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RESUMO 

a solo dos pomares e vinhas e cada vez mais gerido com cobertos vegetais. 
as cobertos vegetais protegem 0 solo da erosao e incrementam 0 sequestra 
de carbona no solo, com aumento favoravel do teor de materia organica . Se 
forem utilizados cobertos vegetais de leguminosas semeadas, para alem do 
efeito reforc;:ado do sequestro de carbono, devido a maior produc;:ao de 
biomassa, acresce 0 aumento da pool de azoto (N) organico com 

consequencias muito positivas na fertilidade do solo. Neste trabalho 
apresentam-se resultados de um ensaio onde se comparou 0 efeito de um 
coberto vegetal de leguminosas semeadas (uma mistura de 11 
especies/cultivares de leguminosas anuais de ressementeira natural de cicio 
cu rto a medio) com um coberto de vegetac;:ao natural sem fertilizac;:ao (tal 
como 0 coberto de leguminosas semeadas) e outro coberto de vegetac;:ao 
natural em que se aplicaram 60 kg N ha·l ano-l.O ensaio foi instalado em 

2009 em Mirandela, NE Portugal, num olival jovem da cultivar Cobranc;:osa. 
No ana da instalac;:ao e no ana seguinte, a produc;:ao de azeitona nao diferiu 
entre tratamentos. Nos dois anos seguintes a produc;:ao de azeitona foi 
significativamente superior nos talh6es geridos com leguminosas semeadas 
e com um coberto vegetal natural fertilizado com N comparativamente com 
o talhao com vegetac;:ao natural nao fertilizado. Na quinta e ultima colheita, 
em novembro de 2013 (4Q ana de ensaio), as produc;:6es medias de azeitona 
foram 9,1, 15,4 e 23,7 kg arvore·

l
, respetivamente nos talh6es vegetac;:ao 
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natural sem N, vegetac;:ao natural com N e leguminosas semeadas. Todas as 
medias foram estatisticamente diferentes entre si. A concentrac;:ao de N nas 
folhas em janeiro de 2014 foi de 17,5, 16,0 e 15,6 g kg-l na sequencia de 
tratamentos referida anteriormente. Estes resultados indicam a importancia 
do aumento de disponibilidade de N no solo na performance produtiva das 
oliveiras e que os cobertos de leguminosas pod em ter um efeito mais 
favoravel que a aplicac;:ao de 60 kg N ha-l ano-l . 

Palavras-chave: Leguminosas pratenses; Cobertos vegetais; Olival; Estado 
nutricional; Produc;:ao de azeitona 

*-Financiado no ambito do projeto OlivoTMAD - Rede Tem6tica de In/orma,oo e Divulga, oo do 
Fileira Olivicola em Tr6s-os-Mantes e Alto Dauro. 
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