BATATA
“Resultados
propriamente
ditos só depois
da apanha e
das análises
posteriores
necessárias”.

(1)
João Moreira,
DRAP Centro

O Centro Experimental do Baixo
Mondego, unidade experimental do Loreto,
pertencente à Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro abriu mais
uma vez as suas portas, desta vez para um
Dia Aberto dedicado à inovação na fileira
da batata.
Sob orientação de João Moreira (1) foram
apresentados dois trabalhos/ ensaios, que
envolveram várias entidades e empresas,
cada qual com um objetivo distinto.
O dia serviu sobretudo para mostrar a
evolução dos campos e desenvolvimento
dos trabalhos, bem como para as empresas
poderem explicar as suas opções e
estratégias.

A importância
da matéria orgânica
na produtividade
e qualidade da cultura
O primeiro trabalho apresentado aos
participantes foi o Ensaio do Corretivo
Orgânico Turforgânico e do adubo orgânico
Líquido Humigel B em batata.
A plantação do ensaio (com a variedade
Picasso, da empresa Eurobatata) aconteceu a
13 de março deste ano e, entre outros
objetivos, pretendeu analisar o efeito do
corretivo e do adubo na alimentação das
plantas, bem como o comportamento
agronómico da variedade por modalidade,
problemas sanitários, riqueza mineral e
orgânica final do solo, determinação de
matéria seca e rendimentos por hectares de
cada modalidade.
Em termos gerais pode ainda adiantar-se
que neste trabalho a alimentação da planta foi
feita à base do corretivo e do adubo
orgânicos, com utilização de práticas culturais
para controlo de infestantes, sem recurso a
herbicidas.
A estratégia para proteção fitossanitária foi
traçada pela Sapec Agro (ver caixa),
recorrendo a algumas substâncias ativas para
controlo de pragas e doenças como o
escaravelho e o míldio, garantindo assim o
perfeito estado sanitário da planta.

10

julho 2014

VOZ DO CAMPO

“O
Turforgânico
é indicado
para todo o
tipo de
culturas, com
capacidade
de repor
rapidamente
a matéria
orgânica do
solo,
restituindolhe as suas
propriedades
agronómicas.

“O Humigel B
foi utilizado em
complemento
com a
fertilização que
já tinha sido
feita em termos
de substratos e
noutro caso foi
utilizado
isoladamente
para poder
fazer a
condução da
cultura no seu
todo”.

“O Fertigranu
Granulado
demarca-se pelo
seu elevado teor
em matéria
orgânica,
assegurando
uma série de
reações
químicas,
biológicas e
físicas que
atestam o nível
de fertilidade
dos solos”.

(2)
Fraquelim
Teixeira,
SousaCamp

(3)
João Lourenço,
Tecniferti

(4)
Amândio Barroso,
Nutrofertil

Dia Aberto: Inovação n

Corretivo orgânico
O corretivo orgânico usado neste ensaio
foi o “Turforgânico”, comercializado pelo
Grupo Sousacamp através da sua empresa
Futuragri.
Em representação da empresa, Franquelim
Teixeira (2) explicou o processo de fabrico,
recordando que o principal nicho da
Sousacamp é a produção de cogumelos, para
a qual utiliza substratos (à base de palha de
trigo, estrume de galinha, ao que se juntam os
elementos necessários à produção de
cogumelos, com maior destaque para cerca
de 25% de turfa). Depois da produção dos
cogumelos o susbtrato é esterilizado e segue
dois caminhos, ou é utilizado em fresco pelos
agricultores ou segue para um processo de
compostagem, dividida numa fase de
fermentação e uma fase de maturação, em que
ocorre a formação de substâncias húmicas,
sendo depois comercializado através da
Futuragri de duas formas: pulverulenta (a
granel ou embalado) e granulada (embalado
em sacos ou big bags).

Fertilizante orgânico
O Humigel B é um fertilizante composto
por uma molécula de origem vegetal e por
ácidos húmicos e fulvicos que fornecem uma
melhor assimilação de todos os nutrientes.

Trata-se de uma solução da empresa
Tecniferti e, como referiu João Lourenço (3),
em termos de características químicas, muito
semelhante à matéria orgânica normal, mas
com a particularidade de se apresentar sob a
forma de gel. Esta formulação permite
conservar mais facilmente a humidade no solo
a níveis mais constantes, de forma a reduzir o
stress hídrico do sistema radicular da planta.
Além disto consta do regulamento
comunitário para agricultura biológica e como
tal pode ser utilizado neste modo de
produção, sem qualquer tipo de certificação
ou demais documentação.
Este produto não precisa do sistema de
irrigação para ser aplicado.

A cultura da batata
para indústria
O Ensaio de variedades de batata para
indústria procurou analisar o comportamento
de nove variedades. Cinco dessas variedades
haviam já sido ensaiadas em 2013, às quais se
juntaram mais quatro, porque, explicou João
Moreira(1), um ano de trabalho experimental
é insuficiente, devendo o trabalho ser
repetido com as mesmas variedades durante

BATATA
“A fertilização
de cobertura
foi feita com o
NITRO 22, um
produto da
Deiba, usado
em função das
exigências de
cada cultivar.”

“A “Dolly” é
uma variedade
para utilização
imediata,
enquanto que
a “Sassy”
também pode
ser conservada
a
temperaturas
bastante
baixas,
durante um
período
alargado.

(6)
Rubens
Oliveira,
Germicopa

(5)
Rui Lopes,
Deiba

ção na fileira da batata

pelo menos três anos.
Além do comportamento agronómico das
variedades em campo, findo o ciclo
vegetativo, são colhidas amostras de
aproximadamenbte 5 a 6 quilos por variedade
e enviadas para a SIA - Aperitivos para
avaliação da matéria seca e defeitos (açúcares
entre outro) e só depois sege para laboração.
Toda a preparação do solo foi idêntica à do
trabalho anterior mas, aqui, como a indústria
é muito exigente em termos da matéria seca
do produto final, foi necessária atenção
redobrada em relação à nutrição da planta.

solo. Esta foi aliás uma das razões que levou
a empresa a participar no ensaio.
Fertigranu é recomendado em todas as
culturas que necessitem de um reforço
(plantas mais envelhecidas) e para melhorar a
capacidade produtiva da planta. A matériaprima utilizada é fruto de uma cuidada seleção
que assegura uma cedência gradual de
elementos nutritivos durante a duração média
de um ciclo cultural.
Já com 40 anos de experiência no mercado
dos fertilizantes orgânicos, a Nutrofertil
promete novidades em breve.

Fertilização

Em

Em fundo

Para a fertilização da cultura entrou em linha
de conta o azoto da matéria orgânica do solo,
que era baixo, mais o do fertilizante orgânico
- Fertigranu - mais 10 quilos de sulfato amónio
por hectare, tomando por base os 130 quilos
de azoto por hectare.
O adubo orgânico Fertigranu da Nutrofertil
foi usado na razão de dois mil quilos /ha
(quantidade recomendada pelo fabricante) e
Amândio Barroso (4), em representação da
empresa, começou por referir precisamente
que uma das grandes dificuldades é a
recomendação exata por hectare, dado haver
uma grande variação, consoante o tipo de

cobertura

Foi aplicado o NITRO 22, da Deiba, usado
em função das exigências de cada variedade,
com incorporação mecânica, conforme
adiantou Rui Lopes (5).

Variedades
As cultivares usadas neste ensaio foram
cedidas pelas empresas Germicopa, HZPC e
Seed – Europlanta.
Rubens Oliveira (6), representante em
Portugal da Germicopa falou essencialmente
de duas cultivares, a “Dolly” (vermelha) e a
“Sassy” (branca). Embora sejam variedades
novas, sobre as quais ainda não há muito a
referir quanto à sua adaptação, é possível

“A
“Challenger”
está há dois
anos no
mercado e este
ano já vai estar
presente numa
cadeia de
supermercados
no setor para
fritar (palito –
pela sua forma
alongada)”.

“A estratégia
de protecção
fitossanitária
teve por base a
utilização de
fungicidas e
inseticidas
adaptados aos
diferentes
estados
fenológicos da
cultura.”

(7)
Paulo Alves,
HZPC

(8)
João Pinto,
Sapec Agro

A estratégia fitossanitária
implementada nas linhas
de trabalho
A estratégia de proteção da cultura
esteve a cargo da Sapec Agro e foi
idêntica para os dois ensaios.
O esquema de tratamentos delineado
pela empresa previu adaptações à medida
que a cultura se foi desenvolvendo. Os m
os tratamentos iniciaram-se 13 a 15 dias
após a emergência das culturas, com o
Torero, um fungicida penetrante. Todos os
tratamentos que se seguiram tiveram um
intervalo de mais ou menos 7/8 dias (o
ano climático assim o exigiu) e usaram-se
vários produtos (sistémicos) porque
acredita-se que quando uma planta está em
crescimento ativo é particularmente
importante garantir-se que proteção está
assegurada.
Quando o crescimento da planta
abrandou a escolha recaiu novamente nos
fungicidas penetrantes. Apesar de o
número de tratamentos inseticidas ter sido
inferior ao número de tratamentos
fungicidas conseguiu-se um eficaz
controlo das pragas.
Este encadeamento de tratamentos foi
um exemplo: sete tratamentos com
fungicidas e três inseticidas, o último
realizado com um produto novo da Sapec,
o Judo Combi, um inseticida com duas
substâncias ativas.
Tratamentos Fúngicos: Torero, Ekyp
MZ, Ekyp Trio Azul, Vitipec WG
Advance, Vitipec C WG.
Tratamentos Inseticidas: Corsário, Judo
Combi e Delstar.

acrescentar que são semi-precoces e ambas
com o mesmo padrão: redondas, com
matérias secas muito altas. Procura-se que o
calibre se concentre entre 40 e 60 mm, sendo
de acrescentar que apresentam baixos níveis
de acrilamida.
A HZPC participou neste ensaio com a
“Challenger ”, que se apresenta como
polivalente, isto é, dá para cozer e dá para
fritar, com um teor de matéria seca à volta
dos 21%.
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