
 Introdução 

Neste boletim abordamos as condições da 
colheita de mostra de  terra e de folhas a se-
guir em modo de Produção Integrada da vinha 
e determinações a solicitar para análises de 
solo e foliar.  
 

ANÁLISES DE SOLO 

Nas recomendações de fertilização baseadas 
nos resultados das análises de solo são toma-
dos em conta os nutrientes existentes no solo 
em formas capazes de serem utilizados pelas 
plantas. Para que estas recomendações se-
jam válidas é fundamental que as amostras 
colhidas sejam representativas da parcela. 

A fase de recolha das amostras é uma fonte 
de erros, sendo fundamental que sejam segui-
das as regras para essa recolha. 

Em modo de Produção Integrada, é obrigató-
rio fazer análises de solo de quatro em 
quatro anos, sendo que a primeira análise 
no primeiro ano de adesão. 

Na colheita das amostras temos que conside-
rar duas situações, antes da instalação e após 
a instalação da vinha.  
 

ANTES DA INSTALAÇÃO DA VINHA 

A colheita de amostras de terra, efectuada  
atempadamente relativamente à instalação da 
vinha, deverá obedecer às seguintes regras: 
 

• Dividir o terreno em parcelas relativamente 
homogéneas no que respeita à cor, textura, 
declive, drenagem e ultimas culturas reali-
zadas.  

 

• Recomenda-se que cada parcela homogé-
nea não possua uma área superior a 5 ha. 

 

• Percorrer cada uma das parcelas homogé-
neas em ziguezague e colher ao acaso, em 
pelo menos 15 pontos, sub-amostras de 
terra correspondente à camada de 0-50 cm 
de profundidade (Figura 1). 

APÓS A INSTALAÇÃO DA VINHA 

A colheita de amostras de terra, a efectuar no 
período de Outono-Inverno deve obedecer às 
seguintes regras: 
 

• Dividir as vinhas em zonas homogéneas 
no que respeita ao tipo de solo, topografia, 
exposição, idade e técnicas culturais ante-
riormente aplicadas. 

 

• Em cada fracção homogénea marcar, de 
forma permanente, 40 videiras que consti-
tuem uma unidade de amostragem, onde 
serão efectuadas as colheitas de amostras 
de terra  para análise. 

 

• Colher 15 a 20 sub-amostra na unidade de 
amostragem,  correspondentes  à camada 
de 0-50 cm de profundidade. 

 

CUIDADOS A TER NA COLHEITA DA AMOSTRA 
TERRA 

• Limpar a superfície do terreno de infestan-
tes, pedras, restos de plantas ou outros 
detritos antes de colher cada sub-amostra. 

  

• Utilizar como material de colheita sondas 
apropriadas ou na ausência destas utilizar 
uma enxada e uma pá, este material deve-
rá estar bem limpo (Figura  2 e Foto 1). 

 

• As sub-amostras deveram ser colocadas 
em baldes de plástico, bem limpos, de 
forma a evitar contaminações. 

 

• Misturar bem a terra das sub-amostras, 
retirando eventuais pedras, detritos ou 
restos de plantas e extrair cerca de 0,5 Kg 
de terra, formando assim a amostra a 
enviar para o laboratório. 

ANÁLISES DE SOLO E FOLIARES (PLANTAS) 

Elementos de apoio à sua utilização em Produção Integrada da Vinha 

 

• A amostra deve ser colocada numa em-
balagem própria, ou num saco plástico 
limpo devidamente etiquetada e enviada 
para o laboratório acompanhada de uma 
ficha informativa, que deve ser requerida 
á ADVID. 

 

• Evitar colher amostras de locais enchar-
cados, próximos de caminhos, de habita-
ções, de estábulos ou de depósito de 
adubos, correctivos, cinzas ou outros 
produtos. 

 

• Evitar colher amostras demasiado secas 
ou húmidas.  

 pH (H2O) 

 Necessidade de cal, se necessário 

 Matéria orgânica 

 Fósforo (P), potássio (K) e magnésio (Mg) 

assimiláveis 

 Manganês (Mn), zinco (Zn), cobre(Cu) e boro 

(B) assimiláveis 

 Bases de troca e capacidade de torca catiónica 

 Calcário total e Calcário activo, se a pesquisa 

de carbonatos for positiva 

 Análise granolumétrica 

 pH (H2O) 

 Necessidade de cal, se necessário 

 Matéria orgânica 

 Fósforo (P), potássio (K) e magnésio (Mg) e 

boro (B) assimiláveis 

 

No caso de vinhas candidatas ao modo Produ-

ção Integrada, após a sua instalação, as deter-

minações a requerer deverão ser as exigidas 

antes da instalação da vinha.  

DETERMINAÇÕES A SOLICITAR NA ANÁLISE DE SOLO 

ANTES DA INSTALAÇÃO DA VINHA APÓS A INSTALAÇÃO DA VINHA 

Fig. 1- Representação da colheita de sub-amostras de 
terra 

Foto.1- Sonda tipo para colheita de amostras de terra  

Fig.2- Ilustração da colheita de uma sub-amostra utili-
zando  uma pá  (Adaptado  de: Varennes 2003) 
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CASOS ESPECIAIS 

No caso em que se observem sintomas de 
desequilíbrio nutricional em algumas zonas 
da vinha (Foto 3), independentemente da 
época do ciclo vegetativo da vinha, deve: 
 
• Proceder-se à colheita de folhas comple-

tas (limbo + pecíolo) com a mesma loca-
lização nos pampanos em videiras afec-
tadas e em videiras com aspecto normal.  

 
• Colher duas amostras de terra na cama-

da de 0 a 50 cm, uma na zona onde se 
localizam as videiras com sintomas e 
outra na zona com videiras sem sinto-
mas. 

 
• Registar na ficha de informação que 

acompanha as amostras os sintomas 
observados, indicando em que tipo de 
folhas são observados (folhas novas, 
folhas velhas) e localização na vinha. 

ANÁLISE FOLIAR 

A análise foliar complementa a análise de 
solo com o objectivo de estabelecer e gerir 
adequadamente a fertilização da vinha ao 
longo dos anos.  
 

Tem ainda como objectivos:  

Identificar o estado de desequilíbrio de ca-
rência ou toxicidade de um nutriente;  

Verificar se aplicação de nutrientes ao solo 
está ou não a ser utilizada pela planta; 

Verificar e identificar a interacção entre nutri-
entes; 

Saber qual o estado de nutrição da videira 
num estado fenológico preciso. 
 

Para a prática da produção Integrada da 
vinha, é obrigatório,  proceder à análise 
foliar no primeiro ano de adesão e repetir 
a análise, de dois em dois anos, na época 
recomendada . 

A colheita de amostras para análise foliar,  
deve obedecer às seguintes regras: 
 

• A amostragem deve ser efectuada no 
período de plena floração. 

 
• O local de colheita da amostra é a uni-

dade de amostragem (a mesma utiliza-
da para a recolha de amostras de terra).  

 
• Colher a folha oposta ao cacho basal 

(Fig. 3), uma ou duas por videira, no 
lançamento inserido no terço médio do 
braço da videira. 

 
• Fazer a colheita de 40 a 60 folhas. 
 
• Ainda na vinha destacam-se os pecíolos 

inteiros que são guardados em sacos de 
pano  ou de papel tipo Kraft (Foto 2)  ou 
em alternativa embrulhados em papel 
absorvente (papel de cozinha), não usar 
sacos de plástico e agrafos. 

Nota: as regras da realização de análises de 

solo e foliar referidas neste boletim dizem 

respeito às normas estabelecidas no manual 

“Produção integrada da cultura da vi-

nha” (CAVACO, M.; CALOURO, F. & CLÍMACO, 

P. 2005. . DGPC. Oeiras: 146 pp) e na Portaria 

n.º 229-B/2008 de 6 de Março e suas actualiza-

ções que regulam a aplicação da acção 

“Alteração de modos de Produção Agrícola” - 

Produção Integrada e Agricultura Biológica. 

 

Azoto (N) 

Fósforo (P) 

Potássio (K) 

Cálcio (Ca)  

Magnésio (Mg) 

Enxofre (S)  

Ferro (Fe) 

Manganês (Mn) 

Zinco (Zn) 

Cobre (Cu) 

Boro (B) 

DETERMINAÇÕES A SOLICITAR NA  
ANÁLISE FOLIAR 

CUIDADOS A TER NA COLHEITA DA AMOTRA  
DE FOLHAS 
 
• As folhas devem ser colhidas com o 

pecíolo (parte da folha utilizada para a 
análise) pela manhã ou ao fim do dia. 

 
• As folhas devem estar limpas de terra, 

isentas de doenças e pragas e os trata-
mentos fitossanitários devem, sempre 
que possível, ser distanciados da colhei-
ta das folhas. 

 
• Enviar a amostra para o laboratório, no 

mesmo dia da colheita ou no dia seguin-
te, devidamente identificada. 

 
• Até ao envio da amostra esta deve con-

servar-se a baixa temperatura 
(preferencialmente na gaveta do frigorífi-
co destinada aos frutos e legumes).  

 
• Preencher correctamente a ficha infor-

mativa que acompanha a amostra de 
modo a fornecer as informações neces-
sárias para uma boa interpretação dos 
resultados, que deve ser solicitada á 
ADVID. 

 

Foto. 2 – Saco de papel tipo Kraft, para os pecíolo Fig. 3 - Folha a colher  para a amostra da análise foliar 

Foto 3 - Sintomas de carência de magnésio em casta tinta 
(Fonte: Vigneron Champenois-Guide Pratique, 2006) 
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