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Neste trabalho, apresentam-se resultados do efeito de urn conjunto de pniticas culturais sabre 

o fen6meno da safra e contra safra em olival. Os ensaios forarn instalados mun olival da cv. 

Verdea/ Transmontan'a em Suyaes, Mirandela, ap6s pre-selec~ao das arvores baseada na 

homogeneidade da copa. Os diferentes tratamentos incidiram sabre grupos aleat6rios de 8 

arvores e consistiram em: duas linhas de azote, (1) corn o elemento aplicado ao solo no fim do 

Inverno e {2) nma modalidade testemunha (sem N); tres !inhas de potassic, (1) corn aplica~ao 

ao solo, (2) aplica~iio ao solo+ K aplicado par via foliar no Verae e (3) testemunba (sem K); 

tres linhas de bore, (1) aplicado ao solo, (2) aplicado por via foliar tres semanas antes da 

flo~ao e (3) testemunba (sem B); e poda e vareja manual, corn(!) poda severa em safra, (2) 

vareja manual e (3) testemunha (poda ligeira e colheita mecfutica). Comparam-se os valores 

de produ~ao obtidos na colheita 2003/04 (ana zero) corn os valores da colheita seguinte 

(04/05). Na colheita de 03/04, nm total de 72 arvores marcadas produziram em media 23.3 kg 

de azeitonah\rvore. Em 04/05, as mesmas 72 arvores produziram 6.5 kg/arvore,_ evidenciando 

nm ana de safra seguido de contra salia. A modalidade corn aplica~ao de N niio atenuou a 

contra salia. A prod~iio media foi ligeiramente inferior na modalidade fertilizada, se bem 

que as diferen~as nao apresentem significado estatistico (a<0.05). As modalidades corn 

aplica~ao de potRssio apresentaram valores medias Iigeiramente superiores a modalidade sem 

K, embora as diferengas tambem nao tenham sido siguificativas. A aplicagao de B foliar 

originou urn estimulo superior na prOdu~ao comparativamente aos outros elementos e a 
aplicagiio do pr6prio elemento ao solo. Contudo, devido a elevada variabilidade experimental 

as diferenc;as tambem niio foram significativas. Poda severa em ana de safra e vareja manual 

produziram 3.8 e 3.6 kg de azeitona/arvore, respectivamente, valores significativamente 

inferiores it modalidade testemunba em que se atingiram a.2 kg/arvore. Assim, baseados 

apenas na produyao de azeitona e urn ano ap6s a instalac;:fio dos ensaios, conclui-se que a poda 

e a vareja ·exerceram urn feito mais evidente e imediato no fen6meno da safra e contra safra 

que a gestiio de fertilidade do solo e do estado nutritive das arvores. 
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