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RESUMO

A batateira é extremamente exigente no
fornecimento de O

2
 às raízes e é, portanto,

altamente sensível aos atributos do solo, como a
porosidade. Trabalhos que demonstram
benefícios da adubação verde sobre esses
atributos enfatizam o uso de gramíneas, devido
sua alta capacidade de estruturação do solo.
Nesse contexto, a presente pesquisa, realizada
de novembro de 2007 a outubro de 2008, no
delineamento blocos casualizados com quatro
tratamentos e seis repetições, teve como objetivo
avaliar a influência do preparo profundo de solo e
do cultivo de três diferentes espécies de gramíneas
(Panicum maximum cv. Tanzânia, Brachiaria
brizantha cv. Marandu e Zea mays) sobre a
produtividade da batateira (Solanum tuberosum
cv. Atlantic). A utilização do preparo profundo
proporcionou aumento da produtividade de batata
de 28,335 para 32,944 Mg.ha

-1
, no entanto, as

espécies de gramíneas, apesar de apresentarem
diferentes características, não influenciaram esse
parâmetro no período avaliado.

PALAVRAS-CHAVE: Solanum tuberosum,
raiz, estrutura do solo, produtividade,
sucessão de culturas.

ABSTRACT

Grass green manure and deep tillage for
potato crop

Potato root O
2
 consume rates are higher

than other plant species, so that, potato crop is
very sensitive to soil attributes, such as
porosity. Works, which show green manure
improvement of soil conditions, enhance the
effects of grasses on soil structure. This
research was performed from November, 2007
to October, 2008 in complete randomized
blocks design with four treatments and six
replicates and aimed to evaluate deep tillage
associated to three grass species (Panicum
maximum cv. Tanzânia, Brachiaria brizantha
cv. Marandu and Zea mays) effects on potato
crop (Solanum tuberosum cv. Atlantic)
productivity. Deep tillage utilization increased
potato productivity from 28,335 to 32,994
Mg.ha

-1
, but, although grass species presented

different characteristics, they did not influenced
this parameter during the evaluated period.

KEYWORDS: Solanum tuberosum, root, soil
structure, productivity, crop rotation.

INTRODUÇÃO

O ciclo cultural da batata na condição tropical e subtropical atinge 90 a 110 dias,
dependendo da cultivar (Pereira & Daniels, 2003). Dentro deste período, a planta pode produzir
40 t/ha de tubérculos e chega a alocar por dia 1.000 kg.ha

-1
 de biomassa de tubérculos (Vitti et

al., 2002).
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A alta produção de biomassa vegetal dentro do solo leva a uma alta demanda de
oxigênio, água e nutrientes para realizar a manutenção do metabolismo vegetal. Como a
absorção de nutrientes pelas raízes das plantas ocorre de forma ativa, necessita de energia,
cuja principal fonte é a respiração. Portanto, todos os fatores que afetam a respiração
influenciam a absorção ativa de nutrientes pelas células. Dentre os fatores que afetam a
respiração da célula, podemos citar a temperatura, o teor de carboidrato e o fornecimento de
O

2
 para ela (Marschner, 1995). Em experimentos de longo prazo, a aplicação de fertilizantes e

a realização de rotação de culturas falharam em proporcionar altas produtividades de batata,
ao passo que as outras culturas em rotação produziram bem. Nesses experimentos, os dados
de campo mostraram que porosidade insuficiente do solo havia sido o fator limitante à
produtividade da cultura da batata. Em experimentos subseqüentes, confirmou-se que a
exigência em porosidade do solo pela cultura da batata é superior à de outras culturas devido
ao seu maior consumo de oxigênio, de 6,7 a 12 ml de O

2
. h

-1
.g

-1
 de raiz seca, ou seja, cinco a

cem vezes superior ao relatado para outras plantas (Bushnell, 1956). O autor observou que tal
fornecimento de oxigênio só seria possível em solos excepcionalmente porosos. Sistemas de
preparo de solo associados à rotação de culturas influenciam atributos do solo associados à
porosidade, tais como a estabilidade e o tamanho de agregados. Nas condições do Estado
do Mato Grosso do Sul, se verificou significativa elevação do diâmetro médio ponderado dos
agregados estáveis em água quando o plantio direto foi associado à rotação de culturas, fato
que não se repetiu quando o sistema de preparo foi conduzido sem rotação. Quando uma das
culturas do sistema foi gramínea, esses efeitos ocorreram de forma acentuada e relativamente
rápida, provavelmente devido ao abundante sistema radicular formado pela pastagem logo
após sua implantação (Salton et al., 2008). Outros trabalhos enfatizam a ação das raízes das
plantas na formação e estabilização dos agregados do solo (Bradfield, 1937; Tisdall & Oades,
1979), entretanto, muitos pesquisadores têm destacado que, dentro do universo de plantas,
as gramíneas perenes têm exercido maiores benefícios (Bradfield, 1937; Tisdall & Oades,
1979; Carpenedo & Mielniczuk, 1990; Paladini & Mielniczuk, 1991; Rizzo, 2000). Esses efeitos
benéficos são atribuídos, principalmente, à alta densidade de raízes (Haynes & Beare, 1997),
que promove a aproximação de partículas pela constante absorção de água do perfil do solo,
às periódicas renovações do sistema radicular e à uniforme distribuição dos exsudatos no
solo, que estimulam a atividade microbiana, cujos subprodutos atuam na formação e
estabilização dos agregados. Nesse contexto, a presente pesquisa, realizada de novembro
de 2007 a outubro de 2008, teve como objetivo avaliar a influência do sistema de preparo de
solo e do cultivo de batata em sucessão a três diferentes espécies de gramíneas.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizou-se o delineamento experimental blocos casualizados, com seis repetições e
quatro tratamentos (T), os quais são apresentados a seguir: T

1
: sucessão Panicum maximum

cv. Tanzânia – Solanum tuberosum cv. Atlantic, T
2
: sucessão Brachiaria brizantha cv. Marandu

– Solanum tuberosum cv. Atlantic e T
3
: sucessão milho (Zea mays L.) – Solanum tuberosum

cv. Atlantic. Antes da semeadura das gramíneas, em novembro de 2007, foi realizada uma
operação com enxada rotativa a 40 cm e uma subsolagem a 80 cm de profundidade nos três
tratamentos supracitados e, como testemunha de preparo de solo convencional, teve-se a
sucessão milho – batata, em cujo preparo de solo utilizou-se apenas grade aradora a 20 cm
de profundidade.
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Precedendo-se à roçagem das gramíneas, avaliou-se a produção de palha e de raízes.
Primeiramente, coletou-se a parte aérea das plantas em 1 m² de cada parcela. A massa fresca
coletada foi pesada e dela foi retirada uma quantia de aproximadamente 100 g, a qual foi seca
em estufa a 65ºC por 24 horas para obtenção de sua umidade e, então, da massa seca (kg)
por unidade de área (m²). Para quantificação das raízes, foram retiradas amostras deformadas
de solo de cada parcela, utilizando-se trado de “caneca” com dimensões de 10 cm de diâmetro
por 10 cm de altura, das camadas de 0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm de profundidade. As
raízes foram lavadas e secas em estufa a 60ºC por 24 horas, obtendo-se, ao final, a massa
seca de raízes em miligramas pelo volume de solo em cm³. Em abril de 2008, a massa das
gramíneas foi picada e permaneceu na superfície do solo por 60 dias, para que passasse pelo
período de decomposição mais intensa. Após esse período, realizou-se a mesma seqüência
de operações do preparo de solo para as gramíneas, finalizando-se com a preparação dos
canteiros por meio de uma enxada rotativa a 20 cm de profundidade com função encanteiradora
para que, no final de maio, fosse realizado o plantio semimecanizado da batata. Após 15 dias,
quando os brotos emergiram, realizou-se a amontoa e, em setembro, procedeu-se à colheita
e à avaliação da produtividade. Os dados foram avaliados pelos testes F e Duncan a 5% de
significância, sendo, para a variável massa de raízes, considerado o esquema de parcelas
subdivididas, em que os tratamentos compuseram as parcelas principais e as faixas de
profundidade, as subparcelas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A massa de parte aérea produzida pelas gramíneas (Figura 1) não apresentou diferença
estatística entre os tratamentos. No entanto, pelo teste de Duncan, também a 5%, o capim
Tanzânia produziu maior massa de palha (1358 g) em comparação ao sistema convencional
com milho (899 g). Observa-se que, embora a diferença de produtividade entre o milho em
preparo profundo e convencional não tenha sido significativa, houve tendência numérica de
maior produtividade para aquele primeiro, cujo valor foi 66% superior. O efeito benéfico do
preparo de solo proposto é uma explicação para essa possível diferença.

A diferença da massa de raízes (mg) por volume de solo (cm³) foi significativa entre os
tratamentos (parcelas) e também entre as faixas de profundidade (subparcelas), como pode
ser visto na Figura 2. Verifica-se que o capim braquiária apresenta maior massa de raízes em
comparação ao milho em preparo convencional e que, independente do tratamento, a maior
quantidade de raízes se encontra na camada de 0-20 cm. As espécies Brachiaria brizantha
(Goulart, 2008) e Panicum maximum (Martuscello et al., 2007) são originárias da África tropical
e se reproduzem predominantemente por apomixia.

A apomixia é caracterizada pelo desenvolvimento do embrião a partir de uma
célula não fertilizada, assim, a descendência contém exatamente a constituição
genética da planta mãe. Esse fato dificulta o aumento da variabilidade genética
(Goulart et al., 2008) e, portanto, essas espécies provavelmente mantiveram muitas
características adaptativas às condições de solo e clima tropicais de seu centro de
origem. No entanto, o capim tanzânia é usualmente recomendado para solos mais
férteis que o capim marandu, o que demonstra a maior rusticidade desse último,
possivelmente relacionada à maior capacidade de produção de raízes, tendência
numérica que pode ser observada na Figura 2.
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Embora a diferença na quantidade de raízes de milho entre os dois sistemas não tenha
sido estatisticamente significativa, verifica-se uma considerável tendência de maiores valores
no sistema de preparo profundo.

A produtividade total de tubérculos (Figura 3) diferiu estatisticamente pelo teste de Duncan
a 5% de significância entre o sistema convencional de preparo de solo associado ao cultivo
de milho (28,335 Mg.ha

-1
) e o sistema proposto com cultivo de milho (32,944 Mg.ha

-1
). No

entanto, essa diferença só foi significativa ao nível de significância de 11%. Verifica-se que o
preparo de solo profundo proporcionou maior produtividade em tubérculos e, embora a espécie
de gramínea utilizada não tenha influenciado significativamente essa variável, as plantas
utilizadas mostraram características diferentes entre si, como a capacidade de produção de
raízes. Não se descarta, portanto, a possibilidade de que, após período superior ao da realização
desse trabalho, a espécie de gramínea utilizada venha influenciar a produtividade da cultura
da batata.
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Figura 1. Massa seca de palha produzida por três gramíneas em preparo profundo e por milho em preparo
convencional de solo. Letras diferentes indicam diferença estatística pelo teste de Duncan a 5% de
significância. Coeficiente de variação: 9,9%. Straw dry mass production of three grass species under deep
tillage and maize in conventional tillage. Different letters mean significant difference (Duncan test at 5%).
Variation coefficient: 9.9%.
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Figura 2. Massa seca de raízes por volume de solo nas camadas de 0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm, para
três gramíneas em preparo profundo e milho em preparo convencional de solo. A diferença estatística
(Duncan a 5%) entre os tratamentos na mesma profundidade é indicada por letras minúsculas diferentes.
A diferença, detectada pelo método supracitado, entre as profundidades dentro de cada tratamento é
indicada por letras maiúsculas diferentes. O coeficiente de variação dos dados transformados para 1/
(x+0,5)1/2 é de 8,2%. Root dry mass production per soil volume in 0-20, 20-40, 40-60 and 60-80 cm soil
layers of three grass species under deep tillage and maize in conventional tillage. Small letters indicate
significant difference (Duncan test at 5%) among treatments in the same layer and capital letters indicate
difference among different layers in the same treatment. Data converted to 1/(x+0,5)1/2 variation coefficient
is: 8.2%.
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Figura 3. Produtividade de batata Atlantic cultivada em sucessão a três gramíneas em preparo profundo e
ao milho em preparo convencional de solo. Letras diferentes significam diferença estatística pelo teste de
Duncan a 5% de significância. Coeficiente de variação: 10,3%. Atlantic potato productivity after cultivation
of three grass species under deep tillage and maize in conventional tillage. Different letters mean significant
difference (Duncan test at 5%) among treatments. Variation coefficient: 10.3%.


