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O presente trabalho foi desenvolvido nas dependências do Setor de Olericultura e 

Experimentação da Universidade José do Rosário Vellano em Alfenas - MG.  O objetivo 

foi avaliar a ocorrência de doenças fúngicas e bacterianas em área  de batata cultivada 

sob dois sistemas de irrigação: localizado e por aspersão. Foram conduzidos dois 

experimentos simultaneamente. O primeiro experimento constou de um delineamento em 

blocos ao acaso com três tratamentos e 3 repetições. Os tratamento constaram de 3 

cultivares de batata (Ágata, Monalisa e Caezar) sendo utilizado um sistema de irrigação 

por aspersão.  No segundo experimento com o mesmo delineamento experimental, foi 

utilizado irrigação localizada.  Avaliaram-se ocorrência de doenças fúngicas e bacterianas. 

Concluiu-se que a irrigação localizada em batata, reduz significativamente a ocorrência de 

doenças fúngicas e bacterianas. 
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ABSTRACT - Fungal and bacterial diseases on the potato culture cultivated under 

dripping and aspersion irrigation  

The present work was developed in the dependences of the Horticultural Section and 

Experimentation of the University José do Rosário Vellano in Alfenas - MG, with the 

objective of evaluating diseases in potato cultivated under dripping irrigation system and 

aspersion irrigation system. It’s were conducted two experiment. The first experiment was 

conducted in randomized complete blocs, tree replicates and tree treatments constituted 

by three varieties of potatoes (Àgata, Monalisa and Caezar) and aspersion irrigation 

system. On the second experiment with the same experimental design was utilised a 

dripping irrigation system. It’s was concluded that dripping irrigation in potato reduce the 

occurrence of fungal and bacterial diseases. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Reifschneider (1981) a requeima da batateira causada pelo fungo 

Phytophthora infestans é favorecida por baixas temperaturas (15-18ºC ) e alta umidade 



relativa do ar ( > 90% ). A doença se espalha rapidamente e é destrutiva, podendo causar 

perda total em poucos dias pela destruição da folhagem. É observada primeiramente nas 

folhas mais novas, onde causa manchas grandes e escurecimento do caule. Plantas de 

qualquer idade são susceptíveis ao fungo que pode afetar toda a parte aérea onde são 

observadas lesões pardo-escuras, que progridem para o pecíolo e hastes destruindo a 

planta em poucos dias (Souza Dias, 1997). A disseminação do patógeno, segundo Ramos 

e Sinigaglia, 1982,  é feita principalmente pelos restos de cultura e tubérculos-semente 

infectados além de respingos de água. O fungo Alternaria solani causador de doença 

conhecida como pinta preta ou mancha de alternaria, encontra condições favoráveis para 

a sua disseminação em temperaturas mais altas ( 24ºC ) e alta umidade relativa do ar ( > 

90% ). Ataca primeiramente folhas mais velhas onde causa lesões concêntricas e mais 

secas e menores que as da requeima e pode provocar desfolha total das plantas, 

reduzindo o ciclo da cultura, resultando na produção de tubérculos pequenos e, 

conseqüentemente, baixa produtividade (REIFSCHNEIDER, 1981). Em termos de 

doenças bacterianas a  murcha bacteriana causada pela bactéria  Ralstonia 

solanacearum e a podridão mole ou canela preta causada pela bactéria Erwinia spp são 

de grande importância. Ambas as bactérias encontram ambiente favorável quando a 

temperatura e a umidade relativa então altas. Ralstonia solanacearum está presente nos 

solos de quase todo o país, podendo atacar muitas espécies de plantas. Provoca murcha 

da planta e exsudação de pus bacteriano nos tubérculos sendo responsável por perdas 

significativas em solos muito úmidos (LOPES, 1981). Erwinia spp pode provocar perdas 

consideráveis pelo apodrecimento da batata-semente (antes e após o plantio ), das ramas 

e dos tubérculos no campo ou armazém. (LOPES, 1981). A prática de irrigação por 

aspersão além de causar a erosão de grande áreas, promovem lavagem dos defensivos 

das folhas e criam ambiente favorável ao desenvolvimento de microorganismos 

fitopatogênicos   o que obriga o bataticultor a aplicar cada vez mais os agrotóxicos. Assim, 

alternativas de sistemas de produção que minimizem estes efeitos são importantes sendo 

este o objetivo deste trabalho. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os trabalhos foram conduzidos no Setor de Olericultura e Experimentação da 

Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) no período de julho a dezembro de 

2004 . O solo da região é classificado como latosolo vermelho amarelo de textura média. 

Foram conduzidos simultaneamente, dois experimentos distintos:  

Experimento I (Irrigação localizada superficial) 

Utilizou-se para este ensaio, um delineamento experimental em blocos ao acaso com 3 



repetições. Os tratamentos se constituíram em três cultivares de batata (Ágata, Monalisa 

e Caezar). As parcela tinham a dimensão de 4 m de comprimento por 2, 4 m de largura 

(9,6 m2). Nas parcelas as plantas foram dispostas em 4 linhas espaçadas de 0,80 m com 

espaço de 0,30m dentro das fileiras sendo parcela útil as duas fileiras centrais com 20 

plantas. Foram utilizados tubo gotejadores Waterlines, com emissores labirinto integrado 

a própria parede do tubo, espaçados de 30cm com vazão de 1.4 L/Hora a uma pressão 

de 10 mca. Os tubo gotejadores foram dispostos em linha para cada fileira de batata 

sendo a irrigação comandada por um cabeçal de controle constituído de moto bomba, 

filtros, regulador de pressão e temporizador. A lâmina de água utilizada constou de 100% 

(428,5 mm) da evapotranspiração da cultura (Etc) monitorada através de mini tanque 

classe A. 

Experimento II (Irrigação por aspersão) 

Para este experimento, foram adotados todos os procedimentos dos experimento I 

excetuando-se a irrigação que foi por aspersão convencional. As características avaliadas 

foram incidência dos fungos Phytophthora infestans  e Alternaria solani e incidência de 

bactérias  Ralstonia solanacearum  e Erwinia spp . Desde a emergência das culturas, 

todas as plantas pertencentes à parcela útil foram acompanhadas, sendo os fungos e 

bactérias identificados de acordo com os sintomas comparados com os seus respectivos 

descritores.  Não foi avaliado a severidade dos ataques sendo a planta com sintoma de 

qualquer um dos fitopatógenos era contada sendo os dados transformados em 

percentagem com base no total de plantas. Os dois experimentos foram analisados 

separadamente e posteriormente pela análise conjunta.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o experimento 1 onde a irrigação foi por aspersão, observou-se diferenças 

significativas apenas para a ocorrência de fungo Phythophtora infestans sendo que para 

as demais ocorrências, Altenaria solani, Ralstonia solanacearum e Erwinia spp a não 

houve diferenças significativas entre as cultivares (Tabela 1).Para o experimento 2 houve 

ocorrência de todos os agentes patológicos (Tabela 2) todavia sem haver diferenças 

significativas. No contraste entre os experimentos, pode-se observar uma diferença 

significativa entre os dois sistemas de irrigação, aspersão e localizado onde a maior 

ocorrência tanto de bactérias quanto fungo foi com o sistema de aspersão. Provavelmente 

o micro clima formado com o molhamento das folhas pelo sistema de irrigação por 

aspersão tenha contribuído pela maior ocorrência do organismos fitopatológicos. 

 
 



Tabela 1-Ocorrência em percentual de organismos fitopatológicos em cultivo de batata 
irrigada por aspersão. UNIFENAS-2004. 
 
 Pythophtora  

infestans 
Alternaria 
solani 

Ralstonia 
solanacearum 

Erwinia spp 

Ágata 

Monalisa 

Caezar 

33a 

28a 

10b 

08a 

11a 

09a 

15a 

08a 

06a 

4a 

6a 

7a 

CV (%) 26,45 19,21 32,23 6,02 

 Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo 
teste de Tukey. 
 
 

2 
Tabela 2-Ocorrência em percentual de organismos fitopatológicos em cultivo de batata 
com irrigação localizada. UNIFENAS-2004. 
 
 Pythophtora  

infestans 
Alternaria 
solani 

Ralstonia 
solanacearum 

Erwinia spp 

Ágata 

Monalisa 

Caezar 

05a 

03a 

04a 

04a 

02a 

06a 

03a 

02a 

03a 

2a 

2a 

1a 

CV (%) 17,45 11,21 4,23 3,02 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo 
teste de Tukey. 
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