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Tecnologias de produção 
na cultura da batata-doce               

Gestão da produção na 
cultura da batata-doce               

Estratégias de valorização 
da batata-doce no 

Perímetro de Rega do Mira               

A planta da batata-doce               



Estatísticas de produção no mundo, na Europa 

e em Portugal

O projeto +BDMIRA

Apresentação do livro.



Origem

Morfologia

Condições edafoclimáticas

Ciclo cultural

Valor nutricional da raiz.



Propagação de plantas e viveiro

Rotação cultural, preparação do terreno e 

instalação da cultura

Nutrição e fertilização

Rega

Controlo de pragas

Controlo de doenças causadas por: bactérias, 

fungos, nemátodes e vírus

Gestão de infestantes

Colheita

Pós-colheita e conservação.



Desenvolvimento rural sustentável e planeamento

Análise técnico-económica. Contas de cultura

Competitividade na produção de batata-doce

Boas práticas de gestão.



Produção de batata-doce em ecossistemas 

protegidos

Batata-doce de Aljezur.



171 entradas

9 anexos



Produtores e suas associações

Futuros produtores

Todos os outros agentes da fileira

Estudantes de agricultura

Público em geral.



https://projects.iniav.pt/BDMIRA/images/divulgacao/manual-tecnico.pdf

https://projects.iniav.pt/BDMIRA/images/divulgacao/manual-tecnico.pdf


VÍDEO

11 PODCASTS

http://projects.iniav.pt/bdmira/index.php/divulgacao/podcasts

https://www.youtube.com/watch?v=nACDTDwHV44

https://projects.iniav.pt/BDMIRA/index.php/divulgacao/video

Boas práticas
para a sustentabilidade

da cultura da batata-doce

https://projects.iniav.pt/BDMIRA/

http://projects.iniav.pt/bdmira/index.php/divulgacao/podcasts
https://www.youtube.com/watch?v=nACDTDwHV44
https://projects.iniav.pt/BDMIRA/index.php/divulgacao/video


A cultura da batata-doce pode ter um futuro 
promissor, pelas boas características edafoclimáticas 
de Portugal e pela procura cada vez maior por parte 
dos consumidores que optam por produtos mais 
saudáveis. 

Para a reconversão e a intensificação dos sistemas 
produtivos de batata-doce, tendo em vista a 
sustentabilidade e a competitividade da atividade 
agrícola, devem ser seguidas boas práticas durante 
todo o ciclo cultural e também na conservação. 




