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Efeito da pod a na composi~iio mineral das folhas de oliveira 

Nt ."-ngelo Rodrigues e M:lrgarida Arrobas 
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A pada exerce um efcito regenerador nas oliveiras, mesmo quando decrepitas. Ao au men tar 
a reiayao raiz/parte aerea incrementa 0 vigor da plant£}, na medicla em que a aglla c os 
nutrientes ficam c!isponive is para uma reduzida fracc;:ao da canopia. Nestas cirCwlstfmcias, a 
concentrac;:ao nos tecidos pode aumcntar QU, pelo contnlrio, reduzir -se, devido a fcn6menos 
de diluiC;:3o, induzidos pelo estimulo no cresci men to vegetativo dos jovens ramos. 
Neste trabalho divulgam-se resultados de um ensaio e1e campo instalado em oliva is que 
vinham scndo podados no passado com regularidade quadrienal. A expcriencia consisliu 
em podar um de grupo arvorcs e deixar outro grupo similar sem pada. A pada que m~nCOll 0 

infcio da ex perienda foi efectuada em Man;:o de 2005 em olivais das cvs. Santlfthww e 
i\4adural si tuados no concelho de Macedo de Cavaleiros em Tras-os-Montes. Em Agosto de 
2005 e Janeiro de 2006 foram etectuadas colheitas de foll18S e detcnninados os teores das 
amostras em azoto. fosforo, potassio, calcio, magnesio e boro. 
Os resultados mOSlraram que J concentra<;ao de azoto Ilas folhas aumentoll 
sibrnificativamen(c (a < 0.05) nas arvores podadas em companu;ao com as arvores nao 
podadas, quer em Agosto quer em Janeiro. Foram registadas difereny3s nos teores de N nas 
folhas de 2 a 3 e 3 a 4 g kg"! para as cvs. A;Jadural e Sanrulhana. respectivamcnte. A 
modalidnde podada apresentou teores medios d~ 8 , Mg e K mais altos, embora sem 
difereny3s s ignificativas. Os resu ltados do P surgem inc..1racterist icos, sem diferenyas 
significativas entre arvores podaclas e nao podaclas. 0 calcic mostra forte tendencia para 
cliluiyao com a poda ) sendo os valores mais baixos (por vczes com diferenya signific ativa) 
nas arvores podadas. 
o teor de azoto nas folhas mostrou-se mais elevado em Agosto compa ra tivamente com 
Janeiro, enquanto os teores de B seguiram padrilo oposto. Nos restantes elementos nao se 
observou tendencia clara relativamente a epoca de amostragem. 
Os resultados mostraram que a poda pode influencial' s ignificativamenle 0 teor de alguns 
elementos nas fo lhas, confundindo a intcrpretac;ao dos resultados cia amllise foliar quando 
aqueJa tI~cnica cultural nao e tida em conta no ctiagnost ico do estndo nutricional do pornar. 

Financiado no ambito do proj ecto AGRO 743 - Es(rclIegias para a minimiz(u;iio da safra e 
contra !iafra do olival. 


