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Podar de forma ligeira, aplicarh~nbicidas em vez 
de /avrar e ter 0 olival bem nutt:ido sao formas 
de diminuir os efeitos da'contra•safra. 

A ol iveira possui urn eleva
do potencial de produ~ao 
de flares e frutos. Em con-

di~6es favoraveis (born estado nu
t ritive e hidrico das arvores e bo
as condi~6es climatericas) a pro
du~ao pode ser elevada. Contudo, 
uma produ~ao abundante num 
dado ano pode originar desequi
librios fisiol6gicos nas arvores. Du-
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rante a esta~ao de crescimento, 
ap6s a flora~ao, os frutos e os no· 
vos lanc;amentos (base da produ
c;ao do a no seguinte) competem 
pelos fotoassimi lados disponiveis. 
Atendendo as grandes limitac;6es 
ecol6gicas da estac;ao de cresci
mento, sobretudo o longo perio
do de defice hidrico estival asso
ciado a elevada temperatura, e 

uma tecnica cu ltural f requente
mente de qualidade insatisfat6ria 
(fertiliza~ao, poda, man uten~ao 

do solo, etc), a actividade fotos
sintetica da planta e limitada. Is· 
to tern consequencias na quant i
dade de fotoassimilados disponi
veis. Em anos de elevada produ
~ao, eles sao canalizados priorita
riamente para os f rutos, em de
trimento dos novas lan~amentos. 
No ano seguinte, o numero, o 
comprimento e o vigor dos novas 
ram os nao asseguram flora~ao su
ficiente. Por outro !ado, condi~6es 
nut ritivas deficientes das arvores 

folhas maduras apices 
vegetativos 

botoes florais 

Figura 1. 
Concentra~iio de boro 
(B) nos tecidos 4 
semanas apos 
aplica~iio foliar 

'---------- - --- - --- ----------- ....J nas fa/has maduras 
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mobil i za~ao 

Figura 2. 
Produ~iio de azeitona 
em parce las sujeitas a: 
mobiliza~iio 
convencional; 

herbl·c,·da h b d aplica~iio de herbicida 
er ici a ni:io se/ectivo 

glifosato res idual (glifosato); e herbicida 
'--- --- --- ------ ------- ----- --__] com ac~iio residual 

favorecem o aparecimento de 
anomalias nas pe~as flora is, o que 
reduz o vingamento dos f rutos. 
Do panto de vista fisiol6gico, es
tao igualmente envolvidos meca
nismos de natureza hormonal que 
inibem a indu~ao da flora~ao, co
ma seja a sintese de giberelinas, 
que ocorre nos frutos em a nos de 
safra. Na pratica, seguido de um 
anode saf ra segue-se habitual
mente um ano de contra-safra. 

A alternfmcia na produ~ao 

constitui-se como um dos princi
pa is constrangimentos a viabil i
dade econ6mica da cu ltura, na 
medida em que a est rutura de 

custos (fertilizac;ao, poda, protec
c;ao sanitaria, colheita, etc) e mais 
ou menos fixa, independente
mente da produc;ao, sobretudo se 
a colheita e mecanizada. Anos de 
ma produ~ao diminuem 0 aprec;o 
pelo olival, propiciando o aban
dono da actividade. 

A safra e contra-safra em oliva l 
come~ou a ser estudada em re

gioes especializadas na produ~ao 
de azeitona de mesa, em que nos 
a nos de safra a azeitona nao atin
ge calibre comerciavel e nos anos 
de contra-safra a quant idade de 
azeitona produzida e insatisfat6-
ria. Apesar da escassa investiga
~ao cient ifica nesta area, esta su
ficientemente demonst rado que 
a alternfmcia em arvores de fruto 
pode ser atenuada at raves de me
todos cu lturais que corrijam os 
desequilibrios nas plantas. Em oli
vais de sequeiro, a fertilizac;ao, a 
manutenc;ao do solo, a poda e a 
co lheita sao as intervenc;oes que 
mais podem contribuir para mini· 
mizar a saf ra e contra-safra. No 
projecto AGR0-743 · Estrategias 
para a minimizac;ao da safra e 
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contra-safra do olival - esta a ser 
demonstrado experimentalmen
te em olival de sequeiro: 
ll o efeito da ap lica~ao ao solo de 

azoto, bore e potassic e da apli

ca~ao foliar de boro (tres sema
nas antes da flora~ao) e de po
tassic (durante o Verao); 

a o efeito da manuten~ao do so
lo, com mobiliza~ao tradicional 
e cam recurso a herbicidas; 

a o efeito de modalidades de po
d a severa e moderada; 

1:1 o efeito de colheita manual e 
colheita mecanizada par vibra
~ao de troncos. 
0 efeito dos tratamentos e ava

liado atraves de registos da pro
du~ao; da determina~ao da acti
vidade fotossintetica e da avalia
~ao do estado hidrico das plantas; 
da monitori za~ao do estado nu
tritive das arvores; da avalia~ao 
da flora~ao e do vingamento dos 
frutos e da determina~ao de me
tabolitos, coma o acido cloroge
nico, que possam estar associados 

a safra e contra-safra. 

Fertilizac;ao 
A fertiliza~ao do olival destina

se a fornecer as plantas elemen
tos minerais que nao estejam dis
poniveis no solo em quantidades 
suficientes. Podemos obter infor
ma~ao sabre a disponibilidade 
biol6gica dos elementos no solo 
at raves de analises de terras e/ou 
de tecidos vegetais. 

Em solos nao calcarios, os ele
mentos cam maior probabilidade 
de nao se encontrarem no solo 
em quantidade suficiente sao azo
te, boro, f6sforo, potassic, calcic 
e magnesia. Ap6s demonstrada a 
necessidade da sua utiliza~ao, 

atraves de analises de terras ou de 
tecidos vegetais, azote e bore de
vem ser aplicados no fim do ln
verno, cam regularidade anual. Os 
restant es elementos podem ser 
aplicados cam periodicidade mais 
alargada, desde o Outono ate ao 
final do lnverno. 

Os fertilizantes devem ser apli
cados preferencialmente ao solo. 

Contudo, aplica~6es folia res de bo-

Figura 3. As mobiliza~oes contribuem para a oxida~iio da materia organica e facilitarem a erosiio do solo 

re podem ser efectuadas em al- - ..... ..-t: -=~---=.-::::i:---.... - - -
ternativa ou cumulativamente cam 
as aplica~6es ao solo. A data apa-
rentemente m a is indicada e tres a 
quatro semanas antes da flora~ao. 
0 boro parece apresentar sufi
ciente mobilidade nos tecidos pa
ra ser retranslocado das folhas pa
ra os bot6es flora is em crescimen-
to, pelo menos nalgumas cultiva
res (Figura 1). As aplica~6es folia
res de potassic durante o Verao 
sao justificadas pela elevada ne
cessidade de potassic durante o 
crescimento dos frutos e par essa 
fase ocorrer numa epoca do ana 
em que o solo se encontra parti
cularmente seca, nao permitindo 
a absor~ao do potassic mesmo que 
o elemento se encontre fisica

mente disponivel no solo. 
Os elementos minerais essen

ciais desempenham fun~6es espe
cificas e insubstituiveis na biologia 
das plantas. A deficiencia ou ex
cesse de nutrientes reduzem a ac
t ividade fotossintetica, perturbam 
a reparti~ao dos fotoassimilados 
pelos frutos e partes em cresci
mento e causa m anomalias na flo-
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ra~ao e vingamento dos frutos. fertilidade actual de um solo. Por 
Uma ferti l iza~ao racional, funda- outre lado, a perda de solo por 
mentada em criterios tecnico/cien- erosao poe em causa a sustenta-
tfficos, torna-se provavelmente bilidade do olival (Figura 3). 
mais econ6mica e nao tera impli-
ca~oes ambientais negativas. Poda do o/iva/ 

A5 podas severas originam gran-
Manutenc;ao do solo des desequilfbrios na rela~ao 

Os olivais submetidos aos siste
mas de mobiliza~ao tradicional 
apresentam frequentemente pro
du~oes menores, comparativa
mente corn outros em que sejam 
adoptadas estrategias alternativas 
de controlo de infestantes, como 
o uso de herbicidas (Figura 2). Os 
elementos nutrientes em combi
na~oes quimicas absorviveis pelas 
plantas encontram-se maiorita
riamente na camada aravel, onde, 
devido a maior difusao de oxige
nio, ocorrem as principais trans
forma~oes microbiol6gicas que de-

raiz/parte aerea das arvores. A po
d a reduz significativamente a par
te aerea (Figura 4), relativamente 
ao sistema radicular (que repre
senta o potencial de absor~ao de 
agua e nutrientes), respondendo 
as plantas corn lan~amentos vigo
rosos. Contudo, a rama que ficou 
na arvore no memento da poda, 
que e responsavel pela colheita se
guinte, e insuficiente para asse
gurar produ~ao satisfat6ria. Logo, 
ap6s poda severa havera, segura
mente, um ano de contra-safra. 

A excessiva rebenta~ao que a 
terminam a presen~a no solo dos poda sever a provoca obriga a tra-
elementos em combina~oes qui- balhos complementares de lim-
micas absorviveis pelas plantas. E peza da arvore no ano seguinte, 
tambem na camada a ravel que se 
encontram os nutrientes aplicados 
pelo agricultor atraves dos ferti
lizantes. As mobiliza~oes dificul
tam a abson;ao de nutrientes du
rante a Primavera, quando a ac
tividade metab61ica das plantas e 
as suas necessidades nutritivas sao 
mais elevadas, na medida em que 
destroem as raizes da ea mad a su
perficial. As mobil iza~oes apre
sentam, ainda, efeitos colaterais 
muito perniciosos, por promove
rem a oxida~ao da materia orga
nica e facilitarem a erosao do so
lo. A materia organica e a base da 

aumentando os custos de produ
~ao. Se o olival ficar m a is de tres 
anos sem ser podado a copa ga
nha dimensao excessiva e a rela
~ao raiz/parte aerea decresce. A 
quantidade de agua e nutrientes 
que a arvore consegue absorver 
come~a a ser insuficiente para as
segurar flora~ao e vingamento de 
frutos que conduzam a produ~ao 
satisfat6ria. 0 desequilibrio origi
nado por podas severas realizadas 
de quatro em quatro ou cinco em 
cinco anos e um dos factores que 
mais contribui para a alternancia 
das produ~oes. Por principio, po-

Figura 4. A poda severa contribui para a a/ternancia das produ~oes 

Figura 5. A colheita mecanica com vibradores de tronco "poupa" mais a 
rama que sera o suporte da produ~ao do ano seguinte 

das ligeiras anuais ou bianuais, 
mantem as arvores mais equi li
bradas e contribuem para a redu
~ao da alternancia de produ~6es. 
Pod as moderadas garantem maior 
actividade fotossintetica das fo
lhas, devido a mel hor exposi~ao 

solar de toda a copa, com au
mento da produ~ao de fotoassi
milados. Fo lhas corn luz insufi
ciente, resultantes de copas mui
to fechadas, apresentam taxa res
pirat6ria superior a taxa fotossin
tetica, nao contribuindo em nada 
para 0 desenvolvimento das ar
vores e produ~ao de azeitona. 

A colheita pede tambem in
fluenciar o fen6meno da alter
nancia. A colheita mecanica com 
vibradores de tronco parte menos 
rama do que a vareja manual (fi
gura 5). A diferen\a e particular
mente evidente em anos de ele
vada produ\ao em que a vareja 
manual destr6i grande parte da 
rama que seria a base da produ-
\ iiO do a no seguinte. ~ 
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