
É hora de plantar batata e o primeiro passo é o preparo do solo. 

 

A batata, ou batata-inglesa, é um dos alimentos mais consumidos no Brasil e no mundo. 

Ao cultivar essa cultura o produtor busca no final do ciclo do cultivo produtividade, 

sanidade e qualidade. Fatores essenciais para boa comercialização da batata. 

Os componentes-chave para alcançar as altas produtividades da batata são o número de 

tubérculos por unidade de área e tamanho e/ou peso de tubérculos. Aumentos na 

produtividade são obtidos ao atingir números de tubérculos adequados, mantendo a 

parte aérea da batata ativa, saudável e com aumentos no tamanho e peso dos tubérculos. 

Um programa nutricional equilibrado que inclua todos os macro e micronutriente é 

essencial para auxiliar no manejo de todos esses componentes. 

Os nutrientes das plantas estão diretamente associados ao aumento da produtividade e 

da qualidade, ao garantir que nenhuma deficiência mineral restrinja o crescimento e o 

desenvolvimento da batata. Apesar do nitrogênio e do potássio serem os nutrientes em 

maior quantidade requerida pela batata, o fósforo e o nutriente mais adicionado à 

lavoura devido à baixa eficiência de recuperação do mesmo pelo sistema radicular da 

batata, tendo papel essencial no clico da planta. 

A nutrição equilibrada das plantas pode auxiliar na proteção de doenças. Um programa 

de nutrição balanceado garante que as plantas tenham robustez e resiliência, evitando 

acúmulo excessivo de nutrientes no tecido vegetal, que também pode ser prejudicial à 

sanidade da planta. Há vários exemplos de nutrientes que são citados pela sua função 

nessa sanidade, como o nitrogênio, o potássio, magnésio, manganês, zinco, cobre e 

molibdênio, além dos elementos benéficos como o silício. 

A linha Yoorin e H.master da Yoorin Fetilizantes, são especialmente preparadas para 

fornecer de nutrientes via solo, de forma a prover, em quantidade e em qualidade, os 

nutrientes que os cultivos exigem, permanecendo por todo o ciclo produtivo da batata, 

para alcançando alta produtividade, qualidade e sanidade dos frutos colhidos. Confira 

nosso programa de nutrição para a cultura da batata. 
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