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Na instalação de uma vinha, sobretudo 
se em terreno desgastado pela anterior 
ocupação cultural, procura-se regenerar 
ou criar um solo saudável no qual a per-
formance radicular da videira seja, ao 
longo da sua vida, a maior e melhor pos-
sível.  A interação entre a raízes e o solo 
é uma relação complexa, tendo a maté-
ria orgânica o seu papel nesta equação.
Tal como os enrelvamentos e algumas 

SOLOS SAUDÁVEIS

› Maria José Moutunho, Aveleda

técnicas de mulshing, incorporação de 
lenha de poda, e a adição de compostos 
são ferramentas utilizadas para incre-
mentar o teor de matéria orgânica do 
solo, e consequentemente, contribuir 
com carbono e energia para os microrga-
nismos, estabilizar e agregar as particu-
lar do solo reduzindo os riscos de erosão, 
ajudar as culturas a crescer ao proporcio-
nar ao solo a capacidade de armazenar 
e fornecer água e ar e nutrientes azoto, 
fósforo e enxofre necessários ao cresci-
mento plantas e microrganismos, des-
compactar, drenar e tornar o solo mais 
fácil de trabalhar, reter C da atmosfera 
e de outras origens, reduzir os efeitos 
negativos dos fitofármacos sobre o am-
biente, aumentar a taxa de infiltração 
de água, reduzir o escoamento e facili-
tar a penetração das raízes das plantas, 
entre outras vantagens.
A decisão de optarmos por um compos-
to com as caracteristicas do Nutrimais, 
está alicerçada na relação qualidade/
preço e na facilidade de aplicação deste 
produto, sendo uma opção justa quer 
para o rejuvenescimento dos solos e 
para a manutenção de niveis de matéria 

orgânica ao longo dos anos, quer para a 
necessidade de tornar as vinhas com ni-
veis de produtividade economicamente 
viáveis.
Não menos importante é a sua origem, 
tratando-se de um produto inserido 
num principio de bom senso, ou seja rea-
proveitamento de residuos florestais e 
outros, uma forma sensata de devolver 
à Terra o que ela nos proporciona. 
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