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BOLETIM TÉCNICO N.º 14
BOAS PRÁTICAS NA CULTURA DA BATATA-DOCE:

GESTÃO DA FERTILIZAÇÃO
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Uma fertilização eficaz depende da aplicação dos fertilizantes certos, na quantidade recomendada,
na época adequada e em local acessível às raízes em crescimento.

FERTILIZAÇÃO

Época de aplicação dos fertilizantes

A fertilização tem por objetivo fornecer à planta, ao longo do ciclo da cultura, os
nutrientes necessários à obtenção de boas produções e de qualidade.

A eficiência da utilização dos fertilizantes depende da sincronização entre
a disponibilidade dos nutrientes e a procura pela planta. Na cultura da
batata-doce aplicar:

Seleção do fertilizante

● Corretivos orgânicos e minerais - à cultura anterior ou antes da
mobilização do solo;

Para selecionar o fertilizante mais adequado avaliar:
● A sua composição;

● Azoto - 40 a 50% da quantidade recomendada à plantação e o restante
em cobertura;

● A técnica de aplicação;

● Fósforo - em pré-plantação;

● O custo por unidade fertilizante;

● Potássio - 50 a 60% em pré-plantação e o restante em cobertura.

● O risco ambiental;

● Boro - em pré-plantação, através de pulverização ao solo. Realizar,
previamente, análises de terra para confirmar a necessidade de
aplicação.

● A disponibilidade no mercado.
Quantidade recomendada
A quantidade de fertilizante a aplicar depende da:
● Produção esperada;
● Capacidade do solo em fornecer os nutrientes necessários ao
desenvolvimento das plantas, avaliada através da análise de amostras de terra;
● Quantidade de nutrientes veiculados pela água de rega, calculada a partir da
análise de amostras de água de rega e do tipo de rega;
● Incorporação no solo de resíduos das culturas, nomeadamente das culturas
de cobertura;
● Técnica de aplicação dos adubos;
● Taxa de utilização do nutriente.

Localização dos fertilizantes
Os nutrientes deverão estar próximos das raízes em crescimento para que
a absorção seja facilitada e as perdas reduzidas. O tipo de fertilizante, as
propriedades do solo e a fase do ciclo da cultura determinam a
localização dos fertilizantes.

