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INTRODUCÃO

Em geral, as culturas de cobertura têm efeitos positivos 
na estrutura do solo, na erosão do solo, na redução da  
lixiviação de nutrientes, na supressão de ervas daninhas  
e na alimentação do microbioma do solo. Algumas 
espécies usadas como culturas de cobertura também 
podem fixar nutrientes (nitrogénio pelas leguminosas) 
ou tornar os nutrientes mais disponíveis (fósforo pelo trigo 
sarraceno). Utilizadas como adubos verdes, podem tam-
bém ajudar a sequestrar carbono. Como as culturas de 
cobertura pertencem a diferentes grupos de plantas  
(famílias), o seu impacto como promotores ou inibidores 
de doenças transmitidas pelo solo e nemátodos deve 
ser especificamente escolhido. A disponibilidade de água 
e as condições climáticas também são critérios que deter-
minam o uso de plantas específicas.

QUE OBJETIVOS?

Crucial para a escolha mais adequada da cultura de  
cobertura para um local específico é a planta alvo que 
se pretende melhorar com a cultura de cobertura. Para 
o controlo de nemátodos e para a interrupção dos ciclos 
das doenças, o antigo conceito de alternar as famílias 
de plantas (rotação) é um bom conceito geral, como as 
Brassicas e leguminosas em cultura de cobertura antes 
dos cereais, as gramíneas e leguminosas antes das Bras-
sicas e assim por diante. Para uma produção adicional de 
biomassa para melhorar a fertilidade do solo, aumentar 
o teor de matéria orgânica do solo e para o cultivo em 
áreas menos favoráveis, as misturas de espécies oferecem 
maior segurança para o bom estabelecimento das culturas 
de cobertura e para alcançar uma elevada quantidade 
de biomassa.

MISTURAS DE ESPÉCIES

O conceito de uma cultura de cobertura multi-serviço 
(CCMS) descreve muito bem as diferentes possíveis 
funções positivas de uma cultura de cobertura (Justes & 
Richard, 2017). Uma possibilidade de alcançar os efeitos 
mais positivos de uma CCMS é o uso de misturas de 
plantas. Uma combinação interessante parece ser a mis-
tura de espécies crucíferas com espécies leguminosas 
(Couëdel et al., 2019). Isto combinaria o efeito supressivo 
das crucíferas com o fornecimento de nutrientes das 
leguminosas. No entanto, estas misturas são relativa-
mente novas e o conhecimento de todas as potenciais 
vantagens e desvantagens ainda têm de ser adquiridos 
por meio de estudos de campo. Por exemplo, a maioria 
das espécies de leguminosas são plantas hospedeiras 
de Pratylenchus spp., mas até que ponto isto pode ser 
contrabalançado pelas espécies de crucíferas ainda está 
por demonstrar.

Um grupo bem estudado de misturas de espécies são 
as de gramíneas-leguminosas (Imagem 1). Tais misturas 
resultam numa excelente distribuição radicular no solo 
(Imagem 2). Além disso, misturas com uma proporção 
de 40-60% de leguminosas podem aumentar a fixação 
de nitrogénio pelas leguminosas em comparação com as 

Imagem 1: Grass-legume 
mixture, can also be used for 
grazing

Imagem 2: Root colonization of 
the soil below a grass-legume 
mixture.

ADUBOS VERDES E CULTURAS DE COBERTURA: 
VANTAGENS E DESVANTAGENS 
Esta ficha técnica contém informação complementar para o vídeo Best4Soil 

sobre Adubos verdes e culturas de cobertura:Vantagens e desvantagens.

https://best4soil.eu/videos/10/pt

Autores: Vincent Michel (Agroscope, Suíça), Alfred Grand (Vermigrand, Áustria)
e Michaela Schlathölter (PHPetersen, Alemanha)
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O TEMPO É IMPORTANTE

A época da sementeira é muito importante, especialmente 
no norte da Europa, onde as temperaturas descem no 
outono. Quando as culturas de cobertura e os adubos 
verdes são semeados tarde demais, deixam de cumprir as 
funções para as quais se destinam, especialmente cobrir o 
solo rapidamente para suprimir as ervas daninhas e reduzir 
a erosão.
Como a cultura de cobertura não é propriamente colhida, 
a fase final também pode ser um problema, pois não há “ 
necessidade” de colher a cultura. Quando terminado tarde 
demais, podem ocorrer problemas como uma relação C/N 
muito alta, o que indica uma decomposição lenta e imo-
bilização de nitrogénio no solo e sementes viáveis, que se 
podem tornar numa erva daninha na cultura seguinte.

Informação adicional publicada no folheto EIP-AGRI:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/6_eip_sbd_mp_green_manure_final_0.pdf 
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Imagem 3: O trevo branco é 
uma excelente planta forrageira 
para abelhas.

Imagem 4: A Facélia é uma 
cultura melífera de cobertura, 
muito atrativa para as abelhas. 

leguminosas puras (Nyfeler et al. 2011). Outra vantagem 
das misturas de gramíneas-leguminosas é que elas tam-
bém podem ser usadas para pastagem, o que as torna 
interessantes para regiões com sistemas agrícolas mistos, 
como agricultura e produção de leite. Especialmente 
durante anos com condições climáticas mais severas, essas 
pastagens de “reserva” têm um elevado valor. Misturas 
para culturas de cobertura e adubos verdes estão disponí-
veis comercialmente; frequentemente eles são adaptados 
para fins específicos. Fazer as misturas na própria ex-
ploração é complicado, uma vez que a proporção das 
sementes não reflete a proporção das plantas quando 
a cultura está totalmente desenvolvida. O tamanho das 
sementes das diferentes espécies utilizadas para uma 
mistura também não deve variar muito, caso contrário, a 
profundidade da sementeira não será adaptada a todas 
as espécies da mistura. Para locais onde não há misturas 
comerciais disponíveis, o desenvolvimento de misturas 
pode ser tema para uma comunidade de práticas, ou 
seja, um grupo de pessoas que partilham conhecimento 
sobre um tópico específico. A criação dessa comunidade 
prática é apoiada pela rede Best4Soil, com a organização 
de workshops sobre os temas em questão. Se estiver  
interessado, entre em contato com Best4Soil (o formulário 
de contato está no  www.best4soil.eu).

BENEFÍCIOS ESPECIAIS

Como mencionado acima, algumas culturas de cobertura 
podem ser usadas para a alimentação animal. Outro grupo 
importante de animais que podem ser alimentados com 
plantas de cobertura são as abelhas e os polinizadores 
em geral (Imagem 3). A maioria das culturas agrícolas 
floresce na primavera - início do verão. As culturas de 
cobertura são uma excelente maneira de fornecer pólen 
e néctar às abelhas durante o verão e o outono. Legu-
minosas, crucíferas, trigo sarraceno e facélia são plantas 
excelentes para alimentar as abelhas; particularmente a 
facélia (Imagem 4) é frequentemente cultivada com o 
objetivo específico de alimentar as abelhas.


