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Os solos com amendoal em Trás-os-Montes
[baseado em 250 amostras, 23 de Valpaços, analisadas no Lab Solos do IPB]

§ Declive 
§ Textura franca
§ Reduzida espessura efetiva

§ Teor de matéria orgânica baixo
§ Reação ácida
§ Teor de fósforo baixo a médio
§ Teor de potássio médio a alto
§ Teor em boro baixo
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Estado nutricional das árvores
[baseado em 368 amostras de folhas analisadas no Lab Solos do IPB]



Estado nutricional das árvores
[baseado em 368 amostras de folhas analisadas no Lab Solos do IPB]

§ Carência de azoto muito provável
§ Carência de boro muito provável
§ Carência de cálcio possível
§ Carência de magnésio possível
§ Carência de potássio possível
§ Carência de fósforo pouco provável



Particularidades do ciclo cultural da amendoeira

§ Floração abundante antes do desenvolvimento das folhas
§ Mais de 80% dos nutrientes são absorvidos até junho
§ Após a maturação dos frutos (colheita) as folhas persistem 

verdes e com atividade fotossintética 



Quantificação da adubação



O que deve ser valorizado?

§ Teor de matéria orgânica baixo (?)

§ Reação do solo (corrigir para pH < 5,5; usar 
calcários com magnésio)

§ Azoto (obrigatório aplicar todos os anos)

§ Boro (obrigatório aplicar todos os anos)

§ Potássio (é de aplicar regularmente)

§ Fósforo (será o menos importante dos 
elementos em análise)



Estratégias de fertilização

Sequeiro
§ Base de fertilização ao solo
§ Aplicações foliares pontuais

Regadio sem fertirrega
§ Base de fertilização ao solo
§ Aplicações foliares justificáveis

Fertirrega
§ Fertilização ao solo moderada
§ Base da fertilização na água de rega
§ Aplicações foliares pontuais



Fertilizantes especiais

§ Reguladores de crescimento
§ Estimulantes do vingamento
§ Fertilizantes com aminoácidos
§ Fertilizantes com substâncias húmicas
§ Fertilizantes com algas
§ Fertilizantes com microrganismos
§ Fertilizantes com mecanismos de libertação lenta e 

controlada de azoto
§ ……



Em sequeiro ou em regadio…

… a cultura da amendoeira é viável


