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O que posso fazer no mês de janeiro? 

P: O que posso podar? 
R: Neste mês pode podar as suas videiras. É conveniente retirar da 
vinha e queimar os restos da poda, assim como algumas videiras 
mortas, evitando desta forma a propagação de doenças como, por 
exemplo, doenças do lenho. Não esquecer que em parcelas afetadas 
com doenças do lenho é muito recomendável aplicar um produto de 
ação fúngica nos cortes feitos na poda. Pode também podar as suas 
amendoeiras e outras árvores de frutos como ameixoeiras, 
damasqueiros, pessegueiros, etc.  
Não esquecer que na poda podemos começar desde já a reduzir as 
infeções na cultura, assim como melhorar e até aumentar a nossa 
produção. 
 

P: O que posso semear/plantar? 
R: É uma ótima época para plantar árvores de fruto - por exemplo, 
amendoeiras, oliveiras, fruteiras e todas, no geral. Pode podar os 
seus morangueiros de modo a aproveitar os estolhos para uma nova 
replantação, melhorando assim a sua produção de morango.  
 

P: Que tratamentos e operações culturais posso fazer? 
R:. É bom mês para cobrir as plantas mais sensíveis ao frio, de modo 
a evitar perdê-las para a geada. Também é um bom mês para recolha 
de amostras de solo para análise, de modo a preparar a fertilização 
das culturas que se farão nos próximos meses. 
 

 

“Janeiro molhado, se não cria pão, cria 
gado”  

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURAS 
ABERTAS 

• 3.3.2- Pequenos 
Investimentos 
(painéis 
fotovoltaicos)  

• FEADER- 
Candidaturas ao 
apoio temporário e 
excecional 
(até 13/01/2023)  

Para obter informações sobre 
as candidaturas em cima 
referidas, dirija-se ao seu 
gabinete de apoio ao agricultor 
ou ao site do Município. 

AVISOS 

Durante o mês de janeiro de 
2023, todos os criadores de 
ovinos e caprinos ficam 
obrigados a declarar os 
animais detidos por marca de 
exploração a 31 de dezembro 
de 2022. 
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CONSELHO AGRONÓMICO 

 

Análises de solos 

 

 Fazer análises ao solo é muito importante, pois estas fornecem informações essenciais para se poder 
fazer uma boa fertilização das culturas. 
 As análises fornecem informações sobre a percentagem de matéria orgânica presente no solo, a 
disponibilidade de nutrientes, a acidez do solo e muitos outros parâmetros que servem de indicadores para a 
fertilidade do solo. 
 Para fazermos uma fertilização adequada, é necessário saber que quantidade de nutrientes as plantas 
necessitam e, para isso, é fundamental fazer análises de solo. Podemos estar a aplicar menos nutrientes do que 
aquilo que é necessário para a cultura ou, então, podemos estar a aplicar nutrientes a mais. Isso poderá causar 
desequilíbrios nas plantas ou mesmo a sua morte, prejudicando a produtividade dos terrenos, sem falar dos 
gastos na compra de adubos  não necessários.  
 
 Resumindo: embora se gaste dinheiro na realização das análises, essa opção ajudá-lo-á a poupar mais, 
pois ao saber aquilo que está a faltar ao solo, poderá intervir corretamente e levar a que a adubação seja mais 
eficiente. Com isto, poupa na compra de adubos e ainda  melhora o potencial produtivo das plantas.   
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