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RESUMO 

A batata é um alimento universal, utilizado por diversos povos, sendo um alimento 

altamente nutritivo, contendo alto teor de proteínas e minerais como potássio, ferro, 

magnésio e outros. O objetivo deste trabalho foi avaliar a extração de macronutrientes 

de tubérculos de batata cv. Markies sob uso de doses de fertilizante nitrogenado. O 

experimento foi conduzido no município de Perdizinha - MG, no período de agosto a 

novembro de 2012. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, em 

esquema de parcela subdividida, com quatro repetições. As parcelas foram constituídas 

por cinco doses de fertilizantes nitrogenado (74, 128, 182, 236, 290 kg de N ha-1) e as 

subparcelas por épocas de coletas de plantas (53, 67, 81, 95 e 109 dias após o plantio-

DAP). Conclui-se a sequência de acúmulo máximo dos macronutrientes nos tubérculos 

foi K>N>P>Mg>Ca>S e foi verificado uma maior acúmulo de macronutrientes nos 

tubérculos entre os 50 e 60 DAP com excessão para o maior acúmulo de magnésio que 

ocorreu aos 60-70 DAP. 

PALAVRAS-CHAVE: Solanum tuberosum L., nutrição mineral, curva de absorção, 

acúmulo de nutrientes. 

ABSTRACT 

Macronutrient accumulation in potato tubers under nitrogen fertilization. 

The potato is a universal food, used by many people, being a highly nutritious food, 

containing high protein and minerals like potassium, iron, magnesium and others. The 

objective of this study was to evaluate the extraction of macronutrients potato tubers cv. 

Markies under the use of doses of nitrogen fertilizer. The experiment was conducted in 

Perdizinha city - MG, between august-november 2012. The experimental design was a 

randomized complete block in a split plot design with four replications. The plots 

consisted of five doses of nitrogen fertilizer (74, 128, 182, 236, 290 kg N ha 1) and the 

subplots for sampling times of plants (53, 67, 81, 95 and 109 days after planting - 
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DAP). It is concluded that the sequence of maximum accumulation of macronutrients in 

the tubers was K > N > P > Mg > Ca > S and was observed a greater accumulation of 

nutrients in the tubers between 50 and 60 days after planting with exception to the 

accumulation of magnesium that was between 60 -70 days after planting. 

Keywords: Solanum tuberosum L, mineral nutrition, absorption curves, nutriente 

accumulation.  

 

No atual cenário mundial de expressivo crescimento populacional, a cultura da batata 

(Solanum tuberosum L.) representa uma importante fonte de alimento com favorável 

eficiência produtiva. A batata é uma fonte cada vez mais importante de alimento, sendo 

fornecedora de proteína de alta qualidade, vitaminas e sais minerais, além de 

proporcionar energia oriunda dos carboidratos, ocupando o quarto lugar entre os 

alimentos mais consumidos no mundo, sendo superada apenas pelos cereais trigo, arroz 

e milho (FERNANDES,2010).  

O centro de origem dessa espécie está situado na fronteira entre o Peru e a Bolívia mais 

especificamente nas proximidades do Lago Titicaca e zona andina onde tem sido 

cultivada pelos indígenas nos últimos oito milênios. Por ser a cultura anual de grande 

importância econômica no Brasil e apresentar elevado custo de produção, novas 

alternativas vêm sendo pesquisadas para diminuir os custos.  

A cv Markies que foi a cultivada no experimento é uma variedade holandesa, resultado 

do cruzamento Fianna x Agria. Essas plantas são bastante vigorosas e apresentam porte 

ereto, que facilita a realização das práticas culturais. Apresentam também uma boa 

tolerância à ‘Requeima’ (Phytophthora infestans), doença responsável por grandes 

perdas na cultura e pela elevação do custo de produção, e aos vírus do enrolamento. Os 

tubérculos são predominantemente graúdos, com formato alongado cheio, olhos rasos, 

pele amarela clara e lisa, atendendo, perfeitamente, às exigências do mercado 

consumidor. Os tubérculos apresentam um bom teor de matéria seca e equilíbrio entre 

açúcares redutores e amido, que lhes conferem dupla aptidão de uso, ou seja, boa 

qualidade após o preparo, tanto na forma de cozimento como na de fritura 

(ABBA,2005). 

A cultura da batata é altamente responsiva à adição de nutrientes no solo, especialmente 

N, P e K (Cardoso et al., 2007). Assim, no cultivo da batata em sistemas intensivos, 
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normalmente são utilizadas altas doses de fertilizantes inorgânicos com N, P e K. 

(FERNANDES, 2011).  

A cultura da batata apresenta um ciclo curto, assim o conhecimento sobre nutrição e o 

comportamento durante o crescimento e desenvolvimento da cultura em certos 

ambientes de cultivo é de suma importância, para que se possa disponibilizar nutrientes 

de forma prontamente assimiláveis a fim de atingir a sua máxima capacidade produtiva 

(FAVORETTO, 2005).   

Diante exposto este trabalho teve como objetivo avaliação da marcha de absorção e 

níveis de extração em tubérculos de batata cv. Markies sob uso de doses de fertilizante 

nitrogenado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em área cedida por produtor, no munícipio de Perdizinha-

MG. Para o plantio, utilizou-se batatas-sementes da cultivar Markies (destinada à 

indústria). A análise química do solo realizada antes do preparo do solo, na 

profundidade de 0-20 cm, apresentou os seguintes resultados: P = 52,37 mg dm-3; K= 

3,41 mmolc dm-3, pH = 5,4; Ca2+ = 37,47 mmolc dm-3; Mg2+ = 8,75 mmolc dm-3, Al+3= 

0 mmolc dm-3, CTC: 80,90 mmolc dm-3, SB = 49,54 mmolc dm-3 e V= 59,74%. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, em esquema de parcela 

subdividida, com quatro repetições. As parcelas foram constituídas por cinco doses de 

fertilizantes nitrogenados (74, 128, 182, 236, 290 kg de N ha-1) e as subparcelas por 

épocas de coletas de plantas (53, 67, 81, 95 e 109 dias após o plantio-DAP). 

Cada parcela foi constituída por oito linhas, espaçadas em 0,75 cm entre linhas, com 

seis metros de comprimento, totalizando 36 m2 de área total por parcela. Os tubérculos-

sementes, espaçados 0,30 m, formaram uma população de aproximadamente 44.444 

plantas ha-1. 

No solo, foram adicionadas no sulco de plantio as doses do elemento estudado 

(nitrogênio), combinadas com recomendadas pela Comissão de fertilidade dos solos de 

Minas Gerais (doses fixas de P e K) (CFSMG, 1999). 

A fonte de nitrogênio utilizada no plantio foi ureia (45% de N). A fonte de fósforo foi o 

super fosfato triplo (45% de P2O5) e a fonte de potássio foi o cloreto de potássio - KCl 

(57% K2O). As fontes foram pesados separadamente em balança analítica, 

acondicioandas em sacos plásticos, nas proporções para cada linha das parcelas (oito 
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metros) e posteriormente homogeneizados.  As doses de N foram parceladas, sendo 

20% das doses aplicadas no sulco no momento do plantio e 80% das doses aplicadas em 

cobertura, juntamente com a realização da amontoa. 

O tratamento fitossanitário realizado durante todo o desenvolvimento da cultura foi 

baseado no monitoramento de pragas e doenças. Os produtos utilizados para controle de 

pragas, doenças e plantas infestantes são registrados para a cultura da batata e foram 

aplicados nas doses recomendadas.  

A Coleta de tubérculos foi feita na segunda e sétima linha, a cada 15 dias foram 

coletadas quatro plantas por parcela, para obtenção da análise química dos nutrientes: 

nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S).  

Foram coletadas plantas com todos os lados competitivos. Após remoção do campo, 

foram levadas ao laboratório de Fitotecnia, e separadas os tubérculos. O acúmulo dos 

nutrientes foi feito por meio da multiplicação entre a quantidade de nutriente extraído 

(N, P, K, Ca, Mg e S) e a MS em cada estádio de desenvolvimento. Com os resultados 

de todos os estádios foi possível construir a curva de absorção e o acúmulo de cada 

nutriente. 

Os dados coletados durante todo o ciclo de cultivo foram submetidos à análise de 

variância. Aqueles que apresentaram diferença significativa para o teste de F, foram 

submetidos à análise de regressão, com auxílio do programa estatístico SISVAR 

(FERREIRA, 2000). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas condições deste trabalho verificou-se que a marcha de absorção de nitrogênio 

diminui após os 53º dia após o plantio. Além disso, verificou-se que quando se aplica 

doses superiores a 185,50 kg ha-1 de ureia, a planta diminuiu a absorção de nitrogênio 

possivelmente em virtude de uma fitotoxicidade por excesso de nitrogênio (Figura 1). 

Com relação à absorção de fósforo, a mesma tende a diminuir os níveis até o 95º dia 

após o plantio e não difere estatisticamente a absorção quando cultivado em diferentes 

doses (Figura 2). 

Em doses crescentes de ureia resulta em menor acúmulo de potássio nos tubérculos aos 

95 dias após o plantio, enquanto que nas outras datas de coletas avaliadas (53, 67, 81 e 

109 DAP) não houve diferença significativa nos fatores avaliados.  
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Nas diferentes doses testadas (74, 128, 182, 238, e 290 kg h-1) verificou-se um padrão 

de absorção similar em que até os 81 dias após o plantio a taxa de acúmulo de potássio 

nos tubérculos foi decrescente aumentando após esse período (Figura 3). Esse ligeiro 

aumento de absorção de potássio no final do ciclo concorda com Favoretto (2005) que 

relata a manutenção de taxa de acúmulo de potássio no final de ciclo da cv Atlantic. 

O acúmulo de enxofre segue a tendência do fósforo e potássio sendo mínima por volta 

dos 83° dia após o plantio. Já o magnésio apresenta tendência igual a do nitrogênio e é 

menos absorvido com o passar do tempo sendo mínimo os níveis encontrado na última 

coleta que foi aos 109 dias (Figura 4).  

Já o nutriente cálcio, diferente dos demais macronutrientes, foi mais absorvido até a 

terceira coleta aos 83º dias após o plantio, diminuindo após esse intervalo a sua 

absorção. O melhor acúmulo de enxofre é alcançado com doses de 128 kg ha-1, porém 

para cálcio e magnésio não houve diferença de acúmulo entre as diferentes doses 

(Figura 4).  

A sequência de acúmulo máximo dos macronutrientes nos tubérculos foi 

K>N>P>Mg>Ca>S. Favoretto (2005) encontrou sequência semelhante para a cv. 

Atlantic, diferindo apenas enxofre foi mais absorvido que magnésio e cálcio. As 

maiores intensidade de absorção de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, e enxofre 

ocorreram normalmente entre 50 e 60 dias após a emergência, por outro lado magnésio 

foi mais absorvido no intervalo de 60 a 70 DAP. Esses resultados concordam também 

com os de Favoretto (2005) que encontrou maior taxa de acúmulo na fase inicial de 

formação dos tubérculos, diferindo apenas no acúmulo de fósforo. 
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Figura 1. Acúmulo de nitrogênio em tubérculos ao longo do ciclo de desenvolvimento e 2 

em função de doses de fertilizantes nitrogenados (Nitrogen accumulation in tubers along 3 

the development cycle and depending on doses of nitrogen fertilizers.) UFU, Perdizinha, 4 

2013. 5 

 6 

  7 

Figura 2. Acúmulo de fósforo em tubérculos e extração em diferentes doses de ureia 8 

(Phosphorus accumulation in tubers along the development cycle and depending on 9 

doses of nitrogen fertilizers.) UFU, Perdizinha, 2013. 10 

 11 

 12 

 13 
 14 
Figura 3. Acúmulo de potássio em tubérculos e extração em diferentes doses de ureia 15 

(Potassium accumulation in tubers along the development cycle and depending on doses 16 

of nitrogen fertilizers.) UFU, Perdizinha, 2013. 17 
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 19 
Figura 4. Acúmulo de cálcio, enxofre e magnésio em tubérculos e extração em 20 

diferentes doses (Calcium, magnesium and sulfur accumulation in tubers along the 21 

development cycle and depending on doses of nitrogen fertilizers.) UFU, Perdizinha, 22 

2013. 23 
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