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FOCUS GROUP PEI AGRI –  A EFICIÊNCIA DOS FERTILIZANTES - FOCO EM 

HORTICULTURA EM DE AR LIVRE 

 

Tema:  

- Como usar a fertilização inovadora e reciclagem de nutrientes para resolver o conflito 

entre a necessidade de fertilização das culturas e as exigências legais em matéria de 

qualidade da água? 

Tarefas do Focus group: 

• Identificar como a qualidade e a produtividade da cultura é influenciada por 

exigências legais (decorrentes da Diretiva relativa aos nitratos e da Diretiva Quadro 

da Água) e por quais elementos em particular (épocas/períodos, cálculo de matéria 

orgânica normas de aplicação,…). 

• Identificar e comparar sistemas para reduzir o uso de fertilizantes, sem afetar a 

produtividade e qualidade, tendo em conta o custo-benefício e outros fatores 

como temperatura, humidade, solo etc. 

• Identificar e comparar sistemas inovadores que podem ajudar a resolver o 

conflito entre a qualidade das culturas e as exigências de quantidade e os 

requisitos legislativos, por exemplo, técnicas de fertilização inovadoras, gestão de 

resíduos de culturas, gestão da rega, rotação de culturas, a gestão da matéria 

orgânica e subprodutos, dinâmica de N e P em relação com a qualidade do solo, o 

uso de fertilizantes de libertação lenta e culturas intercalares, espalhamento ou 

localização dos nutrientes, preparação do solo, outras. 

• Identificar os fatores que falham e que limitam o uso de técnicas / sistemas 

identificados pelos agricultores e resumem a forma de abordar esses fatores. 
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