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RESUMO 

 

A batata (Solanum tuberosum) é considerada um alimento universal, sendo uma hortaliça que 

vem conquistando espaço no comércio brasileiro, principalmente por suas características 

nutricionais, destacando o seu alto teor proteico e fornecimento de energia. A região Sul 

apresenta relevado destaque no cenário nacional na produção dessa cultura, mesmo com 

produtividades abaixo da média nacional e de outros países. Sabe-se que a cultura exige altas 

doses de fertilizantes para seu desenvolvimento e produção, no entanto, não se sabe a dose 

correta e necessária a ser utilizada. Muito disso se deve à falta de informações sobre o seu 

cultivo e da assistência técnica deficitária, por isso, a atualização das tecnologias e do 

conhecimento que devem ser empregados durante o ciclo da cultura é de fundamental 

importância para elevar a produtividade e buscar a correta utilização dos fertilizantes em 

dosagem correta. Portanto, tanto o crescimento, desenvolvimento e consequentemente a 

produtividade da cultura da batata, estão altamente relacionados à fertilização das lavouras. 

No entanto, para cada tipo de solo e cultivar se torna imperativo o conhecimento dos efeitos 

dos fertilizantes e/ou nutrientes e, consequentemente, a calibração destas doses para obtermos 

elevada produtividade com maior eficiência agronômica. Nesse sentido, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a influência das doses de fertilizante nitrogenado aplicado, nos atributos 

biométricos das plantas e na produtividade da batata variedade Asterix cultivada num solo 

siltoso de média fertilidade, estabelecendo a dose correta para o nitrogênio. No estudo foram 

avaliados os números de folhas/planta, número de hastes/planta, altura das plantas, número de 

tubérculos/planta, massa fresca, classificação comercial, produtividade total e produtividade 

comercial. Os tratamentos se constituíram de cinco doses de fertilizante (0, 70, 140, 210 e 280 

kg de nitrogênio, sendo aplicada a metade da recomendação no plantio e a outra metade em 

cobertura, no momento da amontoa. O fertilizante nitrogenado aplicado foi a uréia. Com os 

resultados, buscou-se estabelecer a dosagem correta do nitrogênio para a cultura, para as 

condições ambientais do Vale do Itajaí-SC, e fornecer subsídios para os órgãos de pesquisa, 

fomento financeiro e técnico no sentido de colaborar com a atenuação do desperdício de 

recursos naturais e melhoria das condições socioeconômicas dos produtores de batata, 

auxiliando na escolha de critérios de uso e manejo do solo e preservação de sua qualidade. 

 

Palavras-chave: Fertilidade. Adubação nitrogenada. Sustentabilidade. 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Potato (Solanum tuberosum) is considered a universal food, a vegetable that is gaining 

ground in the Brazilian market, mainly due to its nutritional characteristics, high 

protein content and energy supply. The south of Brasil has relieved featured on the 

national scene in the production of this crop, even with productivity below national and 

internationals average yelds. It´s known that potato requires high fertilizers levels for 

development and production, however, does not know the correct and necessary amount 

to be used. Much of this is due to lack of information and deficient technical assistance, 

so the upgrade of technology and knowledge that must be used during the crop cycle is 

essential to increase productivity and get the correct use fertilizers in correct dosage. 

Therefore, both the growth, development and consequently the potato crop productivity, 

are highly related to the fertilization of crops. However, for each soil and cultivating it´s 

imperative to know the effects of fertilizers and/or nutrients and, consequently, the 

calibration of these levels to obtain high productivity with increased agronomic 

efficiency. In this sense, the objective of this study was to evaluate the influence of 

nitrogen fertilizer rates applied in biometric attributes and crop productivity of Asterix 

potato, in a silty soil with mean fertility, establishing the correct amount for nitrogen. 

The study evaluated the number of leaves/plant, number of stems/plant, plant height, 

number of tubers/plant, fresh weight, commercial classification, total and commercial 

productivity. The treatments consisted of five fertilizer levels (0, 70, 140, 210 and 280 kg 

of nitrogen being applied to half of the recommendation in the planting and the other 

half applied in coverage at the time of ridging). Nitrogen fertilizer applied was urea. 

With the results, we sought to establish the correct dosage of nitrogen for the crop to the 

environmental conditions of Vale do Itajaí-SC, and provide grants to research 

institutions, financial development and technical to collaborate with the waste mitigation 

of natural resources and improvement of socioeconomic conditions of potato producers, 

assisting in the choice of use of criteria and soil management and preservation of its 

quality.  

 
 

Keywords: Soil fertility, Nitrogen fertilization, Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A batata (Solanum tuberosum) é considerada um alimento universal e também a 

principal hortaliça tanto em área cultivada como em preferência alimentar. Muito disso se 

deve às várias formas de consumo que a mesma proporciona, além de suas características 

nutricionais, pois essa possui alto teor proteico, fundamental na alimentação humana. Esta 

cultura possui muitas peculiaridades no seu processo produtivo, pois suas características 

agronômicas (exigências e complexidades) fazem com que a cultura seja um grande desafio 

aos profissionais da área, pois existem muitos mitos e poucas pesquisas e certezas que a 

cercam.  

A importância social e econômica desta cultura é tão grande que atualmente ocupa 

o terceiro lugar entre os alimentos mais consumidos no mundo, sendo cultivada em mais de 

130 países. No cenário nacional a produção está concentrada nos estados da região Sul 

(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e Sudeste (São Paulo e Minas Gerais).  O estado 

de Santa Catarina apresenta algumas peculiaridades, onde há predominância de pequenas 

propriedades em todo o território, portanto, a cultura é encontrada praticamente em todas as 

regiões em áreas de 1 a 2 hectares, apresentando uma produtividade média de 

aproximadamente 11 a 15 toneladas por hectare, estando abaixo da média nacional, que se 

situa em torno de 20 t ha-1.   

Altos rendimentos produtivos são alcançados através do investimento em manejo 

de irrigação, adubação, qualidade da batata-semente e controle de pragas e doenças. A alta 

resposta da cultura à adição de nutrientes ao solo, especialmente N, P e K requer uma atenção 

especial aos aspectos envolvidos à fertilidade. Quando todas essas variáveis forem utilizadas 

de forma correta, podemos aumentar muito a produção, obtendo mais de 30 t ha-1. Assim, 

percebemos que o potencial produtivo da cultura da batata ainda está longe de ser alcançado. 

O nível tecnológico adotado pelos produtores é considerado como o principal fator limitante 

da produtividade desta cultura, sendo que a irrigação e uso inadequado de fertilizantes estão 

entre os fatores que demandam grande atenção. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de 

adubação nitrogenada sobre a biometria e produtividade de batatas da variedade Asterix, 

cultivadas na Região do Vale do Itajaí-SC, e com os resultados recomendar a dose que 

proporcionará os melhores resultados a esta cultura, evitando, assim, o desperdício de 

recursos naturais, que a cada dia se tornam mais escassos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O CULTIVO DA BATATA 

 

A cadeia produtiva da batata (Solanum tuberosum L.) constitui-se em uma das 

maiores e mais complexas culturas da olericultura brasileira, tendo em vista as diversas 

atividades, desde a produção de tubérculos-semente até o cultivo de tubérculos para a 

produção de alimentos e seus derivados e também sua vulnerabilidade a doenças (FILHO; 

CAMARGO, 2008). A eficiência produtiva da cultura da batata, aliada à alta resposta à adição 

de nutrientes no solo, garante elevado aproveitamento de áreas destinadas à produção de 

alimentos, característica importante num cenário mundial de constante crescimento 

populacional e consequente falta de alimentos (PULZ et al., 2008). 

No Brasil, como atualmente se sabe, a batata foi introduzida em nosso território 

pelas mãos de imigrantes europeus, no final do século XIX, sendo então levada para as 

regiões de clima relativamente temperado do Sul do Brasil, onde as condições climáticas 

apresentam-se semelhantes com as condições européias e que são favoráveis ao seu cultivo 

(PEREIRA, 2008). 

O consumo per capita nos países europeus e do hemisfério norte é de mais de 100 

kg por ano, já no Brasil, segundo Bandinelli (2009), o consumo per capita varia de 10 a 15 kg 

por ano, bem abaixo dos países europeus. No Brasil, existem dois mercados que absorvem a 

produção de batata, o primeiro representa a maior parte, sendo o de tubérculos destinados para 

o mercado fresco, conhecido como “batata de mesa”, que consome cerca de 90% do volume 

produzido, já o segundo mercado é representado pela batata utilizada pela indústria, que é 

processada em diversos segmentos, como chips, batata palito, amido e fécula (REIS, 2008). 

A batata é considerada como um dos quatro alimentos vegetais de importância 

para a humanidade, devido ao seu desempenho produtivo teórico de 100 t ha-1, alto 

rendimento proteico e energético, com 1,4 kg ha-1 e 55.000 kcal dia-1, respectivamente 

(REIFSCHNEIDER, 1987). A batata no Brasil é cultivada em aproximadamente 149 mil ha, 

sendo distribuída principalmente nos seguintes estados: Minas Gerais (28%), Paraná (21%), 

São Paulo (19%), Rio Grande do Sul (15%), Bahia (6%) e Goiás (5%) (IBGE, 2013), assim 

movimentando na cadeia produtiva, um valor estimado de um bilhão de reais por ano e 

gerando mais de 500 mil empregos. 
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No estado de Santa Catarina a batata é cultivada em grande parte dos municípios, 

sendo que as regiões do Planalto Norte e Sul, do Litoral Centro e Sul além da região do Alto 

Vale do Itajaí são destaques. A maior parte dos produtores Catarinenses cultiva áreas de 1 a 2 

hectares, ou seja, esta cultura está presente principalmente na agricultura familiar difundida 

por todo o estado, onde a produtividade média destas lavouras gira em torno de 11 a 15 ton 

ha-1 (SOUZA, 2003). 

No Brasil, a produtividade média de batata é de aproximadamente 20 toneladas 

por hectare. No entanto, algumas regiões têm obtido rendimentos de mais de 30 t ha-1, 

enquanto em outras o rendimento não supera as 15 toneladas. Como é possível perceber, o 

potencial produtivo de batata ainda está longe de ser alcançado, com uma ótima margem para 

melhorias na produção por hectare. 

A produção de batata no cenário nacional se caracteriza por adotar limitadas 

técnicas de cultivo, possuir elevado custo de produção e também empregar técnicas amadoras. 

Neste contexto, o produtor fica a mercê das oscilações do mercado sem garantia nenhuma, 

sendo, portanto, a bataticultura, considerada uma atividade de risco financeiro (PEREIRA, 

2011).  Muitas vezes a cultura da batata é considerada por partes dos agricultores como uma 

atividade secundária, não a valorizando e dessa forma não explorando os potenciais desta 

cultura. 

Com a globalização dos mercados, a batata transformou-se numa cultura de 

grande importância no agronegócio brasileiro. Entretanto, tem ocorrido uma redução drástica 

no número de produtores, isso porque além dos fatores climáticos e os aspectos agronômicos, 

como a incidência de doenças e pragas e a exigência de adubação mineral em elevadas doses, 

levando assim ao aumento do custo de produção e também as frequentes oscilações de 

mercado nas cotações do produto e, sobretudo, pela perda de competitividade com os grandes 

cereais, sendo assim fatores que acabaram tornando a atividade inviável para alguns 

produtores e por consequência a redução do número de produtores. 

Porém, as alterações no perfil dos produtores trouxeram inúmeras mudanças, que 

culminaram na evolução da cultura da batata no Brasil, tendo influenciado alguns fatores 

como melhor gerenciamento das propriedades, utilização de batata semente de qualidade e 

introdução de novas cultivares mais produtivas e resistentes (PEREIRA, 2011). 

Durante o processo produtivo as adubações para a cultura da batata no Brasil são 

realizadas muitas vezes sem critérios técnicos pelos produtores, independente da análise de 

solo, portanto, uma recomendação adotada de forma genérica para os mais variados tipos de 

solo, cultivares e finalidades da produção, baseada apenas em aspectos práticos, geralmente 
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utilizando doses muito maiores que a preconizada pela pesquisa, e é exatamente neste aspecto 

que se destaca a importância das pesquisas nesta cultura a fim de minimizar os erros 

cometidos nas tomadas de decisões. 

 

2.2 ADUBAÇÃO NITROGENADA 

 

 A produção de batata é considerada um empreendimento de custo elevado, e 

mesmo assim, muitos produtores não acatam as recomendações técnicas de adubação para a 

cultura e adubam, muitas vezes, sem sequer realizar a análise química do solo (NAVA et al., 

2007). Isso impacta substancialmente os custos de produção da cultura da batata (SILVA et 

al., 2000) e reduz a qualidade dos tubérculos e automaticamente o valor de mercado do 

produto, além do fato, de que os nutrientes que não são absorvidos pelas plantas podem 

representar risco de poluição ambiental, principalmente ao lençol freático (ANDRIOLO et al., 

2006). 

 Entre os principais nutrientes requeridos pela batateira pode-se destacar o 

nitrogênio (N). O N é um importante elemento envolvido na síntese proteica e de compostos 

como clorofila, enzimas, hormônios e vitaminas. A deficiência de N na batateira, mais 

corrente em solos arenosos, ocasiona plantas cloróticas de crescimento lento, com caules 

fracos e folhas eretas, facilmente verificadas a campo. A planta torna-se menos vigorosa e 

predisposta a algumas doenças. O N possui elevada redistribuição via floema 

(MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 1997). Esse elemento é essencial até o florescimento, 

devido à criação de superfícies de assimilação, indispensável para a produção de amido 

(CHAVES; PEREIRA, 1985). 

A disponibilidade de nitrogênio no solo é altamente dependente do teor de matéria 

orgânica e de sua taxa de mineralização. A atividade microbiana do solo é quem determina a 

taxa de mineralização, que por sua vez é dependente da temperatura, aeração e umidade do 

solo entre outros fatores, porém esses fatores muitas vezes não são considerados no 

planejamento agrícola, acarretando por consequência as perdas (NAVA et al., 2007). 

O N é precursor da maioria dos aminoácidos, que possuem correlação com a 

suscetibilidade ou resistência das plantas às doenças, pois, influi no metabolismo da relação 

planta/patógeno. Em excesso, pode favorecer o desenvolvimento de alguns patógenos devido 

a maior suculência dos tecidos, retardar a maturação e prolongar a duração do período 

vegetativo, associado ao fato de que certas cultivares podem aumentar a produção de massa 

da parte aérea, sem que ocorra a conversão para a produção de tubérculos, devido a 
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ineficiência da relação fonte/dreno (BEDENDO, 1995). A falta ou excesso de N pode influir 

sobre o crescimento secundário e formação de coração-oco (BURTON, 1981). A magnitude 

da deficiência determina a intensidade da clorose, do desenvolvimento da planta e da 

produção de tubérculos. Em casos severos de deficiência pode inclusive haver queda das 

folhas (ZAAG, 1993; BEUKEMA; ZAAG, 1990). 

A elevação da produtividade devido a adição de N ocorre até a dose de 60 kg ha-1, 

segundo Boock e Freire (1960), a partir da qual se estabiliza ou diminui a produção, com 

diminuição do estande, devido ao atraso da emergência, especialmente em função do contato 

do adubo com o tubérculo-semente. Existe uma relação entre o rendimento e qualidade dos 

tubérculos com a quantidade aplicada de N, mas a inconsistência dos resultados e de suas 

interações, com variação de campo para campo, dificultam a interpretação (DAVENPORT et 

al., 2002). 

Para estabelecer uma recomendação correta de adubação é necessário conhecer a 

exigência da planta em relação aos nutrientes e a capacidade do solo em fornecer este 

nutriente de acordo com a demanda da planta. A habilidade de fornecimento do nutriente pelo 

solo é estimada normalmente pela análise de solo, cujo método de extração deve estar 

intimamente identificado com a capacidade extratora das plantas. Para a interpretação do 

valor analítico encontrado, é necessário o seu enquadramento em classes de disponibilidade 

ou de fertilidade, as quais são estabelecidas em função do nível de suficiência (nível crítico) 

do nutriente no solo. Paralelamente, são estabelecidas também as tabelas de adubação, 

quantificando as doses de adubação necessárias para atingir e manter o nível de 

disponibilidade do nutriente no solo, superior ao nível de suficiência e a obtenção de 

produtividades de maior retorno econômico. 

Como se percebe, a bataticultura nacional caracteriza-se por limitadas adoções de 

técnicas, elevado custo de produção e emprego de técnicas amadoras o que vem dificultando a 

expansão desta cultura (NORI, 2001). As principais limitações à produção de batata estão 

relacionadas ao nível tecnológico adotado pelos produtores, refletindo principalmente em uso 

inadequado de doses de fertilizantes. A exacerbação na adubação é um erro frequente na 

condução desta cultura, tornando-a uma atividade onerosa e afetando a qualidade dos 

tubérculos. Os impactos ambientais advindos desta prática devem ser considerados, como a 

lixiviação de K e N, ora requeridos em grandes quantidades pela batateira que contribui, por 

exemplo, com a contaminação do lençol freático (FONTES, 1987), 

Além disso, a aquisição de batata-semente, fertilizante e defensivos na 

bataticultura representa aproximadamente 65 a 85% do custo final da produção (CAMARGO 
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FILHO, 2001), e, portanto, são necessárias estratégias para manejar a adubação da cultura da 

batata, de maneira que essas venham otimizar a eficiência dos fertilizantes, obtendo assim 

maior eficiência econômica possível, através do conhecimento do comportamento de 

cultivares, para determinadas localidades e exportação dos nutrientes para os tubérculos.  

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O experimento foi conduzido em uma área com solo classificado como Argissolo. 

Essa área encontra-se alocada na área experimental (Figura 1) do curso de Engenharia 

Agronômica do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, localizada na Latitude 27º 

11’ 18” S, longitude 49º 39’ 25” O, a uma elevação de aproximadamente 668m acima do 

nível do mar, na região fisiográfica do Alto Vale do Itajaí.  

 

Figura 1. Localização da área experimental, no Instituto Federal Catarinense – Campus Rio 
do Sul. 

 
Fonte: www.google.com.br/maps 

 



15 

 

O clima da região, segundo a classificação de Köppen é o Cfb, caracterizado 

como temperado úmido, ou subtropical, com verão temperado, apresentando chuvas bem 

distribuídas durante o ano e verões brandos. A condução do experimento ocorreu nos meses 

de agosto a dezembro de 2014, iniciando com o preparo dos canteiros e aplicação dos 

fertilizantes, passando pela implantação e condução da cultura e terminando com a colheita da 

batata e posteriores avaliações em laboratório. 

Antes da instalação do experimento realizou-se uma avaliação química do solo, 

para verificar suas condições iniciais (Tabela 1). 

O valor do pH em água deste solo é considerado médio o que diminui problemas 

ocasionados pela presença de baixa saturação por alumínio (Al3+). O teor de fósforo (P) para o 

percentual de argila é muito baixo, seguidos por teores altos e médios de potássio (K), cálcio 

(Ca) e manganês (Mg), respectivamente. Para os teores de matéria orgânica do solo obteve-se 

valores considerados médios. A interpretação dessa análise química foi com base no Manual 

de Adubação e de Calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (CQFS, 

2004).  

 

Tabela 1. Caracterização química do solo antes da instalação do experimento (0,0-0,2m). 

pH 
P K MOS Al Ca Mg Argila 

-----mg dm-3----- ----%---- ----------Cmolc dm-3---------- ---%--- 

5,7 2,8 86 3,9 0,2 2,3 0,8 19 

Fonte: próprio autor 

 

3.2    CULTIVAR 

 

Na condução desse experimento utilizou-se a cultivar Asterix. Esta é uma 

variedade originária da Holanda, é caracterizada por apresentar plantas de porte alto, folhas de 

grandes a médias de cor verde-escuro, com 3 a 5 hastes eretas, com um alto vigor e também 

com boa cobertura do solo, seu ciclo é definido como médio. Dependendo das condições 

impostas, pode apresentar moderada descoloração da folhagem, isso devido à presença de 

antocianina. Essa cultivar se apresenta suscetível a Phytophythora infestans e também às 

viroses, como a provocada pelo vírus A e Yn e de média resistência a Alternaria solani e 

resistente a Mancha Chocolate, ao PLRV e ao vírus X, é ainda imune a sarna verrugosa e 

resistente ao nematóide de cisto da batata e à sarna comum, muito sensível à 

Helminthosporium solani (sarna-prateada). O seu potencial produtivo é alto, com uma alta 
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porcentagem de tubérculos grandes, sob condições de estresse apresenta desuniformidade no 

formato dos tubérculos e o seu teor de massa seca é de médio a alto. A variedade tem um 

ótimo sabor e é excelente para ser usada no processamento de pré-fritas congeladas (todas as 

grandes indústrias holandesas utilizam a variedade). O cultivo dessa variedade foi a que 

apresentou o maior crescimento na Europa nos últimos anos, sendo de fácil plantio e boa para 

armazenamento (ABBA, 2011). 

 

3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com cinco níveis 

de adubação no plantio e três repetições por tratamento. Os níveis de adubação foram 

compostos com diferentes doses, sendo essas de 0, 70, 140, 210 e 280 kg de N por hectare, na 

forma de uréia. As parcelas experimentais foram constituídas por quinze plantas, distribuídas 

em três sulcos, espaçados 0,6 m entre sulcos e 0,3 m entre plantas. Cada unidade experimental 

foi constituída por uma área com dimensões de 1,5 m de comprimento e 1,8 m de largura, 

totalizando 2,7 m2 de área útil (parcela), 13,5 m2 (área de cada bloco) e 40,5 m2 (área total) 

em céu aberto. A área foi preparada com auxílio de um conjunto trator-rotoencanteirador.  

 

3.4 TRATOS CULTURAIS 

 

O preparo de solo foi feito com auxílio de um conjunto trator-rotoencanteirador 

20 dias antes do plantio. O sulcamento foi realizado a 15 cm de profundidade e o plantio 

realizado no dia seguinte a esse. 

 O plantio foi realizado manualmente cobrindo-se os tubérculos-semente com 5 

cm de solo e a adubação foi feita no fundo do sulco e coberto com 5 cm de solo. Com relação 

a adubação em cobertura de N, essa foi realizada de acordo com as recomendações técnicas. 

De modo geral, a condução da cultura baseou-se nas recomendações técnicas para o cultivo de 

batata, estabelecidas pelos órgãos oficiais de pesquisa (CQFS, 2004).  

Foram aplicados inseticidas e fungicidas recomendados para o controle de pragas 

e doenças quando se constatou essa necessidade. A amontoa, bem como a adubação de 

cobertura, foram realizadas aos 30 dias após o plantio. A irrigação complementar foi feita por 

aspersão em um turno de rega de 3-4 dias através de verificação tato-visual das condições do 

solo.  
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Em termos de controle de plantas infestantes, esse foi realizada com capinas 

manuais e com a prática da amontoa. Quando da senescência total das ramas foi realizada a 

colheita, essa se deu através do arranquio manual, com auxílio de enxada, na mesma época 

(dia) para todas as parcelas. 

 

3.5 AVALIAÇÕES 

 

3.5.1 Análise química do solo 

 

 As amostras de solo para a análise química inicial foram coletadas na camada 

de 0-20 cm.  Após a coleta, as amostras de solo com estrutura não preservada foram secas ao 

ar, destorroadas e peneiradas com o uso da peneira de malha 2 mm, assim obteve-se a terra 

fina seca ao ar (TFSA). As análises químicas foram executadas pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI de Ituporanga – SC, sendo 

determinados os teores de N, P, K+, Ca++, Mg++ e Al+++; a acidez ativa (pH em água) e 

potencial (H++Al+++); a capacidade de troca de cátions (CTC); e a saturação por bases e por 

alumínio. O pH em água foi determinado utilizando-se a relação 1:2,5. Os teores de cálcio 

(Ca++) e magnésio (Mg++) foram determinados por espectroscopia de absorção atômica após 

extração com KCl 1,0 mol L-1. O Fósforo foi extraído com a solução de MEHLICH-1 e 

determinado por colorimetria. O potássio (K+) trocável extraído com solução de ácido 

clorídrico (HCl) 0,05 mol L-1 e determinado por fotometria de chama. A acidez potencial (H+ 

+ Al+++) foi determinada em extrato de Ca (OAc)2 1,0 mol L-1 a pH 7,0 e titulada com 

hidróxido de sódio (NaOH) 0,0606 mol L-1. O Al+++ trocável extraído com solução de KCl 1,0 

mol L-1 e titulado com NaOH 0,025 mol L-1. Essas análises seguiram a metodologia 

preconizada por EMBRAPA (1997). A partir dos dados analíticos foram calculadas a 

capacidade de troca de cátions efetiva (Ca++ + Mg++ + K++ Al+++), CTC a pH 7,0 (Ca++ + 

Mg++ + K++ H+ + Al+++), a saturação por alumínio (Al.100/S+Al+++) e a saturação por bases 

(S.100/CTCpH7), sendo S a soma de bases (Ca++ + Mg++ + K++ Na+). 

 

3.5.2 Atributos biométricos 

 

 Decorridos 40 dias do plantio, foram avaliados o número absoluto de hastes principais 

emitidas (provindas do tubérculo) por planta, nessa avaliação desconsidera-se a brotação 

lateral, além dessa avaliou-se a altura das plantas, em cm, da base da haste até o ápice, além 
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de avaliar o número de folhas por planta. Essas avaliações foram realizadas, utilizando-se as 3 

plantas centrais de cada parcela, desconsiderando-se assim as linhas e também as plantas que 

estivessem localizadas nas extremidades das unidades experimentais, totalizando 3 plantas por 

parcela. 

 

3.5.3 Número de tubérculos por planta 

  

 Após a senescência das plantas, no momento da colheita, foi avaliado o número 

absoluto de tubérculos por planta. Assim como nos atributos biométricos, a contagem dos 

tubérculos também foi efetuada em 3 plantas por linha em cada parcela, desconsiderando-se 

as linhas e as plantas localizadas nas extremidades das unidades experimentais, totalizando 3 

plantas por parcela. 

 

3.5.4 Classificação, produtividade total e comercial dos tubérculos 

 

 Utilizando-se dos tubérculos das mesmas plantas descritas acima, foi realizada, 

após a colheita e após a remoção do excesso de solo aderido aos tubérculos, a classificação 

dos tubérculos em relação ao seu diâmetro transversal. Os tubérculos foram classificados em: 

Comerciais: maior que 45 mm; não comerciais: < 45 mm e suas respectivas massas avaliadas.  

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para as condições ambientais da Região do Alto Vale do Itajaí (SC), os distintos 

espaçamentos e doses de nitrogênio aplicado ao solo para a cultura da batata, variedade 

Asterix, cultivada em um Argissolo siltoso de média fertilidade, interferem na biometria da 

parte aérea desta cultura. O número de folhas, número de hastes e altura das plantas foram 

afetados conforme a dosagem de fertilizante utilizada. 

Em relação ao número de folhas (Tabela 2), fica claramente destacado que o 

maior número de folhas apresentado pelas plantas, foi quando estas foram submetidas à 

adubação com 210 Kg ha-1 de N. Essa dose de fertilizante pode ser considerada satisfatória, 

visto que nas demais dosagens há uma redução do número de folhas em relação a testemunha. 

Nota-se, portanto, que o elemento nitrogênio não interferiu diretamente na produção de 
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número de folhas, sendo que não há uma escala crescente de número de folhas conforme o 

aumento da adubação nitrogenada. 

 

Tabela 2. Biometria da parte aérea das plantas de batata, Cultivar Asterix, cultivadas sob 
distintas doses de fertilizantes. 

Componente Doses de N (Kg ha-1) 
0 70 140 210 280 

Nº de Folhas 
Nº de Hastes 
Altura (cm) 

29 

2 
46 

23 
2 

47 

23 
2 

48 

36 
3 

51 

21 
2 

48 
Fonte: próprio autor 

 

Quanto ao número de hastes por planta é possível perceber que houve uma 

variação de 2 hastes/planta para os tratamentos com 70, 140 e 280 Kg ha-1 de N e testemunha, 

até 3 hastes/planta para o tratamento com aplicação de 210 Kg ha-1 de N. Estes números 

corroboram com Nivaa (1997), que afirma que o número de hastes eretas para esta variedade 

é de 2-5 hastes. De modo geral, observou-se que as doses de fertilizantes afetam o 

desenvolvimento de hastes. No entanto, sem apresentar um aumento linear do número de 

hastes em função do aumento da dose de fertilizante nitrogenado aplicado. Souza (2003) 

relata que este fator está diretamente relacionado com o tamanho do tubérculo semente 

utilizado, bem como com a sua condição de brotação no momento do plantio, não 

apresentando relação direta com as doses de adubação, não classificando como um fator 

primário no número de hastes, assim explicando o motivo de não se verificar um crescimento 

linear no número de hastes. 

Em relação à altura, Khurana e McLaren (1982) citam que o comprimento da 

haste está relacionado com a competição por fatores ambientais, especialmente luminosidade 

entre as plantas mais próximas. Assim, quando ocorre menor competição entre plantas, há a 

possibilidade destas expressarem melhor o seu potencial produtivo, com o incremento da dose 

de fertilizante aplicado, de modo geral, quanto maior a dose de fertilizante, maior será o 

crescimento da planta, neste caso, não foi exatamente este o resultado. A cultura atingiu 

valores elevados como já esperado, e o mesmo ocorreu para condições de adubação com 

baixas doses de nitrogênio. Para solos de baixa fertilidade Bregagnoli (2006) apresentou 

altura média de 20,2 cm para a cultivar Asterix aos 45 dias após o plantio, valor inferior ao 

encontrado no tratamento sem a presença de fertilizantes neste estudo. Entretanto, em solos 

com maior fertilidade inicial, a altura de plantas apresentada foi de 47,4 cm para a mesma 
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cultivar e época de avaliação, sendo que há um incremento na altura das plantas quando 

submetidas à dosagem de 210 Kg ha-1 de N, atingindo valores de 51cm.  

Quanto ao número total e comercial de tubérculos produzidos, é possível perceber 

que as doses de N podem influenciar diretamente o número desses tubérculos, porém 

verificou-se diferenças entre o número total e o comercial de tubérculos (Figura 2). 

 

Figura 2. Número de tubérculos totais e comerciais da batata cultivar Asterix, submetida a 
distintas doses de fertilizantes nitrogenado. 

 

 
Fonte: próprio autor. 

 

A produção total de tubérculos variou de 15, para o tratamento sem aplicação de 

fertilizantes, até 25 para o tratamento com aplicação de 140 Kg ha-1 de N. Inicialmente, com o 

incremento na dose de fertilizante aplicado há um aumento no número de tubérculos. Esta 

tendência, no entanto, se inverte com doses superiores a 140 Kg ha-1 de N, ocorrendo uma 

diminuição no número total de tubérculos produzidos. Bregagnoli (2006) cita que o número 

de tubérculos correlaciona-se diretamente com o número de hastes, o que explica o 

comportamento observado neste estudo. Porém, quando se faz a análise de tubérculos 

comerciais, que são os mais desejáveis a dose de 210 Kg ha-1 de N foi a que apresentou 

melhor produtividade. Neste sentido, é preciso analisar o destino final da produção, caso seja 

para comércio a dose de 210 Kg ha-1 de N é mais recomendada, conferido maior qualidade e 

tamanho aos tubérculos consequentemente, agregando maior valor de mercado. 

Quando analisamos a produtividade total (Figura 3), verificamos que a mesma não 

foi influenciada pela dose mínima aplicada quando comparada com o tratamento sem 

aplicação nitrogenada, ficando com valores próximos a 26 t/ha, porem com o aumento das 
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doses de N observa-se um aumento da produtividade, onde o tratamento com 210 Kg ha-1 de 

N apresentou a maior produtividade atingindo o valor de 41,1 t/ha, muito acima da média 

nacional. Na dose de N máxima utilizada, podemos ver um decréscimo de produtividade 

comparando com o tratamento de 210 Kg ha-1 de N. É comum de se observar principalmente 

em propriedades que não se tem um acompanhamento técnico o uso de doses subestimadas ou 

superestimadas. Sendo assim, quando se utiliza uma dose subestimada podemos ter grandes 

perdas na produtividade da cultura, já quando temos a aplicação de doses superestimadas, 

pode-se dizer que o prejuízo é ainda maior, pois além de acabar diminuindo o lucro do 

produtor, pelo uso desnecessário de adubos nitrogenados, estará afetando diretamente o meio 

ambiente, provocando contaminação do lençol freático através da lixiviação deste nutriente. 

 

Figura 3. Produtividade total e comercial dos tubérculos de batata, cultivar Asterix, cultivada 
sob diferentes doses de nitrogênio. 
 

 
Fonte: próprio autor. 

 

A produção comercial apresentada na Figura 3 está relacionada com a 

produtividade total, apresentado cerca de 60 a 80% da produtividade total. Isto mostra que 

grande parte da produtividade tem valor comercial. O tratamento contendo a dose de 210 Kg 

ha-1 de N foi a que apresentou a maior produção comercial com valor acima de 33,1 t/ha, 

mostrando que essa dose nitrogenada é a mais indicada para o cultivo de batata cultivar 

Asterix nas condições do Alto Vale do Itajaí. Este resultado é importantíssimo caso o destino 

final da produção para comercialização, pois assim terá uma melhor aceitação e um valor 

agregado do produto maior no mercado. 
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5. CONCLUSÕES 

 

1. A cultura da batata, variedade Asterix, cultivada na região do Vale do Itajaí-SC, 

responde positivamente à aplicação de fertilizante nitrogenado, aumentando sua produtividade 

e altura das plantas com a presença de fertilizantes. 

2. A dose de fertilizante nitrogenado mais indicada é a de 210 Kg ha-1 de N, na 

forma de uréia. 

3. O excesso de fertilizante nitrogenado diminui a produtividade da batata Asterix 

e ao mesmo tempo reduz o rendimento econômico da cultura.  
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