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Teores de azoto, potassio e boro em folhas de oliveira apos aplica~ao 
regular dos elementos ao solo e em sprays folia res 
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A aplicay50 de fertilizantes destina-se principaimentc a repor as sufdas de nutrientes com a 
cxportayao cia fracy50 economicamente lltil das culturas. Em culturas perenes, como 0 
olival, a manutenyao de teorcs foliares dos nutrientes em niveis adequados pode ser uma 
estrategia de fertiliza y3.o raeional. Neste trabalho apresentam-se resultados dos teo res de 
azoto, potassio e bora nas follnts em funy3.o da aplicay3.o anLlai dos nutrientes. Ensaios de 
campo com duas modalidades de azoto, tres de potassio e tres de boro sao conduzidos em 
olival de sequeira de Verdeal TrallSmOnlQlla em Mirandela, desde 0 inlcio de 2004. As 
modalidades de N consistcm em: I) aplicay3.o allllal em Marya de 2 kg de nitrolusal (20,5 
'% N) par arvore; e 2) modalidade testenllmha sem N. As linhas de potassio consistem em: 
I) aplica<;50 ao solo em Marya de 800 g de cloreto de potassio (60 % K20) par "rvore; 2) 
aplicayao ao solo de 800 g de potassio + aplicayuo estival de potassio em spray foliar 
(Agripotassio, Epagro); e 3) modalidade testemunha sem K. As modalidades de B 
consistem em: 1) aplicay3.o anllal em Marya de 150 g de borax (11 % B) por arvore; 2) 
aplicaq3.o anual no inicio de Maio de spray foliar de B (Bortrac, Epagro); e 3) rnodalidade 
testemunha sem G. 0 esquema de ferti!iza<;ao iniciou-se na Primavera de 2004 e foi 
mantido ate ao presente. Os teores de N, K e B nas folhas foram deter min ados em 
amostragens feitas em Julho de 2005 e Janeiro e Ju lh o de 2006. 
A aplica<;ao de adubo azotado ao solo conduziu a niveis significativamente mais elevados 
do elemento nas folhas. Na modalidade fertilizada os valores cstiveram no intervalo 14,1 a 
14,6 g kg-I, enquanto na modalidade testemunha se mantiveram entre 12,3 a 13,7 g kg-I. A 
aplica<;ao de K ao solo, bem como as aplica<;oes foliares de K nao originaram diferenyas 
significativas nos teores foliares do elemento. Resultado identico foi obticlo nas 
m~dalidades cle B. Os teores foliares de K situaram-se entre 7,9 t.: 9,8 g kg- l

, enquanto os 
teores de B se mantiveram entre 22,7 e 30,6 mg kg-I. 
A resposta ao azoto l110stra que em solos agrfcolas nao se constituem reservas deste 
elemento, estando as niveis foliares dependentes da sua aplica<;30 regular como fertilizante. 
A allsencia de resposta ao potassio e justificada pelos elevados teores de potassio no solo. 
Apesar do boro aparecer como elemento frequentemente deficitario em olivais da regiao, 
este estudo demonstra que 0 solo parece ter tido capacidade em manter os niveis nas to!has, 
mesmo sem aplica<;uo do elemento durante tres anos, 0 que poded ser parcialmente 
jusriticado pelo facto de ate ao inicio da instala<;8.o do ensaio 0 olival ter sido anualmente 
fertilizado com 200 g de borax par arvore. 

Financiado no ambito do projecto AGRO 743 - ESlrategias para a minimizw;:Zio da sajl-a e 
contra saji-a do oliva!. 


