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RESUMO 

A cultura da batata tem exigido cada vez mais sistemas de cultivos que sejam 

precisamente direcionados para o melhor aproveitamento dos recursos investidos. Por 

ser altamente responsiva ao fornecimento de nutrientes, destaca-se os aspectos 

relacionados a fertilidade e a dinâmica dos nutrientes na planta e solo. Assim o objetivo 

do trabalho foi avaliar a extração de micronutrientes 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 utilizado foi o de blocos casualizados, em formato de parcela subdividida 

com quatro repetições. As parcelas foram formadas por cinco doses de fertilizantes 

nitrogenados (74, 128, 182, 236, 290 kg de N ha
-1

) e as subparcelas foram constituídas 

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

Concluiu-se que a dose que ofereceu maior absorção de manganês e cobre nos 

tubérculos da cultivar Markies foi a de 236 kg ha
-1 

de uréia. A dose de 128 kg ha
-1 

de 

uréia proporcionou maior acúmulo de boro nos tubérculos aos 109 dias após o plantio 

enquanto que a dose de 236 kg ha
-1 

resultou em menor acúmulo.  

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

ABSTRACT  

Micronutrient accumulation in potato tubers under nitrogen fertilization. 

The cultivation of potatoes has required ever more crops that are precisely targeted to 

the better utilization of resources invested. To be highly responsive to nutrient supply, 

highlights the aspects related to fertility and nutrient dynamics in plant and soil. Thus 

the aim of the study was to evaluate the extraction of micronutrients in potato tubers cv. 

Markies under the use of doses of nitrogen fertilizer. This work was conducted in the 

municipality of Perdizinha-MG in the period between august-november of 2012. The 

experimental design was a randomized complete block design with format a split plot 

with four replications. The plots were formed by five doses of nitrogen fertilizer (74, 
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128, 182, 236, 290 kg N ha
-1

) and subplots consisted of sampling times of plants (53, 

67, 81, 95 and 109 days after planting-DAP). It was concluded that the dose provided 

greater absorption of manganese and copper in the tubers of cultivar Markies was 236 

kg ha-1 of urea. The dose of 128 kg ha-1 of urea provided a greater accumulation of 

boron in the tubers to 109 days after planting while the dose of 236 kg ha-1 resulted in 

less accumulation. 

Keywords: Solanum tuberosum L., micronutrients, absorption curves. 

 

A batata tem origem da Cordilheira dos Andes e possui destaque registrado para a 

população nativa desde tempos remotos. Trata-se da olerácea de maior importância 

econômica no Brasil e também a nível mundial na atualidade. A espécie tem capacidade 

de oferecer alimentação de qualidade em energia, proteínas, vitaminas e minerais com 

preço acessível para a população crescente (Favoretto, 2005; Yorinori, 2003). A cv 

Markies é um exemplo de cultivar que vem ganhando espaço nos principais estados 

produtores e que possui características que atendem as exigências de mercado. Trata-se 

de uma batata de boa qualidade após o preparo na forma de cozimento ou como fritura 

(ABBA, 2005).  

A relevância da cultura para agricultura nos seus diversos aspectos tem requerido cada 

vez mais sistemas de cultivos que estejam adequados e direcionados para o melhor 

aproveitamento dos recursos investidos e consequentemente para a obtenção de maiores 

produtividades que atendam as exigências de mercado. A cultura da batata apresenta um 

ciclo curto e alto rendimento por área, sendo exigente em nutrientes e demandando 

elevadas doses de fertilizantes que geram impactos significativos nos custos de 

produção da cultura, além de representar riscos a manutenção do ambiente 

(FERNANDES, 2010).  

A batata é uma espécie responsiva às diversas alterações que o meio pode sofrer, dentre 

elas encontra-se o aspecto fertilidade. A absorção de nutrientes é diferenciada para cada 

fase de desenvolvimento da cultura, ganhando índices mais significativos nas fases de 

florescimento, formação e crescimento do órgão colhido (FAVORETTO, 2005).  

Nesse contexto, os micronutrientes possuem papel importante para a manutenção de 

uma boa nutrição da cultura. De maneira geral, devido a característica responsiva da 

planta, são aplicadas altas doses de N, P e K, enquanto que os micronutrientes não 
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aparecem nos planejamentos de adubação resultando em deficiências nutricionais e 

prejudicando a qualidade da produção. Estudos conduzidos em condições 

edafoclimáticas brasileiras sinalizaram que ocorrem aumentos na produção apenas com 

a utilização de B e Mo fazendo com que muitos produtores deixassem de aplicar os 

demais micronutrientes. Essa realidade implica em desequilíbrio da planta e 

comprometimento da produção.  

As altas produtividades alcançadas pela cultura aumentaram e especificaram ainda mais 

a exigência nutricional da cultura, o que reforça a necessidade de conhecer as curvas de 

absorção dos micronutrientes e não somente dos macronutrientes (Soratto et al., 2011). 

Dessa forma o conhecimento profundo da nutrição da cultura durante o seu 

desenvolvimento, bem como da absorção e do acúmulo dos mesmos nas diferentes fases 

de desenvolvimento da planta é uma ferramenta extremamente válida para se traçar um 

programa de manejo mais adequado e capaz de identificar as épocas em que os 

elementos são mais ou menos exigidos durante o desenvolvimento da cultura. Com 

esses dados é possível disponibilizar os nutrientes de maneira pontual e assimilável para 

as plantas, pois há o conhecimento dos picos de demanda exigidos pela cultura 

(Favoretto, 2005; Fernandes, 2010). Diante dessas considerações, o presente trabalho 

teve como objetivo avaliar a marcha de absorção e níveis de extração de micronutrientes 

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

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi executado em uma área disponibilizada por um produtor, no município 

de Perdizinha-MG, entre agosto e novembro de 2012. Foram utilizadas batatas sementes 

da cultivar Markies. Antes do preparo do solo foi realizada a análise química do mesmo 

na profundidade de 0-20 cm, apresentando P = 52,37 mg dm
-3

; K= 3,41 mmolc dm
-3

, pH 

= 5,4; Ca
2+

 = 37,47 mmolc dm
-3

; Mg
2+

 = 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 em blocos casualizados em esquema de parcela subdividida, com quatro repetições. 

As parcelas foram formadas com 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 cada 

uma, espaçadas em 0,75 cm entre linhas, com seis metros de comprimento, totalizando 
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36 m
2
 de área total por parcela. Os tubérculos sementes foram espaçados por 0,30 m 

para a formação de uma população de aproximadamente 44.444 plantas ha
-1

. 

Com relação ao solo, foram adicionadas no sulco de plantio as doses de nitrogênio 

combinadas com as recomendadas pela Comissão de fertilidade dos solos de Minas 

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

A fonte de nitrogênio utilizada foi uréia (45% de N) e as doses de N foram parceladas, 

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

aplicadas em cobertura, em conjunto com a realização da amontoa. 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). Essas fontes foram preparadas separamente, sendo pesadas em balança 

analítica, acondicionadas em sacos plásticos nas proporções para cada linha das parcelas 

(oito metros) e finalmente homogeneizados.  

O tratamento fitossanitário realizado durante todo o desenvolvimento da cultura foi com 

base 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. 

Coleta de tubérculos: 

 A cada 15 dias foram coletados tubérculos de quatro plantas por parcela, na segunda e 

sétima linha, para obtenção da análise química dos nutrientes: ferro (Fe), zinco (Zn), 

manganês (Mn), cobre (Cu) e boro (Bo). Após remoção do campo, foram levados ao 

laboratório de Fitotecnia, seccionados e colocados em estufa de circulação forçada de ar 

para obtenção da massa seca (MS). O acúmulo dos nutrientes foi feito por meio da 

multiplicação entre a quantidade de nutriente extraído (Fe, Zn, Mn, Co e Bo) 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 

Com relação a marcha de absorção do ferro, os resultados mostraram que não houve 

diferenças significativas para as avaliações realizadas aos 53, 67, 95 e 109 dias após o 
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plantio, entretanto aos 81 dias após o plantio a absorção do ferro alcançou seu maior 

pico. As doses de nitrogênio não proporcionaram diferenças significativas entre si com 

relação a absorção de ferro pelos tubérculos (Figura 1).  

Já para o zinco, foi verificado que a marcha de absorção desse micronutriente sofreu 

uma diminuição a partir dos 53 dias após o plantio e que as diferentes doses de uréia 

aplicadas não diferiram entre si quanto a absorção do zinco (Figura 1). Soratto et al. 

(2011) verificaram em estudos de extração e exportação de micronutrientes em 

cultivares de batata que as maiores percentagens de Zn acumulados nas cultivares em 

estudo estiveram entre os períodos de 63 a 90 DAP (enchimento de tubérculos). 

Verificaram também que a taxa diária máxima de acúmulo de zinco esteve 78 dias após 

o plantio para a cv Markies.   

Com relação ao manganês verificou-se que a absorção tendeu a diminuir com o passar 

dos dias, entretanto na última avaliação, 109 dias após o plantio, a absorção do nutriente 

ganhou valores maiores com relação a absorção dos dias anteriormente avaliados. A 

dose que ofereceu maior absorção do micronutriente em questão foi a de 236 kg ha
-1 

de 

uréia. Com relação a absorção de cobre, os maiores valores foram obtidos por volta dos 

81 dias após o plantio, sendo que a partir desse período a absorção do nutriente sofre 

diminuição. Para o cobre, assim como acorreu com o manganês, a dose de 236 kg ha
-1 

proporcionou maior absorção do nutriente (Figura 2). Soratto et al. (2011) também 

verificaram que os maiores percentagens de cobre acúmulos na cv Markies estiveram 

entre os 63-90 dias após o plantio.  

Para o boro observou-se que o maior teor do micronutriente esteve na primeira 

avaliação, aos 53 dias após o plantio. A marcha de absorção apresentou diminuição a 

partir dos 53 dias após o plantio até os 67 dias após o plantio para as diferentes doses 

avaliadas. Aos 81 dias após o plantio o acúmulo de boro para as diferentes doses retoma 

com um ligeiro aumento que segue aos 95 dias após o plantio apenas para a dose de 128 

kg ha
-1 

de uréia. Já aos 109 dias após o plantio a absorção de boro continua aumentando 

para a dose de 128 kg ha
-1 

e retoma com um ligeiro aumento para a dose de 290 kg ha
-1

. 

(Figura 3).  A dose de 128 kg ha
-1 

de uréia proporcionou maior acúmulo de boro nos 

tubérculos de batata aos 109 dias após o plantio enquanto que a dose de 236 kg ha
-1 

resultou em menor acúmulo. Já aos 81 dias após o plantio, o acúmulo de boro nos 

tubérculos foi maior com a utilização da menor dose. Soratto et al. (2011) verificaram 
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que a maior intensificação no acúmulo de boro ocorreu em uma fase mais inicial da 

cultura (a partir dos 48 DAP) aumentando intensamente até aproximadamente os 90 

DAP na cultivar Markies. O boro é um importante nutriente que participa do 

crescimento e divisão celular dos tecidos. Gargantini et al. (1970) ressaltaram a 

importância desse nutriente em seus estudos em que verificaram o elevado efeito do 

boro no aumento de produção de tubérculos. Observou-se que a ordem crescente de 

absorção dos micronutrientes em tubérculos de batata foi: Fe > Zn > Bo > Mn > Cu. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Favoretto (2005): Fe > Zn > Cu> B > 

Mn. 
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Figura 1. Acúmulo de ferro e zinco em tubérculos ao longo do ciclo de 

desenvolvimento e em função de doses de fertilizante nitrogenado (Accumulation of 

iron and zinc in tubers along the development cycle and depending on doses of nitrogen 

fertilizer). UFU, Perdizinha, 2013.  

 

 
 

Figura 2. Acúmulo de manganês e cobre em tubérculos ao longo do ciclo de 

desenvolvimento e em função de doses de fertilizante nitrogenado (Accumulation of 

manganese and copper in tubers along the development cycle and depending on doses 

of nitrogen fertilizer). UFU, Perdizinha, 2013. 
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Figura 3. Acúmulo de boro em tubérculos ao longo do ciclo de desenvolvimento e em 

função de doses de fertilizante nitrogenado (Accumulation of boron in tubers along the 

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

2013. 


