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O potássio na planta

● O potássio (K) desempenha um papel essencial na fotossíntese, na 
síntese das proteínas, no movimento dos produtos sintetizados nas 
partes verdes para as raízes, na economia de água da planta, na 
resistência à seca, às geadas e a pragas e doenças.

● A meio do ciclo da cultura de batata-doce, o teor adequado de K nas 
folhas mais novas, completamente desenvolvidas, é de 3,10 a 4,50%.

Sintomas de deficiência de potássio

● Crescimento ananicado da planta de batata-doce e entrenós curtos. 

● As folhas mais velhas apresentam as margens com clorose, seguida 
de necrose. 

● Nas folhas  surgem áreas necróticas secas e quebradiças.

● As plantas murcham rapidamente e as folhas caem facilmente. 

● As raízes de reserva apresentam calibre inferior, são em menor 
número, compridas, finas e de cor mais clara que o característico da 
cultivar. 

● Observa-se maior incidência de pragas e doenças.

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 potássio

● Solos arenosos lavados por chuvas intensas ou rega excessiva.

● Rega insuficiente.

● Solos com baixo teor de matéria orgânica.

● Compactação e falta de oxigénio no solo.

Fertilização potássica

● Aplicar adubos potássicos ou adubos compostos contendo potássio.

● Aplicar corretivos orgânicos. 

● Evitar a aplicação de potássio na forma de cloreto de potássio.

● Aplicações elevadas de potássio poderão provocar deficiência de 
magnésio e cálcio.

Uma adubação potássica equilibrada é fundamental para a obtenção de boas produções e garantir a preservação do estado de fertilidade do solo.Uma adubação potássica equilibrada é fundamental para a obtenção de boas produções e garantir a preservação do estado de fertilidade do solo.

Sintomas de deficiência de potássio em batata-doce.
Fotos: C. Asher (1) e J. N. O’Sullivan (2) e (3).
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