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RESUMO 

Os lameiros sao pastagens seminaturais de montanha com elevada 
predominancia no centro e Norte de Portugal, de elevado valor ecologico e 
a base de suporte da atividade pecuaria local. A produtividade e a 
composi<;:ao floristica dos lameiros tem sido estudados em fun<;:ao de 
gradientes ecologicos diversos, mas poucos estudo tem incluido diferentes 
estrategias de fertiliza<;:ao com incorpora<;:ao de micronutrientes. Neste 
trabalho procura estudar-se 0 efeito da aplica<;:ao isolada de quatro 
nutrientes - azoto, fosforo, potassio, e boro. 0 ensaio esta localizado na Q.ta 
de S.ta Apolonia em Bragan<;:a. A gestao do lameiro e feita com pastoreio de 
ovinos no periodo Outono/lnverno e um corte para feno na Primavera. 0 
ensaio encontra-se organizado em blocos casualizados com tres repeti<;:6es. 
Os tratamentos fertili zantes consistiram na aplica<;:ao no fim do inverno de 
2013 de 80 kg N ha-1 na forma de nitrato de amonio, 150 kg (P 20 S) ha-1 na 
forma de superfosfato 18%, 100 kg (K20) ha-1 na forma de cloreto de 
potassio e 3 kg B ha -1 na forma de tetraborato de sodio. Apresentam-se os 
resultados da materia seca produzida, da concentra<;:ao dos nutrientes nos 
tecidos e da quantidade de nutrientes exportados na biomassa a partir de 
um corte efetuado em junho de 2013. A aplica<;:ao de boro e potassio 
originaram diferen<;:as significativas respetivamente nas concentra<;:6es na 
materia seca de B e K, com os valores mais elevados nos talh6es que 
receberam estes nutrientes. A produ<;:ao de materia seca nao foi 
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significativamente diferente entre tratamentos fertilizantes, se bem que 0 

valor medio mais elevado diga respeito ao tratamento com aplicac;ao de 
azoto. Este resultado tem algum significado porque a quantidade de azoto 
exportado foi significativamente mais elevado na modalidade que recebeu a 

aplicac;ao de azoto sem que tenha havido diferenc;as significativas na 
concentrac;ao de azoto nos tecidos. A quantidade de potassio exportado nao 
foi significativamente diferente entre tratamentos apesar de terem sido 
registadas diferenc;as na concentrac;ao de potassio nos tecidos. A 

quantidade de B exportado na materia seca foi significativamente superior 
no tratamento com aplicac;ao de B em comparac;ao com os restantes 
tratamentos. as resultados mostram um efeito marcado da aplicac;ao de 

fertilizantes na composic;ao mineral das plantas. No futuro sera efetuada a 
monitorizac;ao da composic;ao florfstica e efetuada analise bromatol6gica da 
biomassa produzida. 
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