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RESUMO
Foi  montado  experimento  em  unidade  produtiva  em  Planaltina,  Distrito  Federal  com  o
objetivo de avaliar a curva de produção da cv. Amarela de Senador Amaral sob manejo
orgânico  em comparação  à  cv.  tradicional  Amarela  Comum,  efetuando-se  três  colheitas
(220, 250 e 280 dias após o transplantio - dat). O ciclo cultural da cv Amarela de Senador
Amaral foi prolongado pelo manejo orgânico, o que se verifica pela baixa produtividade na
primeira  colheita  aos  220  dat.  Entre  as  cultivares,  não  foram  verificadas  diferenças
significativas para peso médio de raízes. Para produtividade, somente na terceira colheita
(aos 280 dat), a cv Amarela de Senador Amaral foi superior quanto a raízes da classe Extra
A e produtividade comercial, atingindo 11,3 t.ha-1 contra 9,0 t.ha-1 da cv. Amarela Comum. 

PALAVRAS CHAVE: Arracacia xanthorrhiza; batata-baroa

ABSTRACT

Arracacha production under organic system in a farm of Distrito Federal. 

The experiment was carried out in a productive unit in Planaltina, Distrito Federal with the
objective of evaluate the production of the cv. Amarela de Senador Amaral under organic
system in comparison to the traditional cv. Amarela Comum. These two cvs. were the crop in
3 times (220, 250 and 280 days after transplanting - dat). The cycle of the cv. Amarela de
Senador  Amaral  was  prolonged  by  the  organic  system,  what  is  verified  by  the  low
productivity in the first crop at the 220 dat. Among the cultivars, significant differences were
not verified for medium weight of roots. For productivity, only in the third crop (at the 280 dat)
the  cv  Amarela  de  Senador  Amaral  was  superior  for  roots  of  the  Extra  A  class  and
commercial productivity, with 11.3 t.ha-1 against 9.0 t.ha-1 of the cv. Amarela Comum.
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Tem  aumentado  em  até  25,5%  ao  ano  o  consumo  de  produtos  cultivados  em
sistemas orgânicos, biodinâmicos, biológicos, entre outros, havendo um déficit de 30% com
relação  a  estimativa  de  demanda  (FNP,  2004).  Por  se  tratar  de  planta  rústica,  a
mandioquinha-salsa  adequa-se  facilmente  à  produção  orgânica.  Além  dos  aspectos
agronômicos, desempenha importante papel social, devido à grande utilização de mão de
obra, maior ainda quando se utilizam capinas manuais pela adoção de sistemas orgânicos
de produção. Entretanto, a dinâmica de nutrientes e a fisiologia da planta podem apresentar
diferenças, refletindo-se em comportamento produtivo diferenciado do sistema convencional
de cultivo.

Sousa (1996)  avaliou 26 clones do BGH/UFV e um clone regional  obtendo como
materiais mais promissores o clone BGH-5746, com produtividade média de 16.605 kg.ha-1

e Regional-1987, com produtividade média de 17.575 kg.ha-1. Avaliou-se também o padrão
comercial  de raízes sendo este plenamente satisfatório,  com peso médio de 145 g para
ambos os materiais. Estes dois clones são comumente chamados de Amarelo Comum ou
Amarela  de  Carandaí,  material  tradicionalmente  cultivado  nas  mais  diversas  regiões
produtoras do país. Em 1998, a Embrapa Hortaliças lançou a Amarela de Senador Amaral.
Esta  cv.  tem  se  destacado  pela  produtividade  e  qualidade  de  raízes,  tendo  ainda  por
características a precocidade de produção e a tolerância a nematóides (Santos, 2004).

Avaliando mandioquinha-salsa sob manejo orgânico, Souza e Resende (2003) citam
produtividades entre 7.552 e 34.946 kg.ha-1, com média de 15.355 kg.ha-1 em nove cultivos.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a curva de produção sob manejo orgânico da
cultivar  Amarela  de  Senador  Amaral,  em  comparação  à  testemunha  Amarela  comum,
tradicionalmente cultivada pelos agricultores do Distrito Federal.

MATERIAL E MÉTODOS

O  experimento  foi  realizado  no  período  de  junho  de  2002  a  maio  de  2003,  na
propriedade do Sr. João Lazari, localizada na colônia agrícola Rajadinha, Planaltina-DF. O
experimento foi montado no delineamento em blocos casualizados nas sub-parcelas, onde
as parcelas se constituíram das épocas de colheita (220, 250 e 280 dias após o transplantio)
e  as  sub-parcelas  das  duas  cultivares  testadas,  Amarela  de  Senador  Amaral  (ASA)  e
Amarela  Comum  ou  Amarela  de  Carandaí  (AC),  com  4  repetições.  Cada  parcela  foi
constituída por duas leiras de com 10 plantas cada.

Anteriormente  à instalação do experimento,  a  área  estava ocupada com mucuna-
preta. Os resultados da análise de solo foram: pH: 6,0 - m.o: 36,1 g.kg-1 - areia: 32,5% - silte:



20,0% - argila: 47,5% - Al:  0,0 mg dm3  -1 - P: 26,0 mg.dm3-1 - K:  2,6 mg.dm3-1 - Ca: 4,8
mg.dm3-1 - Mg: 1,5 mg.dm3-1 - B: 1,03 mg.dm3-1 - Zn: 8,85 mg.dm3-1 - v%: 65,0 - Al%: 0.

O preparo das mudas consistiu de tratamento com solução de água sanitária a 10%
por 10 minutos, secagem e corte em bisel e seu plantio foi efetuado em canteiros para pré-
enraizamento  (viveiro)  no  dia  26/06/2002.  O  transplantio  foi  feito  aos  42  dias,  em
07/08/2002, no espaçamento de 0,9 x 0,3 m. O local definitivo de plantio foi preparado por
meio de gradagem e enleiramento com enxada. Efetuaram-se capinas periódicas, de modo
a evitar a excessiva competição com as plantas espontâneas. Foram feitas duas adubações
de cobertura com bokashi produzido pelo produtor.

Avaliou-se  a  produtividade  de  raízes  por  classes  comerciais  adotadas  para
mandioquinha-salsa no mercado orgânico, ainda sem padronização definida, e de refugo.
Na prática o que se observa é a adoção de duas classes, de raízes graúdas (a partir de
cerca de 10 cm) e de raízes miúdas (comprimento e diâmetro mínimos de 5 cm e 2 cm,
respectivamente). A primeira colheita foi realizada com 220 dias, a segunda com 250 dias e
a terceira com 280 dias após o transplantio (dat).  A quarta colheita foi  prejudicado pelo
excessivo ataque de nematóides.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A quarta  colheita  foi  comprometida  pelo  crescimento  populacional  de  nematóides
causadores de galhas nas raízes.

Com relação ao porte da planta, a cv. Amarela de Carandaí apresentou-se maior em
largura  nas  duas  primeiras  épocas  de  colheita  (220  e  250  dias  após  o  transplantio).
Contudo, na terceira colheita, esta apresentou-se menor em largura que a cv Amarela de
Senador  Amaral  (ASA).  Isso  provavelmente  ocorreu  em  função  da  maior  tolerância  da
Amarela de Senador Amaral a nematóides das galhas (Santos, 2004).

Não foram verificadas diferenças significativas entre as cultivares para peso médio de
raízes. Considerando-se as raízes comerciais, o peso médio obtido foi de 52 g e 49 g para a
cv. Amarela de Senador Amaral e Amarela Comum, respectivamente.

A colheita foi crescente para as duas cultivares até a última colheita, sendo que a cv
Amarela de Senador Amaral apresentou maiores incrementos produtivos da segunda para a
terceira colheita, provavelmente em conseqüência da infestação do campo por nematóiodes
das galhas, Meloydogine sp., e pela relativa maior suscetibilidade da cv. Amarela Comum.

Entre as duas cultivares testadas, desdobrando-se a interação cultivar x época de
colheita,  foi  observada superioridade da cv.  Amarela de Senador  Amaral  com relação à



produtividade de raízes extra A e produtividade comercial somente na última colheita, 280
dat, após a elevação da população de nematóides a níveis danosos, particularmente para a
cv Amarela Comum. A porcentagem de raízes refugo foi elevada em função da incidência
de Meloydogine, que provoca a formação de raízes finas, longas e deformadas.

Considerando-se a média nacional, em torno de 8 a 9 t.ha-1, as duas cultivares são
adaptadas ao manejo orgânico. Com relação ao ciclo cultural, as colheitas devem se iniciar
aproximadamente  250  dat,  visto  que  antes  disso,  a  produtividade  foi  baixa.  Portanto,
considerando  o  sistema  orgânico  de  produção  empregado,  não  se  verificou  maior
precocidade da cv Amarela de Senador Amaral, como ocorre sob sistema convencional de
produção.  Isso provavelmente  decorre  do  uso de fontes  de  nutrientes  ricas em matéria
orgânica e nitrogênio e da não utilização de fontes de P com alta solubilidade.
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Tabela  1:  Produtividade  por  classe  em  função  da  cultivar  em  três  épocas  de  colheita.
Brasília/DF, Embrapa Hortaliças, 2003.

220 dias após o transplantio
Extra A Extra Refugo

Cv t.ha-1       % t.ha-1       % t.ha-1       %
AC 3021 a    41,8 3083 a    50,5 1125 a    15,6

ASA 3554 a    46,5 3646 a    44,5 1242 a    16,2
250 dias após o transplantio

Extra A Extra Refugo
Cv t.ha-1       % t.ha-1       % t.ha-1       %
AC 4787 a    44,7 3883 a    44,8 2038 a    19,0

ASA 4662 a    44,9 3750 a    44,6 1975 a    19,0
280 dias após o transplantio

Extra A Extra Refugo
Cv t.ha-1       % t.ha-1       % t.ha-1       %
AC    4875    b    42,8 4171 a    46,1 2334 a    20,5

ASA 6562 a    50,9 4708 a    41,8 1625 a    12,6
Para cada época de colheita,  médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem
entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 2: Produtividade comercial, porcentagem de raízes graúdas e peso médio de raízes
em função da cultivar em três épocas de colheita. Brasília/DF, Embrapa Hortaliças, 2003.

220 dias após o transplantio
Cultivar Produtividade 

(kg.ha-1)
Raízes graúdas

(%)
Peso médio raízes

(g)
ASA 6404 a 44,50 a 44,0 a 
AC 6104 a 49,49 a 42,4 a

250 dias após o transplantio
Cultivar Produtividade 

(kg.ha-1)
Raízes graúdas

(%)
Peso médio raízes

(g)
ASA 8413 a 44,58 a 53,2 a
AC 8671 a 55,21 a 56,4 a

280 dias após o transplantio
Cultivar Produtividade 

(kg.ha-1)
Raízes graúdas

(%)
Peso médio raízes

(g)
ASA 11271 a 58,23 a 48,4 a
AC     9046   b   53,89   b 48,3 a

Para cada época de colheita,  médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem
entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.


