Questionário
Preencha o mais completo possível o questionário que deve
acompanhar as amostras, claramente identificadas.

Dê aos seus solos o que eles precisam
Análises de Solos

Faça análises de solo

 Análise Rotina (Textura Manual, Matéria Orgânica, pH H2O, pH KCl,
P2O5, K2O)
 Análise Granulométrica (Areia, Limo, Argila, Textura, Elem.
Grosseiros, pF2.0, pF2.7, pF4.2, Porosidade, Densidade aparente,
Dens. real)
 Complexo Troca (Ca++, Mg++ , K+ , Na+, Acidez troca, CTCe)
 Micronutrientes (B, Fe, Zn, Cu, Mn)
 Condutividade elétrica
 Metais Pesados (Níquel, Crómio, Chumbo, Zinco, Ferro)
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Análises aos Solos
• Permitem conhecer a disponibilidade de nutrientes no solo e
o estado da fertilidade das terras.
• O conhecimento da disponibilidade de nutrientes permite
fazer uma fertilização correta e adaptada a cada tipo de
solo(estrumação, calagem, adubação).
Amostras
• Parcelas inferiores a 5 há e homogéneas  1 Amostra
• Parcelas com zonas diferentes (cor, espessura, inclinação,
culturas diferentes, ou se as produções obtidas forem
diferentes na mesma parcela)  1 amostra por cada
mancha do terreno
• Parcelas com área superior a 5 há  Dividir em parcelas
idênticas  cada parcela deve retirar uma amostra.

A amostra deve resultar da
mistura de várias
amostras parciais, colhidas
em diferentes pontos do
terreno.
• Zig-zag
• Estrela
Não colher amostras:
• junto de casas;
• locais encharcados;
• locais onde estiveram
depositados estrumes,
cinzas, calcários ou
adubos.

Recolha da Amostra Parcial
• Limpe a superfície do solo
com uma enxada e faça uma
cova com a profundidade 20
cm;
• Retire uma fatia de terra, com
uma pá, com 2 a 3 cm de
espessura;
• Repita esta operação em
cada
um
dos
pontos
escolhidos e coloque todas
as amostras parciais da
mesma parcela no balde
limpo.

Recolha da Amostra Soutos
e Pomares
• Prolongue a profundidade
de colheita até cerca de 40
cm, se a profundidade
efetiva do solo o permitir, de
modo a obter uma fatia
desde a superfície até os 40
cm.
• Coloque
as
amostras
parciais num balde, misture
tudo muito bem, retire as
pedras maiores, coloque
cerca de 1 kg de terra num
saco plástico devidamente
identificado.

