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Resumo 

Os ensaios de campo são necessários para suportar as recomendações de 
fertilização em horticultura biológica. Com este objetivo avaliou-se a produtividade das 
culturas de duas rotações de hortícolas: (i) rotação anual com alface, centeio e ervilhaca 
para sideração e acelga, com a combinação fatorial de 3 níveis de compostado (0, 20 e 
40 t ha-1) e 2 níveis de calcário (0 e 8 t ha-1); (ii) rotação trienal com centeio e ervilhaca 
para sideração em todos os anos, seguida de batata e alface (1º ano), acelga e nabo (2º 
ano) e couve penca e cenoura (3º ano); os tratamentos incluíram adubo verde (AV), AV 
com 20 e 40 t ha-1 de compostado (C20 e C40) e AV com 1 e 2 t ha-1 de adubo orgânico 
(AO1 e AO2). Na rotação anual, a incorporação de 40 t ha-1 de compostado e 8 t ha-1 de 
calcário, aumentou 40% a produção de alface e mais que duplicou a da acelga, devido 
aos efeitos do compostado e do adubo verde, e ao maior efeito da aplicação de calcário 
na cultura da acelga. Na rotação trienal, a produção da acelga foi mais elevada no 
tratamento AO2 em comparação com qualquer outro tratamento, mas foi semelhante 
nos tratamentos AO2 e C40 nas culturas de batata e couve penca. Pelo contrário, a 
produção da 2ª cultura de cada ano aumentou (entre 56% e 115%) no tratamento C40 
em comparação com o AO2. Concluiu-se que a rápida libertação de N do adubo 
orgânico beneficiou apenas a primeira cultura, ao contrário do compostado que 
beneficiou também a segunda cultura de cada ano, quando aplicado em doses elevadas 
com a adubação verde. 
 
Palavras-chave: adubação verde, azoto, calagem, horticultura biológica, matéria 
orgânica, rotação de culturas. 
 
Abstract 

Effect of organic fertilizers application on organic horticultural crop yield.  
Field experiments are essential to support organic fertilizer recommendations in 

organic horticulture. With this aim, two organic horticulture crop rotations were set up 
to assess crop yield: (i) annual crop rotation with lettuce, followed by a cover crop of 
rye and vetch for green manure and Swiss chard, with 3 rates of on-farm compost (0, 20 
and 40 t ha-1) combined with 2 rates of lime (0 and 8 t ha-1); (ii) 3-year rotation with a 
cover crop of rye and vetch for green manure every year, followed by potato and lettuce 
(1st year), Swiss chard and turnip (2nd year) and Portuguese cabbage and carrot (3rd 
year); treatments included green manure (GM), GM with 20 and 40 t ha-1 on-farm 
compost (C20 and C40) and GM with 1 and 2 t ha-1 of commercial organic fertilizer 
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(AO1 and AO2). In the annual rotation, the application of 40 t ha-1 compost and 8 t ha-1 
lime, increased 40% lettuce yield and increased more than double Swiss chard yield due 
to the effects of compost and green manure, and to the increased effect of lime during 
Swiss chard growing period. In the 3-year rotation, Swiss chard yield increased for AO2 
treatment compared to all other treatments, but potato and Portuguese cabbage yields 
were similar for C40 and AO2 treatments. On the contrary, the second crop yield on 
each year increased (between 56 and 115%) for C40 in comparison to AO2. From this 
we may conclude that the fast N release from organic fertilizer increased only the first 
season crop yield, as opposed to the compost that also increased the second season crop 
yield on each year, when applied at high doses with green manure. 

 
Keywords: crop rotation, green manuring, organic matter, nitrogen, organic 
horticulture. 
 
Introdução 

Existe uma preocupação crescente para aumentar a produtividade agrícola tendo 
em consideração a qualidade do solo e da água. Dentro deste contexto a fertilidade do 
solo é um aspeto fundamental a ter em consideração, sendo a agricultura biológica (AB) 
através de práticas agrícolas que aumentam o teor de matéria orgânica (MO) e a 
atividade biológica do solo uma alternativa à agricultura convencional (Conacher & 
Conacher 1998; Sandhu et al., 2010). A fertilidade do solo em AB beneficia com o uso 
de rotação de culturas e a aplicação ao solo de compostados e adubos verdes. A rotação 
de culturas possibilita uma melhor utilização da água e dos nutrientes minerais do solo, 
um menor risco de incidência de pragas e doenças, um controlo preventivo de 
infestantes e uma maior diversidade de produtos hortícolas disponíveis (Mourão, 2007). 
Em AB os compostados e fertilizantes orgânicos são a principal fonte de nutrientes para 
as culturas, principalmente de azoto (N) pois este elemento depende fundamentalmente 
da mineralização da MO. Contudo, os compostos têm baixos teores de N e baixas taxas 
de mineralização, sendo a quantidade de N mineralizada reduzida. Portanto, a aplicação 
de adubos orgânicos é por vezes recomendada para culturas exigentes devido à elevada 
disponibilidade de N (Brito et al., 2016). O objetivo da AB também é o aumento dos 
teores de MO do solo, o que é conseguido através da aplicação ao solo de compostados 
bem maturados (Bernal et al., 1998c). A sideração tem um menor contributo para o 
aumento da MO do solo, pois as plantas jovens são rapidamente mineralizadas, mas 
contribui para aumentar a atividade biológica do solo e disponibilizar N outros 
nutrientes para as culturas (Kautz et al., 2004).  

Várias experiências referem que a produção de culturas hortícolas aumenta com 
a incorporação de MO (Gent, 2002; Porto et al., 2008). Por exemplo a produção de 
alface aumentou cerca de 20% com compostado de bovino e guano (Manojlovic et 
al.,2009) e a produção de batata aumentou 50% com a incorporação de 30 t ha-1 de 
compostado de bovinos (Balemi, 2012). Normalmente a produção das culturas aumenta 
imediatamente após a aplicação de compostado. No entanto, em certas circunstancias, o 
aumento de produção verifica-se apenas após vários anos de aplicação sucessiva de 
compostado devido ao facto de o compostado libertar o N lentamente (Bonanomi et al., 
2014).  A produção da cultura seguinte após a aplicação de adubo verde também é 
muito variável dependendo da razão C/N e da quantidade de biomassa incorporada no 
solo (Tonitto et al., 2006; Salmeron et al., 2011). No entanto, a incorporação de adubo 
verde em anos sucessivos conduz a um aumento de produção da cultura seguinte 
(Kumar & Goh, 2002; Constantin et al., 2011).  
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O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar o efeito da aplicação ao solo de 

compostados de dejetos de equinos ou bovinos com palha, fertilizantes orgânicos 
comerciais e adubos verdes na produtividade das culturas hortícolas no modo de 
produção biológico, para contribuir para a recomendação da fertilização orgânica de 
culturas hortícolas. 

 
Materiais e métodos 

O solo de ambas as experiências era franco-arenoso, formado com base em 
granito e rochas afins. As caraterísticas químicas do solo encontram-se no quadro 1. 

Na exploração Casal de Matos (4 ha) situada a 41º, 12’ N, a 8º, 20’ W e 300 m 
de altitude, no concelho de Marco de Canaveses foi realizada uma rotação anual 
constituída por alface (Lactuca sativa L. cv. Maravilla de Verano), seguida por uma 
cultura de cobertura para sideração (adubo verde) constituída por uma consociação de 
centeio (Secale cereal) e ervilhaca vilosa (Vicia vilosa) e por uma cultura de acelga 
(Beta vulgaris subsp. Marítima L. var. cicla cv. Bietola da coste). O delineamento 
experimental em blocos casualizados com 3 repetições incluiu dois fatores: composto de 
equinos aplicado às culturas da alface e da acelga (0, 20 e 40 t ha-1) e calcário aplicado à 
cultura da alface (0 e 8 t ha-1). A alface foi plantada com um compasso de plantação de 
33 cm × 33 cm. Após a colheita da cultura da alface, a semente de centeio e ervilhaca 
foi enterrada à profundidade de 5 cm com um vibrocultor. A densidade de sementeira 
foi de 120 kg ha-1 de centeio para 60 kg ha-1 de ervilhaca vilosa. O adubo verde foi 
destroçado 189 dias após a sementeira quando a maior parte da ervilhaca estava em 
floração. Seguidamente, a acelga foi plantada com um compasso de plantação de 45 cm 
× 45 cm.  

Na exploração do Assento (1 ha) situada a 41º 12´ N, 8º 7´ W e altitude 466 m, 
no concelho de Fafe foi realizada uma rotação trienal com uma cultura de cobertura 
constituída por centeio (Secale cereal) consociado com ervilhaca (Vicia sativa L.) 
durante o período de Outono-Inverno, seguida de: (i) no 1º ano, batata (Solanum 
tuberosum L. cv. Desirée) de ciclo longo, e alface (Lactuca sativa L. cv. Maravilla de 
verano.); no 2º ano, acelga (Beta vulgaris L. cv. Blonde a card) e nabo (Brassica rapa 
cv. Nabo); e (iii) no 3º ano, couve portuguesa (Brassica oleracea var. tronchuda cv. 
Penca da Póvoa) e cenoura (Dacus carota L. cv. Jarana F1). O delineamento 
experimental foi de blocos casualizados com 4 repetições, e incluiu os seguintes 
tratamentos aplicados à primeira cultura de cada: (i) adubo verde (AV); (ii e iii) AV 
com 20 e 40 t ha-1 composto (C20 e C40); (iv e v) AV com 1 e 2 t ha-1 adubo orgânico 
(AO1 e AO2) e (vi) um tratamento testemunha (T0). O adubo verde foi semeado no 1º. 
2º e 3º anos com uma densidade de sementeira de 120 kg ha-1 centeio e 60 kg ha-1 

ervilhaca, 100 kg ha-1 centeio e 100 kg ha-1 ervilhaca e 75 kg ha-1 centeio e 150 kg ha-1 
ervilhaca, respetivamente. O adubo verde foi destroçado 158, 194 e 189 dias após 
sementeira no 1º, 2º e 3º ano, respetivamente, quando a maior parte da ervilhaca estava 
em floração. Após a sideração, no 1º ano a batata foi semeada à distancia de 25 cm entre 
plantas e 60 cm entre-linhas, no 2º e 3º anos a acelga e a couve portuguesa foram 
plantadas com uma densidade de 40 × 40 cm. Após a colheita da batata, acelga e couve 
o solo foi mobilizado com o escarificador. As alfaces foram plantadas com uma 
densidade de 35 × 35 cm e o nabo e a cenoura foram semeados com um semeador 
manual com a densidade de 30 × 20 cm e 30 × 10 cm, respetivamente.  

Em ambas as explorações as pilhas de compostagem foram realizadas no 
exterior com a dimensão aproximada de 1,8 m de largura por 1,5 m de altura. A 



 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura  | Sessão Horticultura Biológica (Orgânica) 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

467!

compostagem durou entre 7 a 9 meses com dois revolvimentos aproximadamente aos 2 
e 4 meses. Na exploração Casal de Matos (4 ha) a pilha foi constituída por dejetos e 
urinas de equinos e palha de trigo, sendo executada e revolvida com o auxilio de um 
trator equipado com uma pá frontal e um distribuidor de estrume. Na exploração do 
Assento (1 ha) a pilha foi constituída por dejetos e urinas de bovinos em cama de palha 
de trigo, sendo realizada manualmente com o auxilio de uma forquilha. As pilhas foram 
cobertas com uma rede de ensombreamento dupla a fim de evitar a acumulação de água 
da chuva ou secagem da parte exterior da pilha. As caraterísticas dos compostados 
incorporados em ambas as explorações encontram-se no quadro 2. Os adubos verdes 
aplicados ao solo na exploração do Assento no 1º, 2º e 3º ano apresentaram uma relação 
C/N de 38, 30 e 20, respetivamente. Esta diminuição da razão C/N deve-se ao facto de 
aumentar a proporção de ervilhaca semeada em relação ao centeio do 1º para o 3º ano. 
O adubo orgânico comercial certificado para AB, aplicado ao solo na exploração do 
Assento, é constituído basicamente por estrume de galinhaço e penas e apresenta 
aproximadamente um pH (H2O) de 6,8, um valor de condutividade elétrica de 6,5 dS m-

1, uma razão C/N de 4,4 e teores de C total e N total de 431 e 99 g kg-1, respetivamente. 
O adubo orgânico encontrava-se mal maturado pois continha valores do teor de N-NH4

+ 
(entre 5309 e 17557 mg kg-1) muito superiores ao máximo recomendado (400 mg kg-1) 

por Zucconi e Bertoldi (1987) e valores da razão N-NH4
+ / N-NO3

- (entre 39 e 14630) 
muito superiores a 1, valor estabelecido por Larney e Hao (2007) para compostados 
bem maturados. Pelo contrário, os compostados encontram-se maturados pois o teor de 
N-NH4

+ (entre 39 e 338 mg kg-1) foi inferior ao máximo recomendado.  
Utilizaram-se as normas europeias (CEN, 1999) para a determinação da 

humidade, pH e condutividade elétrica. O C total foi determinado num analisador 
elementar após combustão a 950 ºC. As amostras de solo foram analisadas quanto aos 
teores de P e K “assimiláveis” pelo método de Egnér-Riehm. Para conversão de C em 
MO utilizaram-se as constantes 1,724 (factor Van Bemmelen) para os solos e 1,8 
(Diário da Républica, 2015) para os compostados. No fim do período de crescimento 
das culturas hortícolas foram colhidas 4 amostras de cada talhão para determinação do 
peso fresco. 

A temperatura média do ar e do solo foi registada com termístores (Delta-T 
devices). A temperatura do solo foi medida a 10 cm de profundidade e a temperatura do 
ar a 30 cm de altura por baixo de uma placa refletora. Na exploração Casal de Matos a 
média das temperaturas diárias durante o período de crescimento da cultura da alface e 
da acelga variaram entre 9,0 ºC e 26,3 ºC. O intervalo de temperaturas no solo foi cerca 
de 4,2 ºC mais baixo que a temperatura do ar. Na exploração do Assento a média das 
temperaturas diárias durante o período de crescimento das culturas hortícolas variaram 
entre 6,3 ºC e 28,1 ºC. O intervalo de temperaturas no solo foi cerca de 4,7 ºC mais 
baixo que a temperatura do ar. 

A comparação entre os tratamentos realizou-se utilizando o procedimento do 
programa SPSS v. 17.0 para análise de variância com um fator para a rotação trienal e 
com dois fatores para a anual.  A comparação entre médias realizou-se com base na 
menor diferença significativa (P< 0,05). 
 
Resultados e discussão 
 A produção de culturas hortícolas nas rotações anual e trienal aumentaram com a 
aplicação de doses crescentes de compostado o que está de acordo com outros autores 
(Manojlovic et al., 2009; Ninh et al., 2014). Durante a rotação anual a produção de 
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alface (Fig. 1A) aumentou com a aplicação ao solo de 40 t ha-1 de compostado e 8 t ha-1 
de calcário em comparação com o tratamento testemunha de 25,6 para 35,8 t ha-1 (40%). 
A produção da acelga (Fig. 1B) aumentou com a aplicação ao solo de 40 t ha-1 de 
compostado e 8 t ha-1 de calcário de 11,7 para 25,4 t ha-1 (117%). O aumento superior 
de produção da acelga em relação à alface deve-se ao efeito acumulado de aplicação dos 
compostados (Bonanomi et al., 2014), juntamente com a quantidade acrescida de 
biomassa do adubo verde e simultaneamente ao maior efeito do calcário após o tempo 
necessário para ocorrerem mudanças nas condições químicas do solo. O efeito do 
calcário no aumento de produção da alface foi de 15% em relação à média dos 
tratamentos sem calcário, enquanto o efeito do calcário na produção da acelga foi de 
56%. Este resultado está de acordo com Farhoodi et al. (2008) que constataram que a 
maior produção se verificou no segundo ano após a aplicação de 2 t ha-1 de calcário. 
 Durante a rotação trienal, a produção da segunda cultura da estação (alface, nabo 
e cenoura) aumentou com a aplicação de 40 t ha-1 de compostado em relação à aplicação 
de 2 t ha-1 de fertilizante orgânico porque o efeito residual da fertilização na segunda 
cultura da rotação foi pouco significativo com a aplicação do adubo orgânico em 
comparação com o compostado, devido ao elevado teor de N total (99 g kg-1) e baixa 
razão C/N (4,4) do fertilizante orgânico que permitiram uma rápida libertação de N na 
cultura anterior (Fig. 2B, D e F). A rápida libertação de N num curto período de tempo 
foi referida por Antil et al. (2011) em fertilizantes orgânicos com estas características. 
Pelo contrário, a aplicação do compostado promove a libertação lenta de N ao longo da 
rotação (Hartl & Erhart, 2005), dando origem a um aumento da produção da 2ª cultura 
de cada ano (entre 56% e 115%) com a aplicação de compostado em comparação com a 
aplicação de fertilizante orgânico. A produção da batata (Fig. 2A) foi semelhante com a 
aplicação de 40 t ha-1 compostado e 2 t ha-1 de adubo orgânico possivelmente porque o 
longo período de crescimento da batateira (124 dias) permitiu aumentar a 
disponibilidade de N com a aplicação do compostado. Contudo, a produção da acelga 
(Fig. 2C) foi superior com a aplicação de 2 t ha-1 adubo orgânico possivelmente porque 
o curto período de crescimento da acelga (54 dias) não permitiu o aumento da 
mineralização de N do compostado. Por outro lado, no terceiro ano, a produção da 
couve portuguesa (Fig. 2E) foi idêntica com a aplicação de 40 t ha-1 de compostado e 2 t 
ha-1 de adubo orgânico apesar do período de crescimento da acelga (54 dias) ser 
semelhante ao da couve penca (56 dias), possivelmente porque a aplicação sucessiva de 
compostado nos anos anteriores aumentou o teor de N orgânico do solo. A produção das 
culturas hortícolas não aumentou com a aplicação do adubo verde possivelmente devido 
à elevada razão C/N (38, 30 e 20) que promoveu imobilização de N em vários 
momentos da rotação, pois normalmente é esperada uma imobilização de N com uma 
razão C/N superior a 20 (Rosecrance et al., 2000). 
 
Conclusões 

A aplicação de 40 t ha-1 de compostado produzido na exploração com estrume de 
equinos ou bovinos e adubo verde constituído por uma consociação de centeio com 
ervilhaca é adequada para fertilizar uma rotação de culturas hortícolas. Pelo contrário, o 
adubo orgânico apenas aumenta a produção da primeira cultura após a aplicação do 
fertilizante. A aplicação de calcário juntamente com o compostado em solos ácidos tem 
um enorme impacto na produtividade das culturas hortícolas. 
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Quadro 1 - Caraterísticas químicas (média ± desvio padrão) do solo na exploração Casal 
de Matos (rotação anual) e na exploração do Assento (rotação trienal). 

MS pH CE MO N P2O5 K2O 

    (dS m-1) (g kg-1) (g kg-1) (mg P2O5 kg-1) (mg K2O kg-1) 

Exploração Casal de Matos      
85 4,8±0,1 0,64±0,06 21±4,3 1,9±0,2 237±30 228±40 

Exploração do Assento      
86 4,9±0,1 0,03±0,01 49±2,4 1,9±0,1 208±19 215±19 

  
Quadro 2 - Teor de matéria seca (MS) e características químicas (média ± desvio 
padrão) dos compostados incorporados no solo na exploração Casal de Matos (rotação 
anual) e na exploração do Assento (rotação trienal). 

Nutrientes 

   Exploração                                                                               
Casal de Matos Exploração do Assento 

     Compostado                     Compostado 

alface acelga 1º ano  2º ano 3º ano 
MS (%) 31,8 31,4 25.9 23.2 24.7 
pH (H2O)  7,8 ± 0,01 6,8 ± 0,1 8.0 ± 0.05 9.1 ± 0.1 7.9 ± 0.02 
CE (dS m-1) 2,4 ± 0,02 0,77 ± 0,04 4.3 ± 0,3 3.6 ± 0.1 5.2 ± 0.8 
MO (g kg-1) 330 ± 15 528 ± 19 590 ± 64 587 ± 89 564 ± 66 
N  (g kg-1) 7,2 ± 1,0 13,5 ± 1,2 19.7 ± 0.7 23.1 ± 2.4 25.4 ± 1.5 
C/N  25 ± 3,1 22 ± 2,6 17 ± 2.4  14 ± 2.7 12 ± 1.7  
NH4

+ (mg kg-1) 39 ± 13 67 ± 5 69 ± 16 338 ± 7 81 ± 3 
NO3

- (mg kg-1) 121 ± 30 738 ± 49 134 ± 38 23 ± 10 1334 ± 43 
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