
FICHA INFORMATIVA PARA AMOSTRAS DE MATÉRIA VEGETAL 
 

 

A2 Análises Químicas, Lda 
Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia, Edifício Spinpark, 4805-017 Barco, Guimarães 

Telemóvel: 960 292 278 e 960 152 277,  Telefone: 253 424 736 
E-mail: info@a2analisesquimicas.com 

Internet: www.a2analisesquimicas.com 

Dados do requerente 

Nome  

Morada  

Código postal - Localidade  

Telefone  Telemóvel  

E-mail  Número contribuinte  

 

Identificação da parcela (para várias amostras ver o verso)  Identificação da cultura 

Campo ou Parcela   Cultura  

Propriedade   Variedade  

Freguesia   Produção esperada (t/ha)  

Concelho   Cultura anterior  

Data de colheita / /    

 

Observações    

 

Tipo de análise (assinale a modalidade de análise que pretende) 

Análise foliar Azoto total, Fósforo, Potássio, Cálcio, Magnésio, Enxofre, Ferro, Manganês, Boro, Cobre, Zinco, Molibdénio, Sódio, Alumínio  

Análise foliar com 
cloretos 

Azoto total, Fósforo, Potássio, Cálcio, Magnésio, Enxofre, Ferro, Manganês, Boro, Cobre, Zinco, Molibdénio, Sódio, Alumínio, 
Cloreto 

 

Análise da nervura 
central 

Nitrato, Fosfato, Potássio  

Outra (especificar)   

 

A preencher pelo laboratório 

Responsável  

Código amostra 

 

Data  
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Procedimento de colheita de amostras de matéria vegetal* 

Cultura Época de colheita Órgãos ou parte da planta a colher 
Nº de 
Plantas** 

Abacateiro Setembro/Outubro 
Folhas completamente desenvolvidas, com 5-7 meses de idade, de ramos não frutíferos, colhendo 4 
folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Actinídia (kiwi) 

Início do engrossamento dos 
frutos (meados Julho) 

Folhas inteiras de ramos frutíferos do ano, a 1,70m do chão, colhendo 2 folhas por planta, anexas ao 
último fruto contado a partir da base de lançamento 15 

Antes da floração Folha mais nova completamente desenvolvida 

Aboborinha (courgette) Até ao início da frutificação Folha mais nova completamente desenvolvida 12-15 

Alface A meio do ciclo vegetativo Folha intermédia completamente desenvolvida 20-30 

Alho-francês - Folha mais nova completamente desenvolvida 12-15 

Ameixeira 
Meados da estação de 

crescimento (Julho/Agosto) 
Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-
8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Amendoeira 
Meados da estação de 

crescimento 
Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-
8 folhas por árvore, segundo os pontos cardeais 

15 

Amora Início da floração Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem 15 

Aveleira 
Meados da estação de 

crescimento (Julho/Agosto) 
Par de folhas completamente desenvolvidas dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma 
altura da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Batata 
Aos 30cm altura, a meio 

crescimento do tubérculo 
Folha mais nova completamente desenvolvida 20-30 

Beringela 
Imediatamente antes ou no 

início da floração 
4ª-5ª folha a contar do topo da planta 25-30 

Beterraba sacarina Cerca de 3 meses antes colheita Folhas completamente desenvolvidas 25-30 

Cebola 
Desde de 1/3 desenvolvimento 

até pleno desenvolvimento 
Folha sem porção branca 15-25 

Cenoura A meio do desenvolvimento Folha mais nova recentemente desenvolvida 25-30 

Cerejeira 
Meados da estação de 

crescimento (Julho/Agosto) 
Folhas inteiras do terço médio do lançamento do ano inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 
folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Citrinos Setembro/Outubro 
Folhas inteiras, com 4-7 meses de idade, de ramos não frutíferos de rebentação da Primavera, inseridos 
à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas inteiras por árvore, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Couves cabeça A meio do ciclo vegetativo Folha envolvente intermédia 12-15 

Couves folha A meio do ciclo vegetativo 1ª folha completamente desenvolvida 12-15 

Couves inflorescência À formação da inflorescência 1ª folha completamente desenvolvida 12-15 

Ervilha No início da 1ª floração Folhas do 3º nó, a contar do topo da planta 30-50 

Espinafre Pleno desenvolvimento Folha mais nova completamente desenvolvida 20-25 

Feijão-verde Início da 1ª floração 2ª-3ª folha completamente desenvolvidas, colhidas a partir do topo da planta 20-30 

Figueira 
Meados da estação de 

crescimento (Julho/Agosto) 
Folhas completamente desenvolvidas, do terço médio do lançamento do ano, de ramos não frutíferos, 
colhendo 1-2 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Framboesa Início da floração Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem 15 

Macieira 90-120 dias 
Folhas do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas 
por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Melancia Do início floração à frutificação 5ª folha mais nova completamente desenvolvida 12-15 

Melão, meloa Do início floração à colheita 5ª folha mais nova completamente desenvolvida 12-15 

Milho 
Fase anterior ao 

embadeiramento 
Folha mais nova completamente desenvolvida 15-20 

Mirtilo Verão Folha mais nova completamente desenvolvida do ramo floral mais jovem 75 

Morangueiro À floração ou início frutificação Folha mais nova completamente desenvolvida 30-40 

Nabo Início formação da raíz Folha mais nova completamente desenvolvida 12-15 

Nogueira 
Meados da estação de 

crescimento (Julho/Agosto) 
Par de folíolos da parte central do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da 
copa, colhidos em 4 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Oliveira 
Endurecimento do caroço 

(Julho/Agosto) 
Folhas inteiras e sãs do terço médio dos lançamentos da Primavera anterior, inseridos à mesma altura 
da copa, colhendo 4-8 folhas por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Pepino Do início da floração à colheita 5ª folha mais nova completamente desenvolvida 12-15 

Pessegueiro Julho/Agosto 
Folhas do terço médio dos ramos de crescimento do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-
8 folhas por árvore, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Pereira 
100-110 dias após plena 

floração 
Folhas do terço médio dos lançamentos do ano, inseridos à mesma altura da copa, colhendo 4-8 folhas 
por árvore, 1 de cada lançamento, segundo os 4 pontos cardeais 

15 

Pimento 
Da 1ª floração ao 1/3 da 

floração final 
Folha mais nova completamente desenvolvida 25-30 

Tomateiro Na formação dos cachos florais Folha mais nova completamente desenvolvida adjacente à inflorescência do topo 20-25 

Videira Plena floração 
Folhas opostas ao cacho basal, com pecíolos, inseridas no terço médio do braço, colhendo 2 folhas por 
videira. Destacar os pecíolos ainda na vinha 

40 

* Para outras culturas solicitar informação 
 ** Número de plantas para formar a amostra 

Nota: Envolver os órgãos ou parte da planta colhida em papel absorvente (ex. papel de cozinha) e 
enviar por correio azul ou verde, quando a entrega direta no laboratório não for possível. 

 


