

iniav

Instituto Nacional de
Investigac, ão Agrária e
Veterinária, I.P.

      
 
 !"#
$%&'()*%+
,$)--./%*'
01 2 1  313420 
1 
56(1
$'')(7'-134
,$-//'%/''
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BOAS PRÁTICAS NA CULTURA DA BATATA-DOCE:

NUTRIÇÃO E FERTILIZAÇÃO

AZOTO
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Azoto

BATATA-DOCE COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL NO
PERÍMETRO DE REGA DO MIRA: TÉCNICAS CULTURAIS INOVADORAS E
DINÂMICA ORGANIZACIONAL



  

Uma adubação azotada equilibrada é fundamental para a obtenção de boas produções e garantir a preservação dos recursos naturais.

O azoto na planta

Condições favoráveis à deficiência de azoto

● O azoto (N) está presente na clorofila, ácidos nucleicos e
aminoácidos. É um dos constituintes das proteínas e das enzimas que
participam na maior parte dos processos biológicos com impacto na
produção.

● Solos com baixo teor de matéria orgânica.

● A meio do ciclo da cultura de batata-doce, o teor adequado de N
nas folhas mais novas, completamente desenvolvidas, é de 3,30 a
4,50%.

● Solos arenosos lavados por chuvas intensas ou rega excessiva.
● Solos degradados por intensificação cultural.
● Solos encharcados.
Fertilização azotada
● Aplicar adubos azotados ou adubos compostos contendo azoto.

Sintomas de deficiência de azoto

● Aplicar corretivos orgânicos.

● Redução geral do crescimento da planta de batata-doce.

● Realizar culturas de cobertura para incorporação no solo.

● Amarelecimento generalizado a começar pelas folhas da base.

● Realizar rotação de culturas e incorporar os resíduos no solo. Os
resíduos da batata-doce não devem ser incorporados antes da cultura
de uma leguminosa, porque pode haver inibição da formação de
nódulos e, consequentemente, redução da fixação de azoto pela
espécie leguminosa.

● Remobilização do azoto para as folhas mais jovens que se mantêm
verdes.
● Queda prematura das folhas mais velhas.
● Nas folhas jovens poderá surgir pigmentação avermelhada nos
pecíolos e nervuras.
Excesso de azoto
● O excesso de azoto induz um crescimento excessivo da parte aérea
da planta de batata-doce, reduz a produção de raízes de reserva e
poderá provocar o fendilhamento das mesmas.
Confirmação dos sintomas visuais
● Os sintomas visuais deverão ser sempre confirmados através de
análise foliar, porque poderão ser confundidos com sintomas de
deficiência de outros nutrientes ou de pragas e doenças.

Sintomas de deficiência de azoto em batata-doce.
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