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RESUMO 8 
A adubação verde é uma das formas de melhorar a disponibilidade de nitrogênio (N) 9 

para a cultura da batata-doce cultivada em sucessão. Porém, existem dúvidas sobre qual 10 

a melhor espécie vegetal para se utilizar. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar 11 

o acúmulo de matéria seca (MS), a produtividade, a absorção e a exportação de N pela 12 

batata-doce, cultivada em sucessão a diferentes adubações verdes. O experimento foi 13 

conduzido no delineamento de blocos ao acaso, com oito repetições. Os tratamentos 14 

foram representados pelo cultivo anterior de milheto, Crotalária spectabilis, mucuna-15 

preta e pousio. Os adubos verdes foram semeados em 05/09/2014 e no tratamento em 16 

pousio foi mantida a vegetação espontânea da área. Na fase de florescimento pleno foi 17 

realizado o preparo do solo e a incorporação do material vegetal. A batata-doce foi 18 

plantada em seguida, no dia 17/01/2015. No plantio, aplicaram-se 100 kg ha
-1

 de P2O5 19 

(superfosfato simples) e 120 kg ha
-1

 de K2O (cloreto de potássio), mas não se utilizou N 20 

mineral. Cada parcela foi composta por 5 linhas de batata-doce de 16 m de 21 

comprimento, espaçadas de 0,80 m entre si. A colheita foi realizada em 23/06/2015, aos 22 

157 dias após o plantio. A maior produção de MS das plantas de batata-doce ocorreu 23 

nos tratamentos com cultivo anterior de mucuna-preta, crotalária, pousio e milheto, 24 

respectivamente. Porém, a adubação verde com crotalária promoveu maior 25 

produtividade comercial, absorção e exportação de N que a adubação verde com 26 

mucuna-preta. No tratamento com cultivo anterior de milheto o desempenho da batata-27 

doce foi menor, possivelmente, devido à maior imobilização do N nativo do solo 28 

durante o processo de decomposição da palhada dessa gramínea, que possui elevada 29 

relação C/N. Conclui-se que a Crotalária spectabilis é mais indicada para adubação 30 

verde da batata-doce do que a mucuna-preta, o milheto ou a ausência da adubação verde 31 

(pousio). 32 
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