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Em Tnis-os-Montes a boro assume reievancia similar, au meSIlla superior, it. dos macl'onutriemes. 
Neste trabalho analisa-se a relayao entre a concentrar;:ao de B nas [olhas e a produc;:ao de azeiton8 
para duas datas de amostragcm comuns: ao endurecimento do caroyo e no repouso vegetativo. As 
experiencia!> de campo decon-eram durante os anos de 2003 a 06 em dois olivais de sequeiro nas 
regi5es de Mirandela e Bragan~a. A colheita de folhas roi efecttmda em Julho e Janeiro de cada ana. 
Em Dezembro efectuou-se a colheita da azeitona. As produ~5es rcvelaram pronunciac1os ciclos de 
safra e contra safra. Em Braganc;:a, par exemplo, durante as quatro anos as produc;:oes medias 
variaram entre 3. 6, 28. 1, 5.5, e 22.7 kglarvorc. As diferenc;:as na produc;:ao par arvore foram 
particularmente elevadas. Na colheita de 2004 em Braganc;:a, par exemplo, as produc;:oes varia ram 
entre 1.2 e 52.7 kglarvorc. A concentrac;:ao de B nas fo lhas tamb6m variou significativamente entre 
arvores individuais. A partir de 16 nuvens de pontos obtidas da reiayuo entre a concentrac;:ao de B 
nas fo llias e a produC;:3o, foram conseguidas 10 rela90es lineares significativas. 0 m.i.mero de 
relac;:oes !ineares significativas foi usado como medida da qualidade da capacidadc de diagn6stico ja 
que, se existe uma reJac;:ao linear significativa, entende-se que a variabilidade experimental e menor. 
Com base neste criteria , a data de amostragem de Julho originou diagn6sticos ligeiramcnte 
melhores que a de Janeiro, com seis e qllatTO rela~oes !ineares significativas, respectivamente. 
Contudo, esta di ferenca parece nao ser sufici ente para se excluir 0 repouso vegetat ivo como data 
viavel de diagnostico do estado nutrit ivo em boro, como sugere alguma bibliograiia intemacional. 
A concentra~30 foliar de boro apareceu, de forma consistente, mais elevada em 1ulho. A media dos 
dados de todos as al10S e dos dais olivais indicam uma diferen/ya de 4.3 mg B kg-I . Esta dife renc;:a 
pareee ser de ter em conta na interpretaQao dos resultados, cspecialmente quando as va10res se 
aproximam da zona de defi ciencia. 


