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Resumo 
Os efeitos da correção orgânica e da fertirrigação na cultura de hortelã-pimenta (Mentha x 

piperita), em dois solos diferentes, foram avaliados através de um ensaio experimental de vasos e um 
ensaio experimental de campo, com o objetivo de contribuir para a melhoria das recomendações de 
fertilização para esta cultura, no modo de produção biológico (MPB). O ensaio em vasos foi conduzido 
com 5 blocos casualizados e 12 tratamentos resultantes da estrutura fatorial de 3 fatores: (i) tipo de 
solo, um (solo P) com baixo teor de matéria orgânica (MO) e outro (solo M) com teor médio em MO; (ii) 
aplicação de corretivo orgânico nas doses de 0 e 100 g planta-1; e (iii) fertirrigação nas doses de 0, 0,1 e 
0,5 ml planta-1 do fertilizante Organihum Nitro Plus (8% N). O ensaio de campo foi conduzido com 4 
blocos casualizados e 3 tratamentos, correspondentes à aplicação de fertirrigação nas doses de 0, 0,1 e 
0,5 ml planta-1.  

No ensaio de vasos, na primavera, aproximadamente 250 dias após a plantação, verificou-se 
um rápido aumento da altura, do número de folhas e do número de caules da hortelã-pimenta. No 
entanto, esses aumentos só foram significativos entre os dois tipos de solo (P e M), enquanto os 
aumentos de produtividade com o compostado e com o fertilizante utilizado na fertirrigação não foram 
significativos. Estes parâmetros de crescimento refletiram-se no peso das plantas que também só 
aumentou significativamente com o tipo de solo. No ensaio de campo, a fertirrigação também não 
aumentou significativamente a produtividade desta cultura. 

Apesar da importância das práticas de fertilização para o aumento da produção vegetal, nesta 
experiência, a fertilidade inicial do solo, ao contrário dos fertilizantes, revelou-se determinante para 
aumentar a produção da hortelã-pimenta, reforçando os princípios do MPB que colocam grande ênfase 
na necessidade de aumentar a fertilidade do solo para se obterem culturas com uma elevada 
produtividade. 
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Abstract 

Effect of an organic amendment and an organic liquid fertilizer on organic peppermint 
(Mentha x piperita) 

The effects of organic amendment and fertigation in, two different soils, on the crop growth of 
peppermint (Mentha x piperita) were evaluated through a pot and a field experiment, in order to 
contribute to the improvement of fertilization recommendations for this crop in organic agriculture 
(OA). The pot experiment was conducted with 5 randomized blocks and 12 treatments resulting from 
the factorial structure of 3 factors: (i) soil type, one (soil P) with low content of organic matter (OM) 
and another (solo M) with medium OM content; (ii) application of organic amendment at the rates of 0 
and 100 g plant-1; and (iii) fertigation at the rates of 0, 0.1 and 0.5 ml plant-1. The field trial was 
conducted in four randomized blocks with 3 treatments, corresponding to the application of fertigation 
at the rates of 0, 0.1 and 0.5 ml plant-1 of the fertilizer Organihum Nitro Plus (8% N).  

In the pot experiment, the plants, in the spring, approximately 250 days after planting, rapidly 
increased in height, number of leaves and number of stems. However, these increases were only 
significant between the two types of soil (P and M), while yield increases with the composted and the 
soluble fertilizer used in drip irrigation were not significant. These growth parameters were reflected 
on the weight of the plants that also increased significantly only with the soil type. In the field trial, 
fertigation also did not significantly increase the crop yields. 
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Despite the importance of fertilization practices for increasing crop yield, in the present 
experiment, the initial soil fertility, unlike fertilizers, was determinant to increase peppermint yield, 
reinforcing the principles of OA which place great emphasis on the need to raise the soil fertility to 
obtain crops with high yields. 
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Introdução 

A hortelã-pimenta (Mentha x piperita L.) é um híbrido triplo: M. spicata (M. longifolia x M. 
rotundifolia) x M. aquatica, pertencente à família Lamiaceae, obtido por melhoramento genético 
(Cunha et al., 2014). Outros nomes vulgares são hortelã-apimentada, hortelã-de-água-de-cheiro e 
hortelã-das-damas (Cunha et al., 2013). A hortelã-pimenta é uma planta herbácea vivaz de aroma 
picante, glabra ou glabrescente, que se propaga a partir dos estolhos de seção quadrangular, que 
crescem por baixo e sobre a superfície do solo, em todas as direções (Cunha et al., 2013).  

A hortelã-pimenta é utilizada há milhares de anos, pelas suas fortes e diversas características 
aromáticas e medicinais, que a tornam uma das plantas aromáticas mais versáteis e procuradas do 
planeta na atualidade (Alves, 2007). A hortelã-pimenta é amplamente utilizada, quer na alimentação, 
quer na produção de essências e produtos de cosmética, tendo ainda numerosas aplicações medicinais, 
na aromoterapia e fitoterapia, e como planta ornamental. Em agricultura biológica, a hortelã-pimenta é 
também utilizada como inseticida, acaricida e fungicida (Cunha et al., 2013).  

O padrão de crescimento da hortelã-pimenta caracteriza-se por duas fases: a de crescimento 
inicial lento no final do inverno e início da primavera, e outra de crescimento linear rápido quando as 
temperaturas da primavera se tornam mais elevadas. Os solos mais favoráveis à cultura são os solos 
ligeiros, areno-argilosos e os de aluvião (Cunha et al., 2013), ricos em matéria orgânica (MO), com um 
valor de pH entre 5,5 e 7,0, e com boas condições de retenção de humidade. Para melhor formação do 
sistema radicular, com o objetivo de alcançar maiores produtividades, pode-se optar pelo uso de 
enraizantes, com reguladores de crescimento que estimulam a formação de raízes, existindo grande 
evidência de que a arquitetura radicular é um aspeto fundamental da produtividade das plantas, 
especialmente nos ambientes caracterizados por uma baixa disponibilidade de água e nutrientes 
(Vieira & Santos, 2005).   

A cultura de hortelã-pimenta fica instalada entre 2 a 5 anos, por isso, é frequente a utilização 
de telas de cobertura de solo no cultivo desta cultura, o que impede a incorporação de matérias 
fertilizantes após a instalação da cobertura, sendo apenas possível a fertirrigação. Deste modo, é 
recomendável uma boa correção orgânica do solo, de forma a aumentar o teor de nutrientes do solo, 
designadamente de N, antes de instalar a cobertura do solo. Em termos de N, por exemplo, esta cultura 
beneficiou com a fertilização azotada até aos 100 kg N ha-1 (Singh et al., 1989) e o rendimento do óleo 
essencial aumentou até 180 kg ha-1 (Court et al., 1993). Mitchell et al. (1993) referiram que embora 
esta cultura respondesse até 113 kg N ha-1 apenas 68 kg ha-1 foram absorvidos pela planta e os 
restantes 45 kg ha-1 foram perdidos por lixiviação devido a irrigação excessiva.  

Apesar da existência de experimentação sobre a fertilização desta cultura no modo de 
produção convencional existe falta de experimentação no modo de produção biológico (MPB). Neste 
sentido, os objetivos deste trabalho consistiram na avaliação do efeito da correção orgânica e da 
fertirrigação na cultura de hortelã-pimenta (Mentha x piperita) no modo de produção biológico, 
através de um ensaio experimental de vasos e outro de campo, para contribuir para a melhoria das 
recomendações de fertilização no MPB para esta cultura. 
 
Materiais e métodos 

A cultura de hortelã-pimenta foi instalada no produtor de ervas aromáticas e medicinais Ervas 
D’Ávo Lda., num solo formado maioritariamente com base em granito com predomínio de biotite 
localizado na freguesia de Gondar, no concelho de Amarante a 41,249º de latitude, a -8,033º de 
longitude e aproximadamente a 175 m de altitude.  

Utilizaram-se dois solos de parcelas diferentes da exploração, um com um teor médio de MO 
(solo M) e outro pobre em MO (solo P), numa experiência de vasos e o solo M numa experiência de 
campo. 

Aplicou-se um enraizante designado por Organihum Enraizplus comercializado pela Econatur, 
que é um produto fertilizante organomineral à base de aminoácidos obtidos por hidrólise enzimática 
de biomassa animal, extratos naturais (com fitohormonas) de plantas, e com oligoelementos 
quelatados.  
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O corretivo orgânico utilizado no ensaio de vasos, com a designação comercial de Fertimax 
Agro-Mix e comercializado pela Nutrofertil produzido com base em estrume de cavalo e composto 
vegetal, de acordo com o fornecedor, deveria conter entre 50 a 80% de MO, pH entre 6 e 7, relação C/N 
de 15 e 15% de ácidos húmicos totais, e os seguintes teores de nutrientes: N total entre 0,8 e 1,5%, 
P2O5 entre 0,6 e 1,2%, K2O entre 0,75 e 1,20%, e ainda 2% de Ca, 600 mg kg-1 Fe, 65 mg kg-1 de Mn, 
30 mg kg-1 de B, 30 mg kg-1 de Zn e 95 mg kg-1 de Cu.  

O adubo líquido utilizado na fertirrigação em ambos os ensaios - Organihum Nitro Plus - 
comercializado pela Econatur é um fertilizante orgânico com aminoácidos (obtidos por hidrolise 
enzimática de proteína animal sem adição de elementos químicos de síntese) e com extratos de 
plantas, De acordo com o fornecedor, este fertilizante é composto por 45% de MO, 35,5% de 
aminoácidos livres, 8% de azoto total, 1,2% de P2O5, 2% de K2O, 0,2% de B, 0,15% de Fe, 0,05% de Zn e 
pH de 4,5. 

O ensaio de vasos foi conduzido com 5 blocos casualizados e 12 tratamentos resultantes da 
estrutura fatorial de três fatores: (i) tipo de solo, um (solo P) com baixo teor de matéria orgânica (MO) 
e outro (solo M) com teor médio em MO; (ii) aplicação de corretivo orgânico nas doses de 0 e 100 g 
planta-1; e (iii) fertirrigação nas doses de 0, 0,1 e 0,5 ml planta-1. Neste ensaio avaliou-se, também, o 
crescimento da hortelã-pimenta sem aplicação de enraizante ou fertilizantes. O ensaio de campo foi 
conduzido num camalhão do terreno com o solo M, com 4 blocos casualizados e 3 tratamentos, 
correspondentes à aplicação de fertirrigação nas doses de 0, 0,1 e 0,5 mL planta-1. O solo foi 
previamente coberto com tela de cobertura do solo sendo a hortelã-pimenta plantada com 25 cm de 
distância entre plantas. 

A fertirrigação realizou-se 207 dia após plantação (DAP), numa diluição de 0,1 mL de adubo 
líquido em 100 ml de água, conforme recomendação do fornecedor, para os níveis de fertirrigação 0,1 e 
0,5 mL planta-1. Para o nível de fertirrigação 0,5 ml planta-1 foram aplicados mais 0,2 mL planta-1 aos 7 
e 15 dias seguintes.  

A rega, em ambos os ensaios, foi realizada conforme as necessidades das plantas, mantendo o 
teor de água no solo próximo da capacidade de campo, de modo a que a água não fosse um fator 
limitante do crescimento das plantas, e as infestantes foram removidas logo após imergirem, evitando 
deste modo a competição das infestantes com a hortelã-pimenta por nutrientes. 

Avaliaram-se periodicamente (desde a plantação até à colheita) os seguintes parâmetros de 
crescimento: (i) altura da planta; (ii) número de folhas por planta; e (iii) número de caules por planta. 
Após a colheita, avaliou-se o peso fresco, o peso seco e o teor de nutrientes das plantas. Os métodos 
analíticos foram anteriormente descritos (Brito et al., 2014; Brito et al., 2015). Utilizou-se a análise de 
variância (ANOVA) com 3 fatores para a experiência de vasos e um fator para a experiência de campo, 
para cada variável independente, recorrendo ao programa SPSS, v20, e distinguiram-se as médias dos 
diferentes níveis dos fatores principais, e as médias dos tratamentos, com base na menor diferença 
significativa (P <0,05). Para relacionar variáveis independentes procedeu-se à análise de regressão 
linear e não-linear, recorrendo, também, ao programa SPSS, v20, de forma a ajustar da melhor forma, 
os resultados ao modelo de regressão. 
 
Resultados e discussão 

O solo M possuía um teor 3,1% de MO enquanto o solo P possuía apenas 1,9% de MO, bem 
como teores inferiores de N, P e Ca (quadro 1). O solo M apresentava reação neutra (pH 7,0) enquanto 
o solo P apresentava reação ácida (pH 5,0). Por esta razão, é provável que a disponibilidade de 
macronutrientes do solo P fosse prejudicada pela reação ácida deste solo. O corretivo orgânico possuía 
10,6 g kg-1 de N, 14,9 g kg-1 de P e 21,5 g kg-1 de K.  

No ensaio de vasos, verificou-se um aumento do número de folhas da hortelã-pimenta 
aproximadamente 250 dias após a plantação, para a média do conjunto dos tratamentos. No entanto, 
essas diferenças só foram evidentes (p <0,05) entre os dois tipos de solo (fig. 1), já que os aumentos 
com o compostado e com o fertilizante utilizado na fertirrigação não foram significativos (fig. 2a). A 
tendência para o aumento no número de folhas das plantas, cultivadas no solo com um teor mais 
elevado de MO em comparação com o solo mais pobre, verificou-se, também durante todo o período 
anterior à poda da planta.  

Apesar de se verificar um aumento da altura e do número de caules da hortelã-pimenta 
(resultados não apresentados) as diferenças, tal como para o número de folhas, só foram evidentes 
(p <0,05) entre os dois tipos de solo, e não se verificou qualquer interação (de primeira ou de segunda 
ordem) entre os 3 fatores para qualquer das variáveis dependentes, número de folhas, altura e número 
de caules. Verificou-se a existência de uma forte relação linear entre o número de folhas e a altura das 
plantas. No entanto, a relação entre a altura, ou o número de folhas, e o número de caules já não foi 
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sempre linear, verificando-se que acima de um determinado número de caules as plantas não 
cresceram mais em altura, e o número de caules deixou de ter uma relação linear com o número de 
folhas.  

Quando se compararam os tratamentos, que não receberam qualquer fertilizante, com os 
tratamentos idênticos, mas que também não receberam o enraizante, verificou-se que o número de 
folhas das plantas não aumentou com o enraizante (fig. 3a), sendo o aumento do número de folhas 
apenas significativo entre o solo P e o solo M. 

O peso fresco (PF) da hortelã-pimenta aumentou com o solo M em comparação com o solo P, 
para o conjunto dos tratamentos de cada solo, mas esse aumento já não foi significativo com a 
aplicação do corretivo orgânico ou com a aplicação das doses crescentes de fertirrigação (fig. 2b). Tal 
como se verificou para o PF, o peso seco (PS) da hortelã-pimenta também aumentou significativamente 
apenas com o solo M em comparação com o solo P, já que o teor de matéria seca (aproximadamente 
25%) da hortelã-pimenta não variou significativamente com o tipo de solo, com a aplicação do 
corretivo orgânico ou com a aplicação das doses crescentes de fertirrigação. O efeito do enraizante (ao 
contrário do efeito do tipo de solo) também não se verificou no peso fresco das plantas (fig. 3b). 

Para o conjunto de tratamentos da hortelã-pimenta, os teores de nutrientes não apresentaram 
diferenças significativas (p <0,05) entre os diferentes níveis de cada fator, e também não foram 
significativamente diferentes com e sem aplicação de enraizante em qualquer dos solos ou entre solos 
(resultados não apresentados). A maior disponibilidade de P e K, a melhor reação do solo, e 
principalmente o teor mais elevado de MO do solo, que contribui para que o teor de N também fosse 
mais elevado, poderá explicar o fato da hortelã-pimenta ter apresentado um crescimento superior nos 
tratamentos com o solo M em comparação com os tratamentos com o solo P. 

No ensaio de campo, 207 dias após a plantação iniciou a fertirriga (0, 0,1 e 0,5 ml por cada 
planta). Aproximadamente seis semanas depois verificou-se um crescimento muito acentuado da 
hortelã-pimenta tendo o número de folhas aumentado rapidamente ainda que na data de colheita a 
diferença no número de folhas entre tratamentos não se manifestasse de forma significativa (fig. 4a), 
ao contrário do que era esperado de acordo com outros autores (Mitchell & Farris, 1996; Singh et al., 
1989). As doses de fertirrigação aplicadas poderão não ter contribuído para um aumento significativo 
de produção possivelmente devido ao curto período entre a aplicação da fertirrigação e a colheita da 
hortelã-pimenta, não permitindo assim, que as plantas tivessem beneficiado plenamente dos 
nutrientes fornecidos pelo fertilizante. 

Verificou-se a existência de uma forte relação linear entre o número de folhas e o número de 
caules (resultados não apresentados). Ao contrário do que se verificou na hortelã-pimenta produzida 
nos vasos, no campo verificou-se que é mais seguro estimar o número de folhas com base no número 
de caules das plantas do que com base na altura. 

Apesar de com as doses crescentes de fertirrigação se verificar um aumento crescente do peso 
fresco (em cerca de 15,6% para a dose de 0,5 mL planta-1 em comparação com o controlo) e do peso 
seco (em cerca de 18,3%), este aumento da produção não foi significativo (fig. 4b). Verificou-se a 
existência de uma forte relação linear entre o peso fresco da hortelã-pimenta e o número de folhas, 
revelando as equações que é mais seguro estimar o peso fresco com base no número de folhas do que 
com base na altura ou no número de caules.  

Para o conjunto de tratamentos da hortelã-pimenta, os teores de nutrientes não apresentaram 
diferenças significativas (p <0,05) entre os diferentes níveis de fertirrigação. Por este motivo, a 
acumulação de nutrientes pelas plantas dependeu quase exclusivamente do seu crescimento 
(acumulação de matéria seca), e não de variações no teor dos nutrientes na matéria seca.  

 
Conclusões 

Comprovou-se que o efeito do solo foi determinante para explicar as diferenças de produção 
na hortelã-pimenta verificadas neste estudo. Provavelmente, o teor de MO que foi muito superior no 
solo proveniente do MPB em comparação com o solo do MPC, terá sido determinante para as 
diferenças de produção verificadas entre os dois solos. Deste modo, conclui-se sobre a necessidade de 
se instalar esta cultura em solos férteis, reforçando a filosofia do MPB que aposta no enriquecimento 
da fertilidade do solo.  

Para ambos os ensaios experimentais (de vasos e de campo) verificou-se que o adubo líquido 
não contribuiu significativamente para aumentar a produção de hortelã-pimenta. Provavelmente o seu 
efeito manifestar-se-ia caso o crescimento das plantas fosse mais prolongado, e a cultura estivesse 
mais tempo no solo, pelo que se recomenda que aquando da aplicação da fertirrigação, o período entre 
a aplicação do fertilizante e a colheita seja alargado. A mesma conclusão foi obtida relativamente ao 
corretivo orgânico no ensaio de vasos. 
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Concluiu-se que pode não ser viável a nível económico a utilização do fertilizante utilizado na 
fertirrigação, uma vez que os aumentos de produção conseguidos não suportaram o custo do produto 
aplicado. No entanto, são necessárias mais experiências para um maior conhecimento sobre a 
fertirrigação da hortelã-pimenta de forma a aproveitar melhor os fertilizantes para a nutrição desta 
cultura no MPB.  

Recomenda-se que os produtores de PAM procurem disponibilizar nutrientes para a cultura 
com base na fertilidade do solo e em corretivos orgânicos que possam contribuir para elevar a 
fertilidade do solo, e que procurem criar os próprios fertilizantes para fertirrigação, através de 
resíduos da própria exploração, como por exemplo com chorumes de urtiga, indo de encontro aos 
princípios da AB e numa perspetiva de realizar a fertilização das culturas de forma menos dispendiosa, 
e menos dependente dos recursos externos à exploração agrícola. 
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Quadro 1  Caraterísticas dos solos e do corretivo orgânico. 
 

Característica Unidade Solo P Solo M Corretivo 
MS % 88 ± 0,1 84 ± 0,6 39 ± 0,6 
pH  5,0 ± 0,1 7,0 ± 0,1 7 ± 0,1 
CE dS m-1 0,1 ± 0,01 0,3 ± 0,03 1,3 ± 0,1 
MO % 1,9 ± 0,2 3,1 ± 0,2 82 ± 1 
*P2O5 mg kg-1 86 ± 10 316 ± 59 nd 
*K2O mg kg-1 85 ± 3 611 ± 249 nd 
N g kg-1 0,6 ± 0,1 1 ± 0,1 10,6 ± 0,4 
P g kg-1 0,6 ± 0,2 1,8 ± 0,3 14,9 ± 0,6 
K g kg-1 14,4 ± 1,9 10,2 ± 2,2 21,5 ± 4,4 
Ca g kg-1 2,2 ± 0,4 4,2 ± 1 38,9±4,9 
Mg g kg-1 2,7 ± 0,2 2,5 ± 0,3 3,3 ± 0,1 
Fe g kg-1 4,06 ± 0,7 2,5 ± 0,15 3,9 ± 1,16 

Solo M = solo com teor médio de MO. Solo P = solo com pobre teor em MO. Os teores de MO e de 
nutrientes foram determinados em relação à matéria seca. 
* Extraídos pelo método de Egner-Riehm. 
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Figura 1  Número de folhas da hortelã-pimenta para o solo pobre (P) e para o solo com teor médio 
(M) em matéria orgânica, ao longo do tempo após plantação. A fertirrigação efetuou-se 1 semana após 
a poda. Letras diferentes na última data corresponde a diferenças significativas (p <0,05) no número 
de folhas. 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

 
 
     P = solo pobre em MO; M = solo com teor médio de MO;  
     C0 = ausência do compostado; C1 = com aplicação do compostado;  
     F0 = sem fertirrega; F1 = com fertirrega na dose 0,1 mL; F2 = com fertirrega na dose 0,5 mL por 
planta. 
 
Figura 2  Número de folhas (a) e peso fresco (b) de hortelã-pimenta. Letras diferentes por cima das 
barras do mesmo fator representam diferenças significativas (p <0,05). 
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(a) (b) 

 
 
Figura 3  Número de folhas (a) e peso fresco (b) de hortelã-pimenta no solo com teor baixo (solo P) e 
teor médio (solo M) de matéria orgânica. Letras diferentes por cima das barras representam diferenças 
significativas (p <0,05). 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

 
 
Figura 4  Número de folhas (a) e peso fresco (b) de hortelã-pimenta no campo com teor médio (solo 
M) de matéria orgânica com fertirrigação nas doses de 0 ml, 0,1 ml e 0,5 ml por planta. Médias com 
letras iguais por cima das barras não diferem significativamente. 
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