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O estabelecimento de um plano de fer-
tilização para o amendoal é um proce-
dimento complexo, tal como acontece 
com outras fruteiras, e que deverá res-
peitar algumas importantes condições 
pré-existentes.
Assim, antes da aplicação de fertilizan-
tes de forma aleatória ou com base 
numa prescrição geral, deverá existir um 
diagnóstico da fertilidade do solo e do 
estado nutricional das árvores, ou seja, 
deverão ser realizadas análises de solo e 
foliares. Apenas quando é conhecida a 
fertilidade do solo e a situação nutricio-
nal das árvores é possível realizar um pla-
no de fertilização específico e ajustado à 
realidade de cada pomar e que condu-
zirá a uma otimização da produtividade 
do mesmo.
De forma cíclica, é necessário realizar a 
fertilização do pomar devido à imobiliza-
ção de nutrientes na estrutura da árvore 
e pela sua transferência para os frutos 
e para a lenha de poda. A exportação 
contínua de nutrientes do solo obriga à 
reposição anual na forma de fertilizan-
tes, ou na aplicação de biofertilizantes 
que conduzem à disponibilização dos 
nutrientes que existem no solo, mas que 
não se encontram imediatamente dispo-
níveis para que se dê a sua absorção pe-
las plantas, características que também 
podem ser observadas através das aná-
lises de solo.
De forma geral, quando se pretende 
aumentar a produtividade da cultura, 
a necessidade de fertilização também 
tenderá a aumentar. Os fertilizantes são 
também, por vezes, aplicados para cor-
rigir algumas propriedades físicas e/ou 
químicas do solo que limitem o desen-
volvimento das plantas, como um pH 
inapropriado, uma má estrutura, fatores 
que também poderão impossibilitar a ab-
sorção e a disponibilidade de nutrientes.
Desta forma, o solo é para esta, como 

para a generalidade das culturas, muito 
importante, sendo que as propriedades 
físico-químicas do solo demarcam a qua-
lidade e crescimento do sistema radicu-
lar da árvore o que também determina o 
rendimento e produtividade da cultura.

O solo e a prática da agricultura
Um solo saudável é um ecossistema vivo, 
fértil e dinâmico, cheio de microrganis-
mos.
O ecossistema que existe ao nível do solo 
é constituído por inúmeros microrganis-
mos, invertebrados e raízes das plantas, 
que desempenham numerosas e impor-
tantes funções. Estes cumprem funções 
vitais, tais como, transformar matéria 
inerte e em decomposição, minerais em 
nutrientes para plantas; controlar doen-
ças; melhorar a estrutura do solo com 
efeitos positivos sobre a capacidade de 
retenção de água e nutrientes e, final-
mente, melhorar a produção agrícola.
Em relação à proteção das culturas, um 
solo com elevada biodiversidade, é um 
solo em que é mais fácil o controlo de 
pragas e doenças, uma vez que, a varia-
bilidade de espécies predadoras e nu-
trientes variados, conduz a um equilíbrio 

e a uma menor propensão para a exis-
tência de pragas e doenças. 
A prática da agricultura contraria todos 
estes requisitos uma vez que pratica mui-
tas vezes a monocultura, o que conduz a 
um desequilíbrio, que leva ao aumento 
da ocorrência de pragas e doenças. Para 
além disto, o uso excessivo de produtos 
fitofarmacêuticos é também prejudicial 
aos organismos vivos, uma vez que po-
derá conduzir à perda de biodiversidade.
Tendo em conta este fator preponde-
rante é possível utilizar este equilíbrio 
natural a nosso favor, para o controlo 
de pragas e doenças, como substituto 
da aplicação de produtos fitofarmacêu-
ticos, que possuem tantos efeitos adver-
sos e prejudiciais.
Os microrganismos são capazes de au-
mentar a produtividade das culturas 
por meio de vários mecanismos, que em 
muitos casos ocorrem simultaneamente: 
produção de hormonas vegetais, pro-
dução de sideróforos, solubilização de 
fósforo e silício, mobilização de potássio 
ou fixação de azoto atmosférico, entre 
outros.
Assim, alguns microrganismos são capa-
zes de tirar proveito do azoto atmosféri-
co porque possuem um complexo enzi-
mático designado de “nitrogenase”. Este 
complexo é composto de dois compo-
nentes proteicos. Através da ação deste 
complexo, uma molécula de N2 é conver-
tida em duas moléculas de amónio.
O principal mecanismo de solubilização 
de P é a diminuição do pH do solo atra-
vés da produção microbiana de ácidos 
orgânicos ou a libertação de protões, 
que dependem da matéria orgânica dis-
ponível no solo. A sua solubilidade au-
menta com a diminuição do pH do solo. 
O outro mecanismo de solubilização do 
solo P é a mineralização. Nesse processo, 
o fosfato presente na matéria orgânica é 
transformado por bactérias e fungos em 
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fertilização orgânica ou organomineral 
que permite melhorar as condições do 
solo, bem como realizar uma fertilização 
mais sustentável e equilibrada.
Todos estes produtos podem ser utiliza-
dos em Modo de Produção Biológico.

Fertiormont Sólido
• É um composto proce-
dente da fermentação 
biológica controlada de 
matéria orgânica vegetal, 
durante dois anos e pro-
veniente de restos selecio-
nados de colheitas de oli-
val, citrinos, leguminosas, 
hortícolas, etc. É um produto em pellets.
• A sua utilização melhora consideravel-
mente as características agronómicas e 
físico-químicos dos solos tratados.
• Apto para todo o tipo de culturas.

Fertiormont Potasio®

• É um fertilizante orga-
nomineral NK líquido com 
ferro (Fe) para aplicações 
foliares e em fertirriga-
ção.
• Este produto, isento de 
cloretos e metais pesados, 
está indicado para momentos em que a 
colheita consome potássio rapidamente. 
Favorece a assimilação de cálcio, magné-
sio e outros elementos ao mesmo tempo 
que favorece o acúmulo de assimilados 
nos frutos na forma de açúcar ou óleo.
• Os frutos obtidos são de maior calibre 
e melhor qualidade.

Ferttybyo
O Ferttybyo é um bioestimu-
lante natural formulado com 
microrganismos benéficos, que 
facilitam a libertação de nu-
trientes já presentes no solo, 
disponibilizando-os para a plan-
ta. A sua aplicação contínua ao 
solo provoca um aumento no 
desenvolvimento vegetativo da 
planta, favorecendo interações 
benéficas no ambiente rizosférico e no 
desenvolvimento radicular das culturas.
É produzido a partir de suspensões de 
células líquidas de microrganismos be-
néficos com uma alta população (entre 
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equilibrada e sustentável no solo.
Na agricultura torna-se premente e de 
extrema importância respeitar e estimu-
lar o desenvolvimento da vida do solo, 
de forma a ter um solo fértil capaz de 
nutrir e proteger as plantas sendo que, 
para isso, a incorporação de matéria or-
gânica de qualidade e de forma regular 
torna-se também fundamental.
Para além disto, não pode ser descurada 
a poluição ambiental, na medida em que 
se torna de extrema importância manter 
um equilíbrio entre os nutrientes que 
são incorporados no decorrer da prática 
da agricultura, particularmente o azoto 
e o fosforo, e os que são efetivamente 
absorvidos pelas plantas. Os nutrientes 
que não são consumidos tornam-se po-
luentes, não só do solo, mas também do 
ar e da água. 
As restrições das adubações praticadas 
são um fator de extrema importância, 
uma vez que, a Comissão Europeia está 
a planear reduções significativas na uti-
lização de fertilizantes como parte inte-
grante da estratégia da UE para a Biodi-
versidade até 2030.

O aumento dos preços 
da adubação mineral
Nos últimos meses assistimos a um au-
mento dos preços da adubação mineral. 
Os valores destes fertilizantes aumenta-
ram exponencialmente e conduzem a 
uma situação insustentável. 
Assim, segundo o INE, em Portugal, os 
custos de produção na agricultura au-
mentam 12,4% em 2021, sendo que o 
aumento no preço dos adubos foi de 
31%. Apenas referente ao mês de setem-
bro, o preço dos adubos subiu 53%.
De forma geral, os preços dos fertilizan-
tes têm subido de forma global e abran-
gem os adubos nitrogenados, fosfata-
dos e potássicos.
Por todos os fatores descritos anterior-
mente e tendo em consideração esta 
escalada de preços, a aposta numa adu-
bação orgânica ou organomineral po-
derá também revelar-se uma excelente 
opção.

As soluções Fitolivos para 
uma adubação sustentável
A Fitolivos tem à sua disposição um con-

formas disponíveis.
Alguns microrganismos podem promo-
ver a destruição das estruturas minerais 
que envolvem o potássio, atuando de 
formas distintas e tornando este ele-
mento disponível para as plantas.
Os fungos micorrízicos são ecologica-
mente significativos porque formam 
uma associação simbiótica mutualística 
com as raízes da planta hospedeira. A 
planta hospedeira fornece ao fungo fon-
tes de carbono solúvel, e o fungo permi-
te que a planta hospedeira aumente sua 
capacidade de absorver água e nutrien-
tes do solo.
Como a maioria das plantas está associa-
da a fungos micorrízicos, alguns autores 
afirmam que as micorrizas, e não as raí-
zes, são os principais órgãos de absorção 
de nutrientes pelas plantas.
Esses fungos desempenham um papel 
vital nos ecossistemas agrícolas, pois 
podem melhorar a nutrição das plantas, 
o seu crescimento, melhorar a taxa de 
sobrevivência e o desenvolvimento de 
plantações, a uniformidade das produ-
ções e a capacidade reprodutiva, e tam-
bém aumentam a resistência ou tolerân-
cia das plantas às adversidades.
Um outro ponto importante na nutrição 
sustentável dos solos prende-se com a 
necessidade de melhorar de forma con-
certada as suas condições físicas, quími-
cas e biológicas, sendo que a principal 
passa por promover um aumento da 
disponibilidade de nutrientes e conse-
quentemente o aumento da fertilidade 
do solo.
Para além disto, esta nutrição que é dada 
desta forma, pode servir de “alimento” 
aos microrganismos do solo, criando um 
ciclo contínuo, que se renova de forma 
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109-1012 UFC/mL). Os microrganismos 
contidos, uma vez aplicados, estabele-
cem-se na zona rizosférica das plantas, 
estabelecendo interações simbióticas 
nas quais a planta e o microrganismo 
se beneficiam mutuamente. A planta 
fornece substâncias necessárias para o 
desenvolvimento de microrganismos 
(como certos açúcares), enquanto os 
microrganismos fornecem à planta uma 
infinidade de substâncias que, por si só, 
são incapazes de produzir.
Este produto melhora visivelmente a 
qualidade das raízes e a resistência da 
planta a sofrer doenças sem atacá-la ou 
comprometer a sua qualidade final.
Pode ser aplicado em todos os tipos de 
solos saudáveis e degradados e naqueles 
em que a presença de microrganismos be-
néficos foi afetada negativamente. Pode 
ser aplicado em solos argilosos, argilosos 
ou arenosos, sendo igualmente eficaz.

Rhizas
O Rhizas é um produto formulado com 
micorrizas do tipo FMA (fungo micorrí-

zico arbuscular). Este 
facto é de grande im-
portância, uma vez 
que as culturas agríco-
las estão principalmen-
te associadas a este 
tipo de fungo micor-
rízico. Assim, os FMA 
tornam-se cruciais para 

a estrutura e fertilidade do solo. 
De todos os FMA, a ARVENSIS fez uma se-
leção detalhada para fazer do RHIZAS um 
produto completo, com uma ampla capa-
cidade simbiótica com múltiplas culturas 

e com uma evidente melhoria na sua pro-
dução. Este produto possui de inóculo mi-
corrízico 1,5 x 104 propágulos/g.
Os FMA produzem polissacarídeos, glo-
malina, mucilagens e hidrofobinas que 
atuam ligando as partículas do solo, o 
que leva a uma maior capacidade de re-
tenção de água.
Por outro lado, os fungos 
micorrízicos que Rhizas 
possui, também intervêm 
na conservação do solo. 
Ao melhorar a absorção 
de nutrientes das plan-
tas, aumentam a produ-
tividade das plantas, o 
que permite a existência 
de uma maior quantida-
de de matéria orgânica. 
Por fim, os fungos micorrízicos alteram 
a composição dos exsudatos radiculares, 
que servem de alimento para outros mi-
crorganismos rizosféricos essenciais para 
o crescimento das plantas e para a assi-
milação de nutrientes.

Cripthum
O Cripthum é uma suspensão líquida 
concentrada de partículas de ácidos hú-
micos e fúlvicos encapsuladas, extraída 
de leonardite natural cuidadosamente 
selecionada, cuja principal característica 
distintiva de outras é o seu pH ácido. É 
especialmente indicado para melhorar 
a estrutura dos solos, favorecendo a li-
beração de nutrientes bloqueados e es-
timulando a capacidade de retenção do 
solo. Da mesma forma, a sua ação de 
bioestimulação vegetativa nas raízes e 
parte aérea das plantas permite um de-

senvolvimento mais equili-
brado.

Orgaplant Organic
O Orgaplant Organic é 
um produto com elevada 
concentração de azoto 
orgânico proveniente de 
fermentados vegetais. 
Pela sua concentração em 
aminoácidos livres é ideal 
para ser aplicado por via radicular em si-
tuações críticas da planta, como quando 
esta se encontra sujeita a algum tipo de 
stress ou tenha sofrido algum transtor-
no, uma vez que potencia a sua recupe-
ração. Com a sua aplicação melhora-se o 
sistema radicular da planta aumentando 
o nível de matéria orgânica no solo e au-
mentando a massa vegetal e consequen-
temente o rendimento da cultura. 
O uso de fertilizantes microbiológicos, 
aplicados em conjunto com produtos 
que aumentam o teor de matéria orgâ-
nica, amplificam o rendimento e prote-
gem as culturas, com a vantagem adicio-
nal de serem ambientalmente inócuos.
Para além disto, estes produtos permi-
tem a apresentação de uma solução sus-
tentável para um plano de fertilidade do 
solo sem recurso exclusivo à fertilização 
química. Isto traduz-se ainda numa signi-
ficativa economia de fertilizantes, sendo 
também sustentável do ponto de vista 
económico.
Desta forma, a aplicação destes produ-
tos em conjunto, inseridos num sistema 
integrado de bioproteção e nutrição dos 
solos, fornece nutrientes e melhora a 
biodiversidade dos solos o que se tradu-
zirá numa melhoria fitossanitária, bem 
como no aumento da produtividade da 
cultura da amêndoa.
A Fitolivos possui ainda vários produtos 
que podem ser aplicados na cultura da 
amêndoa, como o Elisyum, Muffly, entre 
outros. 

Fonte: https://agriculturaemar.com
https://www.arvensis.com
http://www.fertiormont.com
https://www.agriland.ie
https://bibliotecadigital.ipb.pt
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