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RESUMO 

Nos ol iv<ti s tradicionais de sequeiro de Trás-os-Montes, o boro assume papel de 

importância similar ou mesmo superior a qualquer dos macronutrien te N , P e K. Sintomas 
visíveis do nutriente são usuais e carênc;ias dissimuladas, detectadas em anál ises foliares, 

são também frequentes. O boro pode ser gerido a partir de aplicações de adubos sólidos ao 

solo, sprays foliares ou combinando ambas as estratégias. Contudo, a informação técnica 

disponível sobre a eficácia das diferentes opções, bem como das doses e datas de apl icação 
mais adequadas, é manifestamente insuficiente. No caso qas aplicações foliares, as questões 

mais pertinentes prendem-se com dúvidas que ainda existem sobre a capacidade da oliveira, 
ou das suas diferentes cultivares, em retranslocar o boro entre tecidos. Actualmente, 

interessa saber se o boro ap!icado em sprays sobre folhas maduras pode ser retranslocado 
para botões florais e jovens rebentos. Neste trabalho, divulga-se informação obtida em 

ensaios de campo com árvores adultas das cultivares Santulhana, Madurai c Verdeal 

Transmontana. Os resultados têm mostrado que a aplicação de boro ao solo no início da 

Primavera incrementa o teor de boro nos botões l101·ais e nos jovens rebentos, embora os 

dois tipos de tecido compitam pelo boro disponível. O resultado justifica-se pela conhecida 

mobi lidade do boro no xilema. A aplicação de sprays de boro cm folhas maduras de árvores 

adu ltas da cultivar Verdeal Transmontana originou aumento da concentração de boro nos 

botões florais e ápices vegetativos. Assim, parte do boro ap licado por via fol iar parece ter 
sido rctranslocado para os tecidos em crescimento. 
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