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oliv i cu ltura 

o fen6meno da safra e 
con a-sa ra eleva 
Em azeitona de mesa os ciclos de safra e contra-safra sao ainda mais danosos porque nos anos 

de elevada produC;ao os frutos ficalll com pouco calibre, 0 que reduz 0 seu interesse comercial. 

oliveira apresenta ciclos de alter- cas semanas ap6s a flo-

mincia muito caracteristicos. A ra<;:50 do ano em curso. 
seguir a urn ana de elevada pro- Contuda, as modifica-

du~ao segue-se invariavelmente c;5es morfol6gicas e his-
uma menor colheita. 0 fen6meoo e tanto toquimicas nos gamos 

mais acentuado quanta mais marginais sao axi lares indiciadoras da 
actividade floral 56 sao 

facilmente detectaveis a 

partir de Novernbro. 

Apos a indul'ao da flo-

as coorlic;5es de cultivo, podendo Deorrer 

anos em que as frulos existentes mal jus

tificam a apanha. Em azeilona de mesa os 

cicJos de safra e contra-safra sao ainda mais 
danosos porque nos anos de elevada produ

c;ao as frutas ficam com pOlleo c~libre. 0 

que reduz 0 seu interesse cornercial. 

rayiio supoe-se que seja Foto 1 - Oliveira no 1nicio da flo-

em Maio, com a flora-

9aO. Na oliveira a flo
ra900 e abundante (vcr 

foto I). Nurn ana nor

mal, uma arvore adulta 
pode produzir 500 000 

flores, bastando que 1 

a 2% destas originem 

frutos que persistam ate 
a colheita para se obter 

urna boa produl'ao. As-

A altemancia tern sido 8tribuida aos luibi
tos de frutificac;ao da oliveira, designada

mente par haver sobreposic;:ao de dais ciclos 
reprodutivos eonsecutivos. Em simultaneo 

com a diferenciac;ao floral e desenvolvi
menta dos frutos de urn dado ano ocoree 0 

desenvolvimento dos novos ramos que sao 

rru;8.o. 
imediatamente estabe-
lecida a dormencia dos gomos. A diferen

ciaC;30 floral s6 ocoree apos a donnencia ser 

quebrada pelo frio invernal , iniciando-se 0 

desenvolvimento dos eachos florais a partir 
de Marc;:o. A floraC;:3o oeoree nonnalmente 

durante 0 mes de Maio. 0 desenvolvimento 
dos frutos decorre de lunbo a Outubro. 

sim, apos a flornc;.iio 
ocorre queda massiva de flores imperfeitas 
que nao formam fruto. Os pequenos frutos 

que se formam competem entre si pelos fo
toassimilados disponiveis, ocorrenda tam

bem massivamente a sua queda nas duas 

a tres semanas apos a floral'ao. A fase de 

flora9ao e vingamento dos frutos corres
ponde a uma perda de recursos significa-

a base da produyiio do anD seguinte. Assim, Como a oliveira reparte os tiva, devido a tao reduzida percentagem de 

as produl'oes de dais anos consecutivos fotoassiInilados vingamento. Os frutos que persistem apos 

competem entre 5i pelos recursos energeti- De uma maneira geral, as plantas investem esta fase normalmente chegam ate it colhei-
cos das arvores. grande parte dos seus reeursos energeticos ta (ver foto 2). Assim, a partir de Junho, os 

nos processos reprodutivos que, nas plantas fotoassimilados disponiveis sao usados 50-
CicIo reprodutivo da oliveira espontaneas, asseguram a sobrevivencia da bretudo pelos frutos em crescimento. 
o cicio reprodutivo da oliveira inicia-se especie. Na oliveira, a 
com a indul'iio da floral'iio, que representa primeira parte do pro-

a momenta em que se define se urn game cesso reprodutivo com 
axilar da origem a urn cacho floral au a grande consumo de 

um novo ramo. Sem estar completamente recursos inicia-se em 

demonstrado experimental mente, peosa-se Marc;;o, com 0 desen-
que a induc;ao da florac;no para 0 ana se

guinte possa oeorrer a partir de Julho, pou-
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volvimento das inflo

rescencias, e term inn 
Foto 2 - Fase decisiva do _gao 
men ta dos fI'utos . 

A oliveira frutifica em 

ramos formados duran

te a estac;ao de cresci
menta do ana anterior, 

designadameote entre 

Mar,o e Outubro. Du

raDte esse periodo, 0 

crescimento vegetativo 



oeorre em simultaneo 
com a desenvolvimen

to das inflorescencias 

e dos frulos. Assim, 0 

crescimento vegetativo, 

base da pradu,ao do 

ana seguinte, concorre 
pelos fOloassimilados 

disponiveis com flares 

e frutos em desenvolvi
menta no ana em curso. 

Em anos de flora,ao e 

frutifica,ao abundan

tes, 0 desenvolvimento 
vegetativo fica com

prometido, pois flores 

e frulos sao deslinos 

prioritarios para os 

recursos disponiveis. 
Como consequencia, os 
novos ramos ficam cur

Ios, com poucas folhas, 

o que limita 0 numero 
potencial de inflores
cencias no ano seguinte 

bern como a capacidade 

da planla na aquisicyao 

Folios 3 , 4 e 5 - Altern.ancla na oli
veira. Ap6s llorac;a.o e frut1flcac;a.o 
abtuldantes, 0 insuficiente desen
volvimenlio vegetativo nao asS9-

gura llorac;ao e frut1flcac;a.o razo,,
veis no ana seguints. 

xi stem disponibilidade 

hidrica e temperaturas 

adequadas. Em sequei

ra, estas condivoes res
tringem-se aos meses 

de Primavera e, even
tualmente, ao inicio 
do Outono. Fora destes 

periodos, deficit hidri

co e calor excessivo no 
Verao elou temperatu

ras baixas no lnvema 
limitam a actividade 

fotossintetica das plan
tas. Em primaria aml

lise, a pradutividade 

primaria e a reflexo da 

capacidade das plantas 

em produzir fotoassi
milados, sendo poste
riormente estes cana

lizados para as frutos. 

Quanto mais marginais 
forem as condi~iies de 

cultivo menor a produ

cyao de azeitona. 

de fotoassimilados. No ano seguinte surgem 

menos flores, estas suo de pior qualidade e 
persislem menos fTUtOS (ver fotos 3, 4 e 5). 

Iniluencia de condigoes 
ambientais atipicas 
As fases finnis de desenvolvimento da 
inflorescencia, a florayffo e a vingamen

to dos [rutos sao as etapas mais sensfveis 

a stresses ambientais. Limitatrao hidrica, 
vento seco e calor nas seis a oito semanas 

antes da florat;ao reduzem a numero de 

Lirnitagoes natUl'ais da 
estagao de crescirnento 

ali vicultura ~ 
gamento dos frutos. Tempo frio pode cau

sar danos semelhantes. Em anos normais 

nilo ocorre queda de frulos ullrapassadas 

as cinco semanas ap6s a floratrae. Contudo, 
em sequeiro, condi,iies de deficit hidrico 

extremas podem originar queda fisiologica 
dos frutos, em particular durante os meses 
de Setembro e Outubro (ver foto 6). 

Assim, as condiyoes ambientais podem 
perturbar 0 cicio bienal tipico da oliveira. 

Dais anos seguidos com condiyoes partieu
Inrmente favoniveis ao crescimento podern 

atenuar a fenomeno de contra-safra e ori
ginar dois aoos consecutivos de producyao 

razmivel. Condiyoes ambientais anorrnal

mente oegativas podem, por exemple, tor
nar urn ano que deveria ser de safra num 
mau ano agrfcola, originando dais anos 

consecutivos de rna produyao. 

Tecnica cultUl'al 
A monda de frutos e uma teenica que tern 
sido usada em fruticultura para regular a 
produtividade e sobretudo a calibre dos 

frutos. Em teoria, a monda de frutos deve
ria resolver 0 problema da alternancia ajus

lando a carga de frutos com as disponibili

dades energeticas das arvores. Em azeitona 

de mesa tern sido usado com este objectiv~ 
ncido naftalenoacetico com resultados sa

tisfnt6rios. Contudo, nao e crivel que para 
a producyao de azeite as produtores estejarn 

interessados ern derrubar frutos num ana 
potencial mente de safra na esperantra de 

melhorar uma producyao sernpre incerta no 

ano seguinte. 

A oliveira e considerada uma planta rusti
ca, toJerante a stresses ambientais diversos. 

Possui mecanismos morfo-anatomicos, fl
siologicos e bioquimicos que Ihe permitem 

sobreviver em condi,iies de baixa disponibi

lidade hid rica, temperatura elevada e lumi

nosidade intensa. Apesar de ser uma especie 
de origem mediterninica, muitas variedades 

sao tambem resistentes ao frio durante a re
pouso invema!. Contudo, 0 clima mediter

ranico impoe severas restriyoes a actividade 
fotossintetica das plantas. Condiyoes ecol6-

gicas adequndas ao desenvolvimento vegetal 
restringem-se a curtos perfodos em que coe-

flares par inflores

cenci a e aumentam a 
percentagem de fla

res imperfeitas. Tem

po quente e seco no 

momento da floratrao 
aumenta a abcisao flo

ral, par interferir com 
o desenvolvimento do 

tuba poUnico e a lon
gevidade do ovulo, e 

afecta tam bern 0 vin-

Foto 6 - Stress hidrico extremo em 
~:n~~:. cultlvar Verdeal Trans-

A incisao anelar tern 
sido ensaiada em di
versas especies fru

teiras, incluindo a oli

veira, para prornover 
o vingamento em anos 

de contra-safra. Con

siste em fazer uma in
cisao circular de apro

ximadamente 0,5 em 
em volta do tronco ou 
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~ olivicultura 

das pemadas principais durante 0 mes de 

Fevereiro, rernovendo a casca e 0 flaemn. 

Pensa-se que a incisao feila no troDeD blo
queia as fotoassimilados destinados ao sis
tema radicular oa parte 3erea estimulando a 

florar;ao eo vingamento dos frutas. Apesar 

da tt~cnica sec lisada com alguma regulari

dade em Israel, pade debilitar as arvores a 

cultivo, e de periodicidade anual (ver foto 

7). Contudo, podas anuais silo muito di

ficeis de implementar sem que se tornem 

excessivamente onerosas. A pada mecani

ca nao resolve melhor 0 problema. Quando 

se pocta remove-se muita rama e sobretudo 

removem-se as ramas produtivQs. No ano 

que se segue a pocta a produr;ao e oecessa

riamente reduzida. media praza. Tern ain

da a desvantagem de 

favorecer 0 desenvolvi

mento da tuberculose, 

doenr;3 generalizada 

em Portugal. A tecnica 

nUDea devera ser imple
mentada em olival de 

sequeira por dificultar 

o desenvolvimento do 

sistema radicular. Foto 7 - Poda moderada em 011-

A manuleovaa do solo 

pade ser urn factor 

importante oa atenua

vao da contra-safra em 

olival de sequeiro. E 
necessaria ter presente 

a importfincia da dis

ponibilidade de agua 

no deseovolvimento 

das arvares, estando a 

A rega permite aumen-
val tradicionaJ. 

manuten,ao do solo di-

tar extraordioariamente a prodw;:ao em rectarneote relacionada corn a eficiencia de 

compararyao com a situaryao de sequeira. 

A disponibilidade de agua alarga a esta,so 

de crescimento proloogando-a pelo Vedio. 

Ern regadio podem ainda usar-se maiores 

densidades de planta\,ao (olivais intensivos 

e super-intensivos), 0 que aumenta 0 indice 

de area foliar e a prodwyiio de fotoassimila

dos. No entanto, em vastas areas olivicolas 

do pais nao tern side possivel instalar oliva I 
em regadio, por nilo haver agua disponivel 

e/ou a estrutura fundiaria e as solos nao se

rem adequados. 

A poda deve ser usada para equilibrar a 

carga de frutos com os crescimentos vege

tativos anuais. Em leoria e dos factores com 

maior potencial para regular a alternancia. 

Na pratica tern sido dos que mais contribui 

para a acentuar. Em olival tradicional , os 

olivicultores tern 0 mau habito de podar de 

forma severa a seguir a uma boa colheita. 

usa da agua. Em sequeira naa se pode ser 

muito toIerante com a vegeta~ao herbacea 

pais esta consome agua. A partir do inicio 

de Abril a vegeta\,ao deve ser eliminada 

com destro,adores ou herhicidas. As mobi

liza~5es devem ser evitadas. Para al6m de 

contribuirem para a perda de solo par era

sao, destroem 0 sistema radicular, obrigall

do a planta a illvestir allualmente recursos 

fotossinteticas na sua regeoera~iio que po

diam ser canalizados para a produ~ao. 

A fertilizavao e determinante no equilibrio 

do olivat. E importante manter 0 oliva I em 

boas condiry5es, sem carencias nutritivas, 

para maximizar a pradu~ao de fotoassi

milados. 0 azoto tern urn papel particular

mente relevante. Nalgumas regioes tam

bern 0 born e habitualmente factor limitan

teo Para gerir a est ado nutricional do oliva I 
6 importante conhecer 0 solo onde esta 

Partem do princlpio de que no aoo seguin- instalado, efectuando amilises de terras e, 

te nao vao ter produryao e aproveitam para 

reoovar a arvore, acenluado a contra-safra. 

Em leoria as podas devem ser de intensi

dade moderadn, ajustadas as condi,oes de 
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esporadicamente, deve ser monitorizado 0 

estado nutritivo das arvores [azendo ami

Iises foliares. A fertiliza~ao anual deve ler 

por base informa\,ao sobre a disponibilida-

de natural dos nutrienles no solo e a estado 

nutritivo das plantas. 

Manter a olival em boas condivoes sanita

rias e tambem importante. Fungos e pragas 

podem destruir area foliar, reduzindo a 

capacidade fotossintetica das plantas. Al

gumas pragas, como a tra9a, tern gera~5es 

que se desenvolvem nos bot5es fiorais, 

contribuindo para a redu~ao do vingamen

to dos fmtos. 

Atendendo a importancia da alternancia da 

oliveira, tern aumentado a gama de produ

los para aplicac;:ao foliar com 0 objectiva de 

estirnular a fiorac;:ao e a vingamento dos 

frutos. A maior parte dos produtas cantem 

boro, devida a ligac;:ao deste nutriente com 

a processo reprodutivo. Surgern tambem 

produtos com aminmicidos e factores de 

crescimenlo diversos. Contudo, nao e ex

pectavel que se consiga urn estirnulo direc

to no vingamento com a aplica,iio destes 

produtos. Como se explicou aD longo deste 

artigo, 0 vingamento dos frutos esta 50-

bretudo dependente da disponibilidade de 

fotoassimilados. De forma simples, pode 

dizer-se que nao tern enquadrarnento te6-

rico procurar obter a vingamento de mais 

frulos ern arvores que Dao tern recursos 

energeticos para as alimentar. Toda a tecoi

ca cultural, incluindo a aplica\,"o de caldas 

foliares, deve ser pensada para promover as 

cODdi~5es de crescimento das arvores, por

que a produryao de azeitona, em primeira 

analise, depende da capacidade da planta 

na aquisi9ao de fotoassimilados. >-
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