
Mobilização ou não-mobilização do souto 

X Chestnut’s European Meeting - 12, 13 e 14 

de setembro 2019 - Trancoso e Penedono

Fernando Raimundo
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro



➢ Incorporação da folhada e dos fertilizantes

➢ Destruição da vegetação herbácea

➢ Preparação do terreno para a apanha da castanha

Objetivos pretendidos com

as mobilizações do solo

➢ Destruição de crosta superficial após chuvas de 

primavera/verão

➢ Evitam a propagação de incêndios

➢ Conservação da água do solo



A mobilização com escarificador e a 

conservação da água

Os resultados encontrados em vários estudos não revelaram

efeitos positivos da mobilização na conservação da água do

solo (Raimundo 2003, Martins et al. 2011, Almagro et al. 2016)



Equipamentos mais utilizados

Profundidade de mobilização 

 15-20  cm
Profundidade de mobilização 

 10 cm

Mobilização c/ escarificador Mobilização c/ grade de discos



A incorporação da folhada é benéfica para o solo 



Inconvenientes das mobilizações

➢ Aumenta o risco de erosão (diminuição da fertilidade do 

solo)

➢ Propagam doenças radiculares (tinta)

➢ Aceleram a mineralização da matéria orgânica do solo

➢ Destoem as raízes (dispêndio de energia na produção de 

novas raízes)

➢ Não se pode efetuar a apanha mecânica



Profundidade excessiva de mobilização



Evitar mobilização com fresa



Erosão do solo



Alternativas às mobilizações

➢ Controlo da vegetação herbácea com herbicida

➢ Manutenção no solo de coberturas herbáceas

• Vegetação espontânea

• Sementeira de leguminosas pratenses



Controlo da vegetação herbácea com 

herbicida

➢ Efeito negativo nos organismos do solo; diminui a 

produção de cogumelos

➢ Podem ocorrer reações de fitotoxidade nas raízes do 

castanheiro

➢Aumenta o risco de erosão se o solo estiver sem herbáceas

➢A maioria dos herbicidas contamina o solo e a água

➢ Os herbicidas são de fácil aplicação mas os efeitos são bastante 

negativos para o solo e para a planta a médio e longo prazo 



Vegetação espontânea

➢ Diminui o risco de erosão

➢Aumenta a MO do solo

➢ É necessário cortar no final da primavera

➢Aumentam os micro-organismos do solo em 

comparação com a aplicação de herbicida

➢ Aumenta a infiltração de água



Controle da vegetação herbácea pelo ensombramento



Evita a erosão do solo



➢Aumenta a matéria orgânica do solo

Sementeira de leguminosas pratenses

➢Aumenta o azoto e melhora a biologia do solo

➢ O fósforo do solo fica mais disponível porque as 

leguminosas solubilizam-no

➢ Diminuição da erosão do solo

➢Aumenta a infiltração de água



• A falta de água é o principal problema, por isso é 

necessário escolher bem a mistura de sementes de 

acordo com o tipo de solo e clima.

• A vegetação herbácea tem que ser bem controlada 

por pastoreio ou/e corte. 

Em sequeiro

Em regadio

A tolerância com a vegetação herbácea pode ser 

maior, por isso o corte pode ser atrasado para as 

sementes estarem bem formadas. 

Sementeira de leguminosas pratenses



➢ Efetuar uma análise de solo

Como ter sucesso na instalação de 

leguminosas pratenses

➢ Efetuar a sementeira em setembro ou outubro

➢ Mobilização pouco profunda na sementeira

➢ No primeiro ano deve-se fazer o corte quando 

as sementes estão bem formadas

➢ Comprar sementes inoculadas com Rhizobium



Data ideal do corte da pastagem



Corte da pastagem no início de junho com destroçador



Destroçador de correntes Destroçador de martelos



Conclusões

1. A gestão anual do SOLO deverá passar pelo

abandono da mobilização convencional e instalar

coberturas herbáceas, levando a uma gestão

multifuncional do souto com benefícios na

rentabilidade e sustentabilidade dos pomares.

2. Quando temos um grande risco de incêndio, solos com

pouca inclinação e árvores sem doença da tinta,

poderá optar-se por fazer uma ou duas mobilizações

anuais muito superficiais.
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