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Local     (nº 

amostras) 

MO pH P2O5 K2O Ca Mg K 

Bragança (164) 0,86 4,7 47 144 3,6 1,0 0,4 

Vinhais (110) 0,82 4,7 42 96 3,7 1,8 0,8 

Macedo (47) 0,88 4,8 46 147 3,6 1,7 0,5 

Mirandela (9) 1,30 4,3 46 157 3,7 1,3 0,6 

Vimioso (7) 1,21 4,7 54 159 3,5 2,4 0,2 

Alfândega (4) 0,78 4,5 38 115 --- --- --- 

Mogadouro (2) 0,53 4,5 31 73 2,2 0,8 0,2 

Análises de solos de soutos efetuadas no laboratório de solos do IPB 





Fonte: Carta de Solos de Trás-os-Montes 



A gestão do solo em outras culturas está focada 
 
 na produção das árvores; e 
 nos efeitos no solo relacionados com sustentabilidade 

(controlo da erosão, matéria orgânica do solo, impacte 
ambiental,…) 

 
A gestão do solo no castanheiro está focada: 
 
 No aumento/redução da suscetibilidade das árvores às 

doenças, em particular a tinta (os aspetos anteriormente 
referidos parecem perder importância). 

Interpretar a gestão do solo no 
castanheiro 



A mobilização do solo 



A mobilização do solo 

As mobilizações destroem o sistema radicular, sobretudo as 
raízes mais finas: 
 
 Dificultam o estabelecimento das micorrizas;  
 Dificultam a absorção de nutrientes; 
 Acarretam custos energéticos na sua reposição; 
 Favorecem a erosão do solo; 
 Favorecem a oxidação da matéria orgânica. 
 
As mobilizações com trator são particularmente agressivas: 
 
 Acentuam negativamente todos os aspetos anteriores; 
 Devido á rapidez de execução aumentam o transporte de 

raízes e solo na parcela e entre parcelas (o trator veio 
acelerar a propagação das doenças em particular a tinta) 





Há alternativas? 
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Há alternativas? 

Cobertos vegetais naturais 
 
 Em teoria, contrariam os aspetos negativos das mobilizações 

(impedem a erosão, aumentam o teor de matéria orgânica); 
 Contudo, a água é determinante para o crescimento da árvore 

e produção (a introdução de cobertos vegetais pressupõe um 
bom controlo do excesso de vegetação na primavera). 

 
Cobertos vegetais semeados 
 
 Pressupõem a gestão com pastoreio ou corte; 
 Estes cobertos também consomem água (tendencialmente 

mais - é conveniente usar espécies de ciclo curto); 
 Algumas espécies podem ser hospedeiros do fungo que 

provoca a doença da tinta (estes aspetos não estão 
suficientemente estudados) 



Fertilidade do solo 

Hospedeiras de Phytophthora 



O que se pode concluir 

A forma como tratamos o solo tem influência direta 
na cultura e no ecossistema (o crescimento das 
árvores, a produção e o calibre dos frutos são 
afetados) 
 
A forma como tratamos o solo não resolve em 
definitivo o problema da doença da tinta (poderá 
contribuir para reduzir a mortalidade numa 
perspetiva de médio/longo prazo). 



Não se pode perder o entusiasmo 
perante as dificuldades 



Há futuro para o castanheiro 


