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Com base em amostragens efectuadas desde 2003 procuroll rclac ionar-se teo res de 
nutrientes (N, P, K, Ca, Mg e B) nas fo lhas em Janeiro e em Julho com a prodw;ao de 
azeitona na colheita seguinte, em Dczembro. Na pratica procurou averiguar-se a 
possibil idade de se estabelecer rc la90es signi fica tivas entre 0 teor de Illitrientes nas folhas. 
em datas de amostragem padrao, e a produti vidade na colheita seguinte para , clesta fo rma, a 
analise foliar se poder constituir como imponante tecnica de diagnustico do estado 
nutr ic ional das ftrvores e auxil iar na detini ~ii.o da estrategia de fertiliza~ao a seguir. 
No estudo foram incluidos resultados de 66 arvores individuais da cv. Co iJrCllu;osa, 
dispersas por dois oliva is e em vari os sistemas de manuten<;ao do solo, para allmentar a 
va riabili dade desejada na prod utividade das arvores. Forum estabeleciclas reiac;oes entre 
tcores de nUlrientes nas folhas colhidas em Janeiro e Julho com a produyao cia colheita 
segu inte, no perfecto 2003-2006. 
De todos os diagramas de c1ispersao gerados apenas em tres si tua.yoes se obteve rela<;3o 
linear sign ificati va entre 0 tear de N nas lolhas c a produ<;ao. A avaliac;ao temporal dos 
resultados sugerc interfe rencia cia poda, da produtividade media do ano (safra OLl contra 
safTa) e tambem cia data de 3mostragem (.fan au JuI). Os diagramas de d ispersao do B 
apenas reveiaram rela9ao lin ear significativa para urna amostragem. Para os rcstantcs 
elementos (P, K, ea e Mg) nao foi obt ida qualquer re lav30 significati va entre 0 teor de 
el emen to nas folh as e a produvao de azeitona. 
Quando se procedell a analise eomparat iva das 10 i:1 l'vores com maior prodU(;ao acumu lacia 
com as 10 arvores menos produti vas do ensaio veri ficou -se que as mais produti vas 
apresentaram frequentemente teores de NeB significativamente mais clevados. Em raras 
ocasioes tambem os tcores de Mg foram significativamentc mai s elevados no lote de 
arvores mais prodll tivas. Para P, K een naD se reg istaram di fe renyas significativas entre 
arvores ma is produtivas e arvores men os produtivtls. ESla anftl ise parece indicar N , B e Mg 
como as elementos mais Iimitantes nas concti~oes de ensa io. 

Finan ciado no ambito do projecro AGRO 743 - Estrafegias para a millimiza9iio da sq(ra e 
conrra saji'a do olival. 


