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Projeto 1.3 - Improving olive orchards cropping
practices to cope with a changing environment

Equipa:

Parceiros:

Task 3.1 – Gestão da cobertura do solo

Task 3.3 – Gestão da fertilização

#Ilustração 4_ Apanha da Azeitona na Casa de 
Santo Amaro, Suçães.

Task 3.4 –Gestão da água 

✓ As estratégias de rega
deficitária são essenciais para
a olivicultura em regiões com
recursos hídricos limitados.

✓ As estratégias de rega deficitárias permitem:
• Aumento dos teores de compostos fenólicos nas folhas e frutos;
• Aumento da capacidade antioxidante nas folhas e frutos;
• Maior teor de gordura nas azeitonas;
• Aumento da eficiência no uso da água.

Task 3.2 – Gestão da copa

✓ A pulverização foliar com 5% p/v caulino (KL) ou 100 µM ácido
salicílico (AS) é uma estratégia de curto-prazo para
aumentar a adaptabilidade dos olivais de sequeiro ao
stresse estival:

• Melhoria do estado hídrico da planta;
• Aumento da atividade fotossintética;
• Melhoria da nutrição mineral da planta;
• Aumenta o equilíbrio entre a produção e 

captura de ROS;
• Melhor capacidade de recuperação das plantas 

no final do período estival; 
• Aumento do crescimento vegetativo e da
produtividade.

✓ Prática que promove o aumento da
sustentabilidade e da competitividade
do setor olivícola com baixos custos
associados:

KL: ~ 50€/ha
SA: ~ 15€/ha #Ilustração 2 _ Oliveiras 

pulverizadas com KL e SA. 

✓ Uma equilibrada fertilização melhora o estado fisiológico, o 
crescimento vegetativo e o rendimento do olival.

✓ A aplicação de boro permite:

• Melhor eficiência do uso da água;
• Melhoria da atividade fotossintética;
• Maiores teores de açúcares solúveis

nas folhas e nos caules;
• Melhor capacidade antioxidante nas

folhas;
• Maior teor de gordura nas azeitonas.

✓ Aplicação de boro melhora o
desempenho da oliveira sugerindo
novas perspetivas sobre o papel
deste nutriente na proteção das
plantas contra situações ambientais
adversas.

#Ilustração 3 _ Ensaio de fertilização.

✓ A implementação de coberturas de leguminosas é uma
estratégia de gestão sustentável do solo que permite
substituir os métodos convencionais de mobilização do solo:

• Aumento da atividade fotossintética;
• Melhoria do estado hídrico;
• Maior capacidade antioxidante em folhas e

frutos;
• Aumento do teor de compostos fenólicos

nas folhas;
• Aumento da produção total de frutos;

✓ O uso de cobertura de leguminosas em olivais de sequeiro
promove uma melhor performance durante a época estival,
contribuindo para uma maior produtividade e melhoria da
qualidade dos frutos, sugerindo ser uma eficaz estratégia de
adaptação e mitigação às alterações climáticas.

#Ilustração 1 _ Olival de 
sequeiro com coberturas 
de leguminosas.
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