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Magnésio

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



  

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

O magnésio na planta

Condições favoráveis à deficiência de magnésio

● O magnésio (Mg) está presente na molécula de clorofila
indispensável à fotossíntese. Participa na síntese das proteínas, no
metabolismo do fósforo, na respiração e na ativação de diversas
enzimas.

● Solos arenosos lavados por chuvas intensas ou rega excessiva.
● Solos ácidos.
● Solos com teores elevados de potássio e cálcio.

●A meio do ciclo da cultura de batata-doce, o teor adequado de Mg nas
folhas mais novas, completamente desenvolvidas, é de 0,35 a 1,0%.
Fertilização magnesiana
Sintomas de deficiência de magnésio

● Aplicar adubos magnesianos.

● As folhas mais velhas apresentam clorose entre as nervuras.

● Aplicar calcário magnesiano nos solos ácidos.

● Por vezes, as folhas mais jovens também apresentam cloroses.

● Realizar adubações foliares com sulfato de magnésio.

● Numa fase mais avançada da deficiência poderão observar-se
necroses em todas as folhas.
● As nervuras das folhas permanecem verdes.
● Poderá surgir pigmentação avermelhada nas folhas mais velhas.
Confirmação dos sintomas visuais
● Os sintomas visuais deverão ser sempre confirmados através de
análise foliar, porque podem ser confundidos com sintomas de
deficiência de outros nutrientes ou de pragas e doenças.
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Sintomas de deficiência de magnésio em batata-doce.
Fotos: J. Low (1) e J. N. O’Sullivan (2) e (3).
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