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O fósforo na planta

● O fósforo (P) é essencial para a fotossíntese, o metabolismo dos 
hidratos de carbono e das proteínas. Promove a divisão das células e a 
expansão do sistema radicular. Estimula o desenvolvimento das raízes 
de reserva da batata-doce.

● A meio do ciclo da cultura de batata-doce, o teor adequado de P nas 
folhas mais novas, completamente desenvolvidas, é de 0,23 a 0,50%. 

Sintomas de deficiência de fósforo

● Redução do crescimento das plantas de batata-doce sem 
manifestação de outros sintomas. 

● Folhas jovens de cor verde escura.

● Pigmentação avermelhada nas folhas do ápice.

● Folhas da base com cloroses e necroses distribuídas irregularmente.

● Senescência e queda prematura das folhas mais velhas.

● Raízes de reserva com baixo calibre e forma irregular. 

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.

Condições favoráveis à deficiência de fósforo

● Solos ácidos com pH inferior a 6,0.

● Solos alcalinos com pH superior a 7,5.

● Solos com baixo teor de matéria orgânica.

● Solos degradados por intensificação cultural.

Fertilização fosfatada

● Aplicar adubos fosfatados ou adubos compostos contendo fósforo.

● Nos solos ácidos, a aplicação de calcário aumenta a disponibilidade 
de fósforo.

● Aplicar corretivos orgânicos. A matéria orgânica fornece fósforo e 
reduz o efeito da acidificação do solo aumentando o fósforo disponível 
para a planta.

Uma adubação fosfatada equilibrada é fundamental para a obtenção de boas produções e garantir a preservação do solo e da água.Uma adubação fosfatada equilibrada é fundamental para a obtenção de boas produções e garantir a preservação do solo e da água.

Sintomas de deficiência de fósforo em batata-doce.
Fotos: J.N. O’Sullivan. 

Bibliografia
Benton- Jones, J. 1991. Plant Analysis Handbook. Micro-Macro Publishing Inc. Athens, Georgia, USA. 213 p.
O'Sullivan, J.N., Asher, C.J., Blamey, F.P.C. 1997. Nutrient disorders of sweet potato. ACIAR Monograph, 48, 136 p.


