fenológico I. Começam a surgir alguns gomos no estado J mas 
ainda existem alguns no estado G. 

16/04/2003  Predomina ainda o estado fenológico I, no entanto começam a surgir alguns no 

estado J. 

23/04/2003 Predomina o estado fenológico J, mas ainda existem alguns gomos no estado I 

01/05/2003 Predomina ainda o estado fenológico J. 

24707/2003 Colheita  
 

 

Das observações realizadas aos estados fenológicos, verificou-se que a pereira cultivar 

Precoce Morettin foi mais precoce que a pereira cultivar Coscia. A colheita da pereira 

cultivar Precoce Morettini realizou-se no dia 18 de Julho e da pereira cultivar Coscia 

ocorreu aproximadamente uma semana depois, no dia 24 de Julho. 

É importante apostar nas cultivares mais precoces, pois nos dias de hoje existe muita 

concorrência, sendo imperioso colocar no mercado frutos com qualidade e o mais cedo 

possível, para que seja mais fácil o seu escoamento. 

 

2 – Bibliografia 

 

Velard, F. 1991. Tratado de Arboricultuta Frutal. Volume I 3ª ed. Mundi-Prensa. Madrid 

 

 

 

V 

 



 

90 

FERTILIZAÇÃO DE MACIEIRAS E DE PEREIRAS 
 

Silvia M. Faria1, Rui M. Sousa2 , Idália M. Guerreiro1, Osvaldo P. Silva1 & Mariana D. Regato1 
 
1 Escola Superior Agrária de Beja 

Rua Pedro Soares – Apartado 158 

7801-902-Beja 

Telefone: 284 314300 
2 Estação Nacional de Fruticultura Vieira Natividade 

Rua de Leiria 

2460 – 059 Alcobaça 

Telefone: 262590680 

 

Projecto nº 347 – Centro Hortofrutícola - Acção 8.1 do PO AGRO. 
 

1-Introdução 

 

O pomar em estudo está instalado no Centro Hortofrutícola da ESAB, possui uma área de 

0,12 ha, dos quais 0,06 ha são ocupados por macieiras da cultivar Anna, plantadas no ano de 

1995, com um compasso de 5 m x 3 m e enxertadas no porta-enxerto MM 111. 

A área das pereiras é também de 0,06 ha, os quais se subdividem em 0,03 ha para a cultivar 

Precoce Morettini e 0,03 ha para a cultivar Coscia. As árvores, enxertadas em BA – 29, 

foram plantadas no ano de 1995 e estão colocadas em linhas, tal como as macieiras, num 

compasso de 5 m x 3 m. 

Efectuou-se o acompanhamento deste pomar, de modo a proceder-se à realização de uma 

adubação correcta com base em análises foliares. 

 

2-Material e Métodos 

 

A análise foliar constitui um dos vários métodos de apreciação do estado nutritivo das 

plantas, contribuindo para uma economia das fertilizações (Couto, 1988). 

Durante o decorrer deste trabalho foram realizadas análises foliares, de forma a detectar as 

carências de nutrientes das cultivares em estudo.  

Com base nos resultados das análises, foram efectuadas as correcções necessárias, de forma 

a obter-se melhores produções. 

Foram estabelecidas 3 datas para se efectuarem estas análises: 

 40 a 45 dias após a plena floração (14 de Abril para a macieira e 20 de Maio para a 

pereira) 

 100 a 110 dias após a plena floração (16 de Junho para a macieira e 10 Julho para a 

pereira) 
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Fig.8 – Recolha das folhas para 

análise 

 15 dias após a colheita (30 de Julho para todas as cultivares em estudo). 

 

A recolha do material para análise deve ser efectuada através de normas muito precisas de 

forma a minimizar os factores de variação (Couto, 1988). 

Desta forma, recolheram-se as folhas do seguinte modo (figura 8): 

 4 folhas com pecíolo por árvore (uma de cada 

lançamento) do terço médio dos lançamentos normais do 

ano (um em cada quadrante), todos inseridos à mesma 

altura da copa. 

 A amostra continha folhas de 30 árvores no caso da 

macieira e de 27 árvores para cada cultivar de pereira. 

No entanto, antes de se realizarem as análises foliares 

começou-se a fazer a adubação e correcção, tendo por base 

os resultados das análises realizadas à pereira no ano 

anterior. Como não existiam análises anteriores efectuadas à macieira, utilizaram-se os 

valores da análise da pereira para se efectuar a adubação inicial. 

 

3-Apresentação e discussão dos resultados 

 

No quadro 1 apresentam-se os resultados da análise foliar referente às duas cultivares de 

pereira efectuada no ano anterior (2002). 

 

Quadro 1 – Resultados da análise foliar da pereira (2002) 

 Macronutientes (%) Micronutrientes (ppm) 

Cultivar N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

Coscia 1,92 0,15 0,49 1,64 0,69 59,3 56,6 18,9 14,7 

P. Morettini 2,06 0,14 0,69 1,44 0,52 61,3 64,5 19,7 12,4 

Laboratório de Solos e Fertilidade - DRAALG – Tavira    

 

No quadro 2 encontram-se os valores de referência de alguns nutrientes, para a interpretação 

da análise foliar. 

 

Quadro 2 – Valores de referência para a pereira 

Macronutrientes (%) Micronutrientes (ppm) 

N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

2,00 0,15 1,20 1,20 0,20 150 50 20 10 

a a a a a a a a a 

2,50 0,30 1,60 1,80 0,30 250 80 40 20 

Fonte: LQARS, 2000      
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Da análise dos dois quadros (1 e 2), pode-se concluir que relativamente aos macronutrientes, 

apenas o cálcio, o magnésio e o azoto apresentaram teores suficientes, o magnésio excedeu 

um pouco os valores de referência. 

Segundo LQARS (2000), nesta situação, deve aplicar-se 40 kg ha
-1

 de N para a cultivar 

Precoce Morettini e 60 a 80 kg ha
-1

 de N para a Coscia. Deve ainda fornecer-se 45 a 60 kg 

ha
-1

 de P2O5 e 100 a 130 kg ha
-1

 de K2O para ambas as cultivares. 

Os micronutrientes devem ser corrigidos, nomeadamente, o Fe e o Zn. 

Em função destes resultados foi elaborado um plano de fertilização, de forma a reajustar as 

necessidades e corrigir as carências. 

O quadro 3 indica os valores resultantes da primeira análise efectuada às pereiras em 2003 

(45 dias após a plena floração). 

 

Quadro 3 – Resultados da análise foliar da pereira 45 dias após a plena floração 

(2003). 

 Macronutientes (%) Micronutrientes (ppm) 

Cultivar N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

Coscia 2,64 0,18 0,62 1,22 0,5 71,0 18,0 14,0 10,0 

P. Morettini 2,58 0,2 0,94 1,3 0,48 77,0 18,0 15,0 9,0 
Laboratórios da ADP – Adubos de Portugal 

 

Comparando os valores da análise (quadro 3) com os valores de referência (quadro 2) 

verifica-se que apenas o potássio continuou a manifestar teores insuficientes, devendo 

aplicar-se 100 a 130 kg ha
-1

 de K2O (LQARS, 2000). 

Em relação aos micronutrientes, devem ser corrigidos, com excepção do Cu na cultivar 

Coscia, embora tenha apresentado um valor correspondente ao limite inferior. 

Os resultados da análise foliar observados no quadro 4, dizem respeito à macieira, mais 

concretamente à cultivar Anna. 

 

Quadro 4 - Resultados da análise foliar da macieira 45 dias após a plena floração 

(2003). 

 Macronutientes (%) Micronutrientes (ppm) 

Cultivar N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

Anna 2,79 0,33 0,95 1,05 0,34 72 27 11 7 
Laboratórios da ADP – Adubos de Portugal  

 

No quadro 5 encontram-se valores de referência de alguns nutrientes para a interpretação da 

análise foliar da macieira. 
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Quadro 5 – Valores de referência para a macieira 

Macronutrientes (%) Micronutrientes (ppm) 

N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

1,90 0,14 1,50 1,20 0,25 150 50 20 10 

a a a a a a a a a 

2,60 0,40 2,00 1,60 0,40 250 80 40 20 

Fonte: LQARS, 2000      

 

De acordo com análise dos quadros 4 e 5, pode-se concluir, que relativamente aos 

macronutrientes, apenas o fósforo e o magnésio manifestaram valores suficientes. O azoto 

apresentou um valor ligeiramente superior e o potássio e o cálcio valores insuficientes. 

Desta forma e segundo LQARS (2000), deve-se aplicar 30 kg ha
-1

 de P2O5, 100 a 130 kg ha
-1

 

de K2O e 15 kg ha
-1

 de Mg. 

Os micronutrientes devem ser todos corrigidos. 

No quadro 6, podem observar-se os valores obtidos na segunda análise foliar da macieira 

(100 dias após a plena floração). 

 

Quadro 6 - Resultados da 2ª análise foliar da macieira 100 dias após a plena floração 

(2003). 

 Macronutientes (%) Micronutrientes (ppm) 

Cultivar N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

Anna 2,16 0,26 1,05 1,85 0,4 115 26 17 8 
ADP – Adubos de Portugal 

 

De acordo com os quadros 5 e 6, conclui-se, que relativamente aos macronutrientes, apenas 

o fósforo e o magnésio se encontram com teores suficientes. O cálcio apresentou um teor um 

pouco elevado, e o potássio teores insuficientes. De acordo com LQARS (2000), deve-se 

aplicar 40 kg ha
-1

 de N, 30 kg ha
-1

 de P2O5, 100 a 130 kg ha
-1

 de K2O e 15 kg ha
-1

 de Mg. 

Os micronutrientes, embora alguns manifestassem teores mais elevados relativamente às 

primeiras análises, ainda continuavam a ser insuficientes e devem ser corrigidos. 

Relativamente às terceiras análises da macieira cultivar Anna, tal como ocorreu com as 

análises das pereiras, não foi possível apresentar os resultados. No entanto, é de realçar, que 

o resultado dessas análises, apenas influenciará a fertilização do próximo ano. 

 

4-Conclusões 

 

As análises foliares são cada vez mais necessárias numa agricultura moderna. 

Através delas é possível efectuar uma adubação racional, de acordo com as necessidades da 

planta ao longo do seu ciclo vegetativo, permitindo a obtenção de melhores resultados, 

menores gastos e a protecção do meio ambiente. 
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Resumo 

 

O ensaio teve como objectivo estudar o enraizamento de três tipos de estacas (herbáceas, 

semi-lenhosas e lenhosas), de duas cultivares de oliveira (Cobrançosa e Cordovil), durante 

cerca de dois meses (Setembro a Novembro). 

O enraizamento foi realizado em estufa de nebulização, em bancadas de enraizamento com 

perlite como substrato. A temperatura da estufa e das bancadas foi de 24-25ºC e a humidade 

relativa de 70%. 

Prepararam-se estacas com cerca de 10 a 15 cm de comprimento e com 4 a 6 folhas, a partir 

de ramos do ano. 

Utilizou-se como hormona de enraizamento o ácido Indol-Butírico (AIB) a 0,8 %. 

Os dados obtidos mostraram que as estacas da cultivar Cobrançosa, assim como as de 

consistência lenhosa, apresentaram melhores resultados em relação a alguns dos parâmetros 

estudados, como o número de estacas abrolhadas após, aproximadamente, 4 e 7 semanas de 

enraizamento. 

As estacas que apresentaram maior altura após a repicagem foram as lenhosas e semi-

lenhosas da cultivar cobrançosa. Em relação ao diâmetro foi apresentado maior valor nas 

estacas lenhosas da cultivar Cobrançosa. 

O maior número de raízes verificou-se nas estacas da cultivar Cobrançosa. Em relação ao 

comprimento das raízes secundárias, observou-se um maior valor nas estacas herbáceas e 

semi-lenhosas da cultivar Cobrançosa. 

Não se verificaram diferenças significativas entre as diferentes modalidades no que respeita 

à percentagem de enraizamento, embora esta tenha sido superior a 85 % na cultivar 

Cobrançosa. 

 

Palavras chave: Enraizamento, Cobrançosa, Cordovil. 
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Abstract 

 

The aim of the essay was to analyse the rooting system of three types of poles (herbaceous, 

semi-ligneous and ligneous) of two olive cultivars (Cobrançosa and Cordovil) for a period 

of about two months (from September to November). 

The rooting system was carried out in a nebulizer greenhouse in rooting grandstands with a 

subtract of pearlite. The temperature of the greenhouse and grandstands was 24-25 ºC and 

the relative moisture 70 %. 

Poles of about 10 to 15 centimeters long and with 4 to 6 leaves from recent branches were 

provided. 

The acid Indol-Butyric (AIB) was used at a percentage 0,8 %, as a rooting hormone. 

The data obtained showed that the poles of the Cobrançosa cultivar all along with those of a 

ligneous consistency revealed better results regarding some of the parameters studied such 

as the number of poles full of buds after about 4 to 7 weeks of rooting. 

The highest poles after the seedling transplant were the ligneous and semi-ligneous of the 

Cobrançosa cultivar. As for the diameter, the highest value was detected in the ligneous 

poles of the Cobrançosa cultivar. 

The greatest number of roots was detected in the poles of the Cobrançosa cultivar. As for the 

length of the secondary roots it was detected a higher value in the herbaceous and semi-

ligneous poles of the Cobrançosa cultivar. 

No relevant differences were detected among the different features as far as the percentage 

of rooting is concerned, although it had been superior to 85 % in the Cobrançosa cultivar. 

 

Key words: Rooting, Cobrançosa, Cordovil. 

 

1-Introdução 

 

A técnica de multiplicação de estacas semi-lenhosas sob nebulização, foi aplicada pela 

primeira vez à multiplicação da oliveira por Hartmann em 1954, e foi depois introduzido em 

Espanha por Caballero Reig (García, 2000).  

Este método utiliza estacas semi-lenhosas com a aplicação de reguladores de crescimento, e 

é aquele através do qual se obtém mais descendência de cada planta em menos tempo 

(García, 2000). Essas estacas são provenientes dos lançamentos do ano, ainda não 

completamente lenhificados (Regato, 2001). 
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A nebulização consiste na produção duma nuvem artificial mediante a atomização de água, 

de forma a manter uma película líquida nas folhas das estacas, proporcionando-lhes assim 

uma diminuição do ritmo de transpiração. Este sistema é melhor do que uma simples 

humidificação, no entanto, deve ser intermitente, de forma a não diminuir excessivamente a 

temperatura das estacas e do meio de enraizamento, o que seria prejudicial. Se a nebulização 

fosse permanente seria prejudicial, pois provocaria a perda dos elementos nutritivos ou dos 

compostos necessários à iniciação do enraizamento. Existem vários tipos de mecanismos 

para controlar a duração e o intervalo entre regas, desde os mecanismos fotoeléctricos, aos 

de balança e aos de relógio (Leitão, 1986). 

 

2-Material e Métodos 

 

O método utilizado foi o da multiplicação através de estacas herbáceas, semi-lenhosas e 

lenhosas sob nebulização. Teve uma duração de cerca de 6 meses, estando dividido em duas 

partes: 

Na primeira parte procedeu-se ao enraizamento das estacas durante um período de cerca de 

2 meses. 

Efectuou-se a preparação das estacas de forma a ficarem com 10 a 15 cm de comprimento e 

com 4 a 6 folhas, sendo sujeitas a um tratamento hormonal com ácido Indol-Butírico (AIB) 

a 0,8 % e colocadas numa estufa de nebulização em bancadas de enraizamento com 

substrato de perlite. 

A segunda parte consistiu no endurecimento das estacas. Após o enraizamento, foram 

colocadas em sacos de polietileno preto perfurados e passaram para uma estufa de 

climatização. 

O delineamento experimental foi feito em blocos casualizados com quatro repetições. 

Observaram-se os seguintes parâmetros: número médio de estacas abrolhadas, número 

médio de estacas com folhas, percentagem de enraizamento, altura e diâmetro médio das 

estacas após a repicagem e durante a permanência na estufa de climatização, número médio 

de raízes primárias e secundárias, bem como o seu comprimento e diâmetro e área foliar. 

 

3-Apresentação dos Resultados 

 

Apresentam-se nos quadros seguintes os resultados obtidos no ensaio. 
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Quadro 1 – Percentagem de enraizamento da cultivar/tipo de estaca 

Cultivar / Tipo de estacas % de enraizamento 

Cordovil / Herbácea 82,5 

Cordovil / Semi-Lenhosa 72,5 

Cordovil / Lenhosa 57,5 

Cobrançosa / Herbácea 87,5 

Cobrançosa / Semi-Lenhosa 90 

Cobrançosa / Lenhosa 85 

 

Quadro 2 - Efeito da cultivar sobre o número médio de estacas abrolhadas (1ª e 4ª 

datas) 

Cultivar 
Número médio de estacas abrolhadas 

1ª data 4ª data 

Cordovil 0,00 b 0,92 b 

Cobrançosa 0,92 a 2,92 a 

 

Quadro 3 - Efeito do tipo de estaca sobre o número médio de estacas abrolhadas (3ª e 

4ª datas) 

Tipo de estacas 
Número médio de estacas abrolhadas 

3ª data 4ª data 

Herbácea  0,50 b 1,00 b 

Semi-Lenhosa 1,25 ab 1,25 b 

Lenhosa 2,38 a 3,50 a 

 

Quadro 4 – Efeito da interacção cultivar x tipo de estaca sobre a altura (cm) e 

diâmetro (mm) médios das estacas após a repicagem 

 
Altura média das estacas após a 

repicagem 

Diâmetro médio das estacas após a 

repicagem 

Cultivar Herbácea 
Semi-

Lenhosa 
Lenhosa Herbácea 

Semi-

Lenhosa 
Lenhosa 

Cordovil 13,02 b 13,19 b 13,27 b 2,85 c 3,00 bc 3,53 bc 

Cobrançosa 13,12 b 14,03 a 14,19 a 2,94 bc 3,80 b 5,16 a 

 

Quadro 5 – Efeito da cultivar sobre o número e o diâmetro (mm) médio das raízes 

primárias 

Cultivar Número médio de raízes primárias Diâmetro médio de raízes primárias 

Cordovil 7,05 b 1,44 a 

Cobrançosa 12,10 a 1,16 b 

 

Quadro 6 – Efeito da interacção cultivar x tipo de estaca sobre o comprimento (cm) e o 

diâmetro (mm) médios de raízes primárias 

 Comprimento médio das raízes primárias Diâmetro médio das raízes primárias 

Cultivar Herbácea Semi-Lenhosa Lenhosa Herbácea Semi-Lenhosa Lenhosa 

Cordovil 3,44 a 3,22 a 3,72 a 1,22 b 1,38 ab 1,73 a 

Cobrançosa 3,54 a 3,02 a 1,93 b 1,22 b 1,16 b 1,09 b 

 

Quadro 7 – Efeito da interacção cultivar x tipo de estaca sobre o comprimento (cm) 

médio das raízes secundárias 

Cultivar 
Tipo de estacas 

Herbácea Semi-Lenhosa Lenhosa 

Cordovil 0,38 b 0,22 b 0,28 b 

Cobrançosa 0,53 ab 0,94 a 0,00 b 
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Quadro 8 – Efeito da cultivar sobre o diâmetro médio (mm) das estacas na estufa de 

climatização 
Cultivar Diâmetro médio das estacas na estufa de climatização 

Cordovil 4,15 b 

Cobrançosa 4,76 a 

 

Quadro 9 – Efeito do tipo de estaca sobre a altura (cm) e o diâmetro (mm) médios das 

estacas na estufa de climatização 

Tipo de Estacas 
Altura média das estacas na estufa de 

climatização 

Diâmetro médio das estacas na estufa 

de climatização 

Herbácea 13,46 b 3,72 c 

Semi-Lenhosa 14,15 a 4,34 b 

Lenhosa 14,42 a 5,31 a 

 

 

4-Discussão 

 

Os resultados apresentados anteriormente são referentes aos parâmetros analisados, nos 

casos em que a análise de variância evidenciou diferenças significativas. 

Através do quadro 1 podemos verificar que a cultivar Cobrançosa foi a que apresentou 

maior percentagem de enraizamento, sendo esta superior a 85%. 

No que se refere ao número médio de estacas abrolhadas, verificou-se que na 1ª (30 dias 

após a colocação das estacas na bancada) e na 4ª (51 dias após a colocação das estacas na 

bancada) datas de observação, a cultivar Cobrançosa apresentou os valores mais elevados 

(quadro 2). 

A análise do mesmo parâmetro, tendo em conta o tipo de estaca, pode verificar-se no quadro 

3, apresentando a modalidade lenhosa os valores mais altos nas 3ª (44 dias após a colocação 

das estacas na bancada) e 4ª (51 dias após a colocação das estacas na bancada) datas de 

observação, não diferindo da semi-lenhosa na 3ª data. 

Relativamente à altura e diâmetro médios das estacas foi a estaca lenhosa da cultivar 

Cobrançosa, que apresentou maiores valores, não diferindo da semi-lenhosa no que respeita 

à altura (quadro 4). 

O número médio de raízes primárias foi superior na cultivar Cobrançosa, enquanto que no 

que respeita ao diâmetro médio das raízes primárias foi a Cordovil que apresentou um valor 

mais elevado, existindo entre estas diferenças significativas nos dois parâmetros (quadro5). 

A estaca lenhosa da cultivar Cordovil apresentou o maior comprimento e diâmetro médio 

das raízes primárias, não diferindo da semi-lenhosa em relação a estes dois parâmetros 

(quadro 6). 
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A estaca semi-lenhosa da cultivar Cobrançosa apresentou o valor mais elevado do 

comprimento médio das raízes secundárias, não diferindo da herbácea no que respeita a este 

parâmetro (quando 7). 

O maior diâmetro médio das estacas na estufa de climatização verificou-se na cultivar 

Cobrançosa (quadro 8). 

Em relação à altura e ao diâmetro médio das estacas na estufa de climatização, o tipo de 

estaca que apresentou um valor mais elevado foi a lenhosa, não diferindo da semi-lenhosa 

no que respeita à altura (quadro 9). 

 

5-Conclusões 

 

Tomando em consideração os resultados obtidos no que se refere à capacidade de 

enraizamento das cultivares e dos vários tipos de estacas em ensaio, e tendo em conta as 

condições em que este foi realizado, as conclusões mais relevantes são as seguintes: 

Observou-se que a capacidade de enraizamento das duas cultivares foi diferente, tendo-se 

registado uma maior percentagem de enraizamento na Cobrançosa, (85%-90%) e uma 

menor percentagem na Cordovil (57,5%-82,5%). 

Os dados obtidos mostraram que a cultivar Cobrançosa apresentou melhores resultados em 

relação a alguns do parâmetros analisados, como sendo: 

o Número médio de estacas abrolhadas; 

o Altura e diâmetro médio das estacas após a repicagem; 

o Número médio de raízes primárias; 

o Diâmetro médio das estacas na estufa de climatização;´ 

o Comprimento médio das raízes secundárias. 

A cultivar Cordovil também apresentou bons resultados em alguns parâmetros, como sendo: 

o Diâmetro médio e comprimento médio de raízes primárias; 

Em relação ao tipo de estaca, a que apresentou melhores resultados foi a lenhosa. 
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Resumo 

 

O ensaio teve como objectivo estudar o enraizamento de estacas de Bougainvillea glabra 

(branca, rosa e roxa), Ligustrum japonicum, Ligustrum ovalifolium e Nerium oleander 

(branco, rosa e variegate), com e sem aplicação de hormona de enraizamento - ácido  – 

indol – butírico (0,8 % p/p) em placas de alvéolos com um substrato de terra vegetal numa 

estufa de cobertura de polietileno. 

Durante o tempo que as estacas permaneceram nas placas de alvéolos fizeram-se os 

seguintes registos: abrolhamento dos gomos, medição da área foliar e comprimento das 

raízes. 

Após 120 dias efectuou-se a repicagem das estacas enraizadas para vasos de 2,5 litros e 

continuou-se a estudar o seu comportamento através da observação visual, medição da área 

foliar, altura e diâmetro das estacas e registo do número de flores no caso em que existiam. 

As conclusões foram as seguintes: a Bougainvillea glabra rosa, o Ligustrum japonicum, o 

Nerium oleander variegate e o Nerium oleander branco apresentaram maior capacidade de 

enraizamento do que as outras espécies e cultivares estudadas. 

A influência da hormona de enraizamento fez-se sentir apenas no número de estacas 

abrolhadas, tendo um efeito positivo no caso da Bougainvillea glabra durante os 120 dias de 

observações e no Ligustrum apenas nos 20 dias após o início do enraizamento. 

A aplicação da hormona não teve qualquer influência no enraizamento das estacas de 

Nerium oleander. 

 

Palavras chave: Bougainvillea glabra, Ligustrum japonicum, Ligustrum ovalifolium, 

Nerium oleander, ácido  – indol – butírico. 
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Abstract 

 

The essay meant to study the taking root of Bougainvillea glabra cuttings (white, rose and 

purple), Ligustrum japonicum, Ligustrum ovalifolium and Nerium oleander (white, rose and 

variegated) with and without the application of taking root hormone -  – indole  - butyric 

acid (0,8 % p/p) in plates of alveoli with mould substratum in a polyethylene greenhouse. 

As long as the cuttings were in the alveoli plates we registered the buds blossom, we 

measured the foliage area and the roots length. 

At the end of 120 days the rooted slips were put into 2,5 litre flowerpots and we studied 

their behaviour through visual observation, by measuring the foliage area, the height and 

diameter of the cuttings and we registered the number of flowers. 

We came to the following conclusions: the rose Bougainvillea glabra, the Ligustrum 

japonicum and the variegated Nerium oleander and the white Nerium oleander have a 

bigger capacity to take root than the other species and similar subspecies studied. 

The taking root hormone only influenced the number of cuttings in blossom, having a 

positive effect in the Bougainvillea glabra during the 120 observation days and the 

Ligustrum only 20 days after taking roots. 

The hormone had no influence in taking root of Nerium oleander cuttings. 

 

Key words: Bougainvillea glabra, Ligustrum japonicum, Ligustrum ovalifolium, Nerium 

oleander,  – indole - butyric acid. 

 

1 – Introdução 

 

As espécies em estudo, nomeadamente Bougainvillea glabra, Ligustrum japonicum, 

Ligustrum ovalifolium e Nerium oleander, são muito importantes na região de Beja. 

Com a expansão da cidade, a área para construção de espaços verdes tem vindo a aumentar, 

tanto em espaços públicos como também em pequenas áreas particulares, o que tem 

conduzido a uma maior procura das plantas ornamentais. 

Hoje em dia o consumidor é cada vez mais exigente, fazendo com que os projectos 

paisagísticos sejam mais adaptados aos seus utilizadores. 

Dentro das espécies utilizadas para a elaboração dos projectos paisagísticos, as três 

estudadas neste ensaio são normalmente seleccionadas pelas suas características 

particulares; Bougainvillea por ser uma trepadeira e pela beleza das suas flores com cores 
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bastante diversificadas, exigindo contudo, solos férteis, bem drenados e plena luz 

(Gildemeister, 1996; Brickell, 1997). 

O Ligustrum utilizado pela beleza das suas folhas e no caso de algumas cultivares também 

pelas suas flores. É uma espécie bastante resistente a climas quentes, podendo ser usada 

como arbusto isolado, em sebes ou até mesmo como árvore quando encaminhada 

adequadamente em viveiros (Wright, 1994; Brickell, 1997). 

O Nerium possuindo flores de grande beleza pode ser usado como arbusto ou árvore. 

Trata-se de uma espécie bastante rústica, podendo mesmo encontrar-se em zonas agrestes, 

do ponto de vista edafo-climático (Fischer, 1996; Brickell, 1997). 

Desta forma, efectuou-se o ensaio de modo a permitir um maior conhecimento acerca do 

comportamento e adaptabilidade de algumas cultivares à região. 

 

2 – Material e métodos 

 

Procedeu-se à recolha do material vegetal proveniente de plantas existentes nos Jardins da 

cidade de Beja. 

Realizou-se o enraizamento das estacas de Bougainvillea glabra, Ligustrum japonicum, 

Ligustrum ovalifolium e Nerium oleander, com e sem a aplicação de hormona de 

enraizamento em placas de alvéolos no dia 15 de Janeiro de 2002, no Centro Horto-frutícola 

da Quinta da Saúde – Escola Superior Agrária de Beja. 

O delineamento experimental foi feito em blocos casualizados com quatro repetições. 

Utilizaram-se estacas com 10 a 15 cm de comprimento (Browse, 1989) e com gomos 

visíveis, provenientes de ramos do ano anterior (Hartmann et al., 1990). Posteriormente, 

procedeu-se ao corte das mesmas, na parte superior fez-se um corte em bisel e na parte 

inferior um corte recto de modo a respeitar a polaridade das estacas; seguidamente 

introduziu-se a base das estacas numa hormona de enraizamento - ácido  – indol – butírico 

(0,8 % p/p), que se apresentava em pó e colocaram-se a enraizar em placas de alvéolos 

previamente cheias com substrato – terra vegetal (50% estrume de cavalo, 50% de turfa), 

numa estufa de estrutura metálica e cobertura de polietileno onde permaneceram até ao 

endurecimento (120 dias após o início do ensaio), altura em que foram colocadas no exterior 

sob abrigo para a sua climatização. 

Efectuou-se uma rega abundante de modo a permitir um bom contacto entre a estaca e o 

substrato e, posteriormente, a rega foi realizada de manhã e à tarde, de modo a evitar a 

secagem do substrato. 
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Procedeu-se à repicagem das estacas para vasos de 2,5 litros de terra vegetal um mês após o 

seu endurecimento (Julho). 

Quando as plantas já se encontravam nos vasos, realizou-se uma adubação de cobertura 

(Hartmann et al., 1990) com Nitrofoska Azul Especial 12 + 12 + 17s (+2): 12 % N, 12 % 

P2O5, 17 % K2O, 2 % MgO, 15 % SO3, 0,02 % B, 0,1 % Fe, 0,01 % Zn. 

Com o objectivo de controlar as infestantes realizaram-se mondas manuais. 

Durante o decorrer do ensaio, de modo a verificar-se o enraizamento das diferentes 

modalidades procedeu-se à recolha de dados e ao tratamento estatístico dos mesmos. 

Nos quadros 1 e 2, encontram-se as temperaturas médias na estufa e no exterior registadas 

durante o período em que decorreu o ensaio. 

 

Quadro 1 – Temperaturas médias mensais ocorridas na estufa de Janeiro a Maio. 

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Temperatura média 

(ºC) 
14.8 19.5 19.4 20.1 22.0 

 

Quadro 2 – Temperaturas médias mensais ocorridas no abrigo de Junho a Agosto. 

Meses Junho Julho Agosto 

Temperatura média  

(ºC) 
20.6 23.8 22.7 

 

3- Apresentação e discussão dos resultados 

 

Analisaram-se os parâmetros: abrolhamento dos gomos, área foliar, altura e diâmetro das 

estacas, comprimento das raízes e número de flores em 4 plantas por cultivar e por 

repetição. 

Relativamente ao abrolhamento dos gomos fizeram-se 6 observações, correspondendo a 1ª 

data a 20, a 2ª a 40, a 3ª a 60, a 4ª a 80, a 5ª a 100 e a 6ª a 120 dias após o início do 

enraizamento. Aos 90 dias após o início do ensaio mediu-se a área foliar (área foliar 1). 

A seguir à 6ª data de observação fez-se a repicagem das estacas para os vasos e registou-se o 

número de estacas abrolhadas sem raiz e o comprimento das raízes daquelas que as 

possuíam. 

Um mês mais tarde efectuou-se a medição da área foliar (área foliar 2), mediu-se a altura e o 

diâmetro das estacas e registou-se o número de flores nas espécies que as tinham. 

Apresentam-se de seguida os resultados referentes aos diversos parâmetros estudados, nos 

casos em que a análise de variância evidenciou diferenças estatisticamente significativas, 

como se pode observar nos quadros em anexo. 
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3.1 – Bougainvillea 

 

Quadro 3 - Efeito da cultivar sobre o número médio de estacas abrolhadas. 

Cultivar 1ª data 2ª data 3ª data 4ª data 5ª data 6ª data 

Bougainvillea glabra (branca) 0.25 c 2.00 b 2.75 b 3.13 b 2.63 b 2.36 b 

Bougainvillea glabra (rosa) 3.00 a 3.76 a 4.00 a 4.00 a 4.00 a 4.00 a 

Bougainvillea glabra (roxa) 1.50 b 2.36 b 2.86 b 3.13 b 3.00 b 2.86 b 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

A comparação das médias permite concluir que a Bougainvillea glabra rosa foi a que teve o 

maior número médio de estacas abrolhadas em todas as observações, seguida da 

Bougainvillea glabra roxa que não apresentou diferenças significativas relativamente à 

Bougainvillea glabra branca, com excepção da 1ª data de observação (quadro 3). 

 

Quadro 4 - Efeito do tratamento (com e sem aplicação de hormona) sobre o número 

médio de estacas abrolhadas. 

Tratamento 1ª data 2ª data 3ª data 4ª data 6ª data 

Com hormona 2.00 a 3.08 a 3.42 a 3.67 a 3.33 a 

Sem hormona 1.17 b 2.08 b 3.00 b 3.17 b 2.83 b 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

De acordo com o quadro 4, podemos concluir que o efeito positivo da hormona no 

abrolhamento dos gomos fez-se sentir em todas as datas de observação. 

 

Quadro 5 - Efeito da interacção cultivar x hormona relativamente ao n.º de estacas 

abrolhadas (4ª e 6ª datas). 

 4ª data 6ª data 

Cultivar Aplicação de Hormona 

 Com aplicação Sem aplicação Com aplicação Sem aplicação 

Bougainvillea glabra (branca) 3.50 b 2.75 c 2.75 c 2.00 d 

Bougainvillea glabra (rosa) 4.00 a 4.00 a 4.00 a 4.00 a 

Bougainvillea glabra (roxa) 3.50 b 2.75 c 3.25 b 2.50 c 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

O quadro 5 permite concluir que nas duas datas de observação (4ª e 6ª), a cultivar que 

apresentou maior número de estacas abrolhadas foi a Bougainvillea glabra rosa, não 

apresentando diferenças estatisticamente significativas relativamente à aplicação e não 

aplicação de hormona. As cultivares Bougainvillea glabra branca e Bougainvillea glabra 

roxa tiveram comportamentos semelhantes, ou seja, apresentaram um maior número de 

estacas abrolhadas quando se aplicou a hormona. 

 



                                                                               INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE HORMONAS NO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE ORNAMENTAIS 

109 

Quadro 6 - Efeito da cultivar sobre o número médio de estacas abrolhadas sem raiz, 

comprimento das raízes, diâmetro das estacas e o número de flores. 

Cultivar N.º médio de 

estacas abrolhadas 

s/raiz 

Comprimento 

das raízes 

(cm) 

Diâmetro 

das estacas 

(cm) 

Número de 

flores 

Bougainvillea glabra (branca) 1.38 a 6.25 b 1.05 b 0.63 b 

Bougainvillea glabra (rosa) 0.00 b 11.63 a 1.38 a 2.50 a 

Bougainvillea glabra (roxa) 1.25 a 11.00 a 1.38 a 1.25 b 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

Verifica-se através do quadro 6 que todas as estacas da Bougainvillea glabra (rosa) 

possuíam raiz, apresentando as outras cvs. um número semelhante de estacas sem raiz. 

O maior comprimento de raízes verificou-se na Bougainvillea glabra rosa e na roxa que não 

apresentaram diferenças entre si, sendo o menor comprimento o da Bougainvillea glabra 

branca (quadro 6). 

A comparação das médias permite concluir que a Bougainvillea glabra rosa e a roxa 

apresentaram um diâmetro superior ao da cultivar branca (quadro 6). 

A Bougainvillea glabra rosa possuía um maior número de flores em relação à Bougainvillea 

glabra branca e roxa, que não apresentaram diferenças entre si. 

Após a observação dos resultados pode-se concluir, que relativamente a esta espécie, a 

Bougainvillea glabra rosa apresentou a maior capacidade de enraizamento, possuindo raízes 

de maior comprimento, maior diâmetro das estacas e maior número de flores. 

No que diz respeito à hormona de enraizamento ácido  – indol – butírico, esta produziu um 

efeito positivo no número de estacas abrolhadas, mas não teve influência nos outros 

parâmetros estudados. 

 

3.2 – Ligustrum 

 

Quadro 7 - Efeito da espécie sobre o número médio de estacas abrolhadas. 

Espécie 1ª data 2ª data 3ª data 4ª data 6ª data 

Ligustrum japonicum 2.88 a 3.88 a 4.00 a 4.00 a 4.00 a 

Ligustrum ovalifolium 0.88 b 1.88 b 2.50 b 3.38 b 3.75 b 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

A comparação das médias ao longo de todas as datas de observação (1ª a 6ª), permite 

concluir que o Ligustrum japonicum apresentou um número médio de estacas abrolhadas 

superior à cultivar Ligustrum ovalifolium (quadro 7). 
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Quadro 8 - Efeito do tratamento (com e sem aplicação de hormona) sobre o número de 

estacas abrolhadas (1ª data). 

Tratamento N.º médio de estacas abrolhadas 

Com Hormona 2.36 a 

Sem Hormona 1.36 b 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

A aplicação da hormona provocou um número médio de estacas abrolhadas de Ligustrum 

japonicum e ovalifolium superior relativamente ao tratamento onde aquela não foi aplicada 

(quadro 8). 

 

Quadro 9 - Efeito da espécie sobre a área foliar 1. 

Espécie Área foliar 1 (cm 
2 

) Área foliar 2 (cm 
2 

) 

Ligustrum japonicum 3.00 a 10.50 a 

Ligustrum ovalifolium 1.00 b 2.38 b 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

De acordo com o quadro 9, a espécie que apresentou a maior área foliar tanto nas placas de 

enraizamento como após a repicagem para os vasos foi o Ligustrum japonicum. 

 

Quadro 10 - Efeito do tratamento (com e sem aplicação de hormona) sobre a área 

foliar 2. 

Tratamento Área foliar 2 (cm 
2 

) 

Com Hormona 5.875 b 

Sem Hormona 7.000 a 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

Segundo o quadro 10, a área foliar 2 foi maior quando não se aplicou hormona de 

enraizamento. 

 

Quadro 11 - Efeito da interacção espécie x hormona sobre a área foliar 2. 

Espécie Aplicação de Hormona 

 Com aplicação Sem aplicação 

Ligustrum japonicum 9.50 b 11.50 a 

Ligustrum ovalifolium 2.25 c 2.50 c 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

Através da interacção espécie x hormona sobre a área foliar 2, podemos concluir que no 

Ligustrum japonicum a área foliar foi superior quando não se aplicou hormona. No 

Ligustrum ovalifolium não houve diferenças relativamente às duas modalidades de 

tratamento (quadro 11). 

 



                                                                               INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE HORMONAS NO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE ORNAMENTAIS 

111 

Quadro 12 - Efeito da espécie sobre a altura das estacas, o comprimento das raízes e o 

diâmetro das estacas. 

Espécie Comprimento das 

raízes (cm) 

Altura das estacas  

(cm) 

Diâmetro das estacas 

(cm) 

Ligustrum japonicum 9.25 a 25.75 a 0.79 a 

Ligustrum ovalifolium 6.13 b 10.75 b 0.59 b 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

O Ligustrum japonicum apresenta valores superiores do comprimento das raízes e altura e 

diâmetro das estacas relativamente ao Ligustrum ovalifolium (quadro 12). 

 

Relativamente a esta espécie podemos concluir, após a apresentação dos resultados, que o 

Ligustrum japonicum apresentou maior capacidade de enraizamento, possuindo o maior 

número de estacas abrolhadas em todas as observações efectuadas e valores superiores para 

os parâmetros comprimento das raízes, altura e diâmetro das estacas em relação à outra 

espécie em estudo, o Ligustrum ovalifolium. 

No que diz respeito à aplicação da hormona apenas na 1ª data de observação (20 dias após o 

início do enraizamento) se verificou o seu efeito positivo no número de estacas abrolhadas, 

não se manifestando nas observações seguintes. 

Verificou-se também que a área foliar 2 foi superior nas estacas onde não se aplicou a 

hormona de enraizamento, tendo esse efeito sido mais acentuado no caso do Ligustrum 

japonicum. 

 

3.3 - Nerium 

 

Quadro 13 - Efeito da cultivar sobre o número médio de estacas abrolhadas. 

Cultivar 1ª data 2ª data 

Nerium oleander (branco) 0.50 ab 1.25 b 

Nerium oleander (rosa) 0.13 b 1.13 b 

Nerium oleander (variegate) 1.13 a 1.75 a 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

De acordo com o quadro 13, na 1ª data de observação, o Nerium oleander (variegate) 

apresentou um maior número médio de estacas abrolhadas seguido do Nerium oleander 

branco e por fim do Nerium oleander rosa, enquanto que na 2ª data de observação o Nerium 

oleander (variegate) apresentou um maior número médio de estacas abrolhadas em relação 

às outras cultivares, que não apresentaram diferenças entre si. 
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Quadro 14 - Efeito da cultivar sobre o comprimento das raízes das estacas e diâmetro 

das estacas abrolhadas na altura da repicagem. 

Cultivar Comprimento das raízes (cm) Diâmetro das estacas (cm) 

Nerium oleander (branco) 11.63 a 2.36 a 

Nerium oleander (rosa) 10.63 b 2.10 b 

Nerium oleander (variegate) 12.13 a 2.24 ab 

Os valores médios seguidos da mesma letra, não diferem entre si de forma significativa (Teste de Duncan). 

 

O Nerium oleander rosa apresentou o menor comprimento das raízes, diferindo das outras 

cultivares que não apresentaram diferenças entre si. 

O maior diâmetro das estacas abrolhadas, na altura da repicagem, verificou-se na Nerium 

oleander branco, que não apresentou diferenças estatisticamente significativas do Nerium 

oleander (variegate) e o menor diâmetro foi apresentado pela cultivar Nerium oleander rosa 

(quadro 14). 

Nesta espécie Nerium oleander o efeito da hormona de enraizamento não se fez sentir. 

Casimiro e Moura (1997), realizando ensaios com Buxus sempervirens L., Escallonia rubra 

Pers. e Myrtus communis L., utilizando o ácido indol butírico também verificaram que não 

havia diferenças significativas com a aplicação da hormona no enraizamento das estacas. 

Verificou-se que o Nerium oleander (variegate) apresentou, de um modo geral o maior 

número de estacas abrolhadas. O maior comprimento das raízes, assim como o maior 

diâmetro das estacas verificou-se no Nerium oleander (variegate) e Nerium oleander branco, 

mostrando-se o Nerium oleander rosa com menor capacidade de enraizamento. 
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