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A presente publicação foi desenvolvida com o objetivo de levar, aos nossos produtores de hortigranjeiros, 

os conhecimentos e técnicas necessárias ao cultivo orgânico da batata, um tubérculo que faz parte das 

refeições dos brasileiros, sob a forma das mais diversas preparações.

Trata-se de um roteiro didático com informações sobre a necessidade do conhecimento sobre os solos e 

demais condições naturais da área, o preparo do plantio, as técnicas de cultivo e o controle de pragas.

A elaboração deste manual integra um amplo conjunto de ações que vem sendo realizado pelo Centro 

de Inteligência em Orgânicos (CI Orgânicos), implementado pela Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), 

com o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para o fortalecimento do setor de 

orgânicos no país. 

Difundir informações técnicas atualizadas e de qualidade é a melhor forma de promover o aumento da 

produção e da produtividade, proporcionando condições de viabilidade para seus empreendimentos.

Agradecemos à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) que, por meio do Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC), Polo Regional do Noroeste Paulista de Mococa e das unidades de Pesquisa 

e Desenvolvimento em Itararé e de São Roque – nossos parceiros neste projeto – aceitou, generosamente, 

compartilhar sua experiência e seus conhecimentos.

Boa leitura!

Antonio Mello Alvarenga Neto 
Presidente da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA)

PREFÁCIO
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1 - INTRODUÇÃO
Popularmente conhecida como batata inglesa, 

embora o termo seja errôneo por não ser originário 

da Inglaterra, a produção de batata em sistema 

orgânico, assim como a do tomate e do morango, 

ainda é considerada uma difícil missão por muitos 

agricultores convencionais.

O cultivo de batata orgânica costuma gerar alta 

renda para os produtores rurais. Dentre as hortaliças 

tuberosas e de raiz, a batata e a cenoura são as 

espécies mais demandadas pelos consumidores, 

seja pela versatilidade de pratos que podem ser 

preparados (saladas, cozidos, sopas, entre outros), 

seja pelo valor nutricional e segurança alimentar. 

A demanda diária de batata pelos consumidores 

é elevada, mesmo sabendo que essa hortaliça 

necessita de grandes quantidades de agrotóxicos 

para ser produzida em sistema convencional.

Há ainda as compras institucionais, como a aquisição 

de alimentos para a merenda escolar, fomentadas 

por diversos programas governamentais, para 

os quais a batata e a cebola são itens sempre 

com grande demanda. O Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa Paulista 

de Agricultura de Interesse Social (PPAIS) são 

exemplos de programas governamentais federal e 

estadual, respectivamente. 

O município de São Paulo, por sua vez, 

regulamentou a Lei Municipal nº 16.140/2015 por 

meio do Decreto nº 56.913/2016, no início de 2016, 

dispondo sobre a obrigatoriedade de inclusão de 

alimentos orgânicos e/ou de base agroecológica em 

100% da merenda municipal, até o ano de 2027. Só 

aqui, temos mais de 2,1 milhões de refeições por 

dia, que incluem a batata no cardápio das crianças e 

adolescentes.

Isso contruibui para que a demanda por batata 

orgânica seja maior do que a oferta, o que acaba 

encarecendo esse item no prato do brasileiro, em 

especial, se o consumidor adquiri-lo apenas por 

meio das redes de supermercados que, no Brasil, 

concentram 77% das vendas de produtos orgânicos. 
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A diferença de preço entre o produto orgânico e convencional é grande. 

Em junho de 2016, por exemplo, uma rede de supermercados da Estância 

Turística de São Roque (SP) comercializava batata orgânica em bandejas 

de 500 gramas a R$ 19,90 o quilo, enquanto a mesma rede vendia batata 

convencional lavada a granel por R$ 7,99 o quilo. No mesmo período, um 

grande produtor de batata orgânica de Joanópolis (SP) recebia entre R$ 

5,00 e R$ 5,50 pelo quilo do produto.

Vale ressaltar que a semente utilizada na cultura da batata é a própria 

batata. Conhecida também como tubérculo-semente ou muda, a 

propagação na cultura desse tubérculo ocorre por meio da propagação 

vegetativa, como veremos com mais detalhes, a partir de agora.
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Desde o final de 2003, o Brasil dispõe da 

Lei de Orgânicos (Lei Federal nº 10.831), que 

estabeleceu a definição de um sistema orgânico 

de produção agropecuária, reunindo todos os 

sistemas agroecológicos de produção, sejam eles 

biodinâmicos, naturais, ecológicos, biológicos, entre 

outros que atendam aos princípios estabelecidos 

pela lei.

A Lei nº 10.831/2003 foi regulamentada somente no 

final de 2007, pelo Decreto nº 6.323. Cerca de um 

ano depois, a produção orgânica de batata passou a 

ter um regulamento técnico revogado em 2011 pela 

Instrução Normativa (IN) nº 46 do Mapa. A IN Mapa 

nº 46/2011 substituiu a de nº 64/2008 que, por sua 

vez, teve alterados alguns artigos pela IN MAPA nº 

17, em meados de 2014.

No início de 2017, o regulamento técnico para os 

sistemas orgânicos de produção animal e vegetal – e 

neste caso, da batata – foi legalmente estabelecido 

em duas instruções normativas: IN nº 46/2011 e 

IN nº 17/2014, ambas do Mapa. Sugere-se acessar 

o site do Ministério da Agricultura para consultar 

atualizações da legislação!

2.1 - TRANSIÇÃO PARA PRODUÇÃO ORGÂNICA

A legislação orgânica brasileira estabelece um 

período de transição para as propriedades ou áreas 

do cultivo convencional para o cultivo orgânico de 

cultura anual, como batata, milho, feijão, arroz e 

soja, de pelo menos 12 meses.

Normalmente, esse período de conversão é superior 

aos 12 meses, em especial quando consideramos 

o tempo necessário  para conversão do solo e do 

agricultor.

2.2 - CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA

A qualidade dos produtos orgânicos produzidos no 

Brasil é garantida de três maneiras: Certificação por 

Auditoria, Certificação por Sistema Participativo de 

Garantia (SPG) e o Controle Social para venda direta 

sem certificação. O mecanismo de Certificação por 

Auditoria ocorre quando uma entidade credenciada 

no MAPA faz auditorias na propriedade para atestar 

o sistema de produção e a sua qualidade.

2 - A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA A 
PRODUÇÃO ORGÂNICA DE BATATA
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No SPG, a elaboração e a verificação do 

cumprimento das normas são feitas com a 

participação de agricultores, processadores, 

comerciantes, consumidores, técnicos, organizações 

e de um Organismo Participativo de Avaliação da 

Conformidade - OPAC. Quando o agricultor tem a 

conformidade de seu sítio ou lote aprovada, recebe 

o Atestado de Conformidade Orgânica.

Já no Controle Social para a venda direta, sem 

intermediários, forma-se um grupo, associação ou 

cooperativa de agricultores familiares vinculados à 

Organização de Controle Social (OCS) cadastrada 

no Mapa, que acompanha a produção e garante 

a rastreabilidade da produção. Assim, o agricultor 

recebe uma declaração de cadastro de produtor 

vinculado à OCS que autoriza a comercialização 

diretamente ao consumidor de produtos não 

certificados.

A certificação garante que os alimentos são 

produzidos de acordo com a legislação brasileira 

de orgânicos. Os produtos certificados são 

identificados pela Selo do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade Orgânica – SisOrg 

(Figura 1). A qualificação do produto pode ser 

complementada com os termos “ecológico”, 

“biodinâmico”, “agricultura natural”, “agroecológico” 

e outros. No caso de venda direta, os produtos não 

apresentam o selo.

PARA UM PRODUTO SER 
CONSIDERADO ORGÂNICO, ELE 
PRECISA SER CERTIFICADO POR 

UMA EMPRESA DE AUDITORIA OU 
PELO SISTEMA PARTICIPATIVO DE 

GARANTIA. PRODUTORES QUE FAZEM 
A VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR 

NÃO PRECISAM DE CERTIFICAÇÃO 
DESDE QUE ESTEJAM ENVOLVIDOS 

NUMA OCS (ORGANIZAÇÃO  POR 
CONTROLE SOCIAL ).

“

A CERTIFICAÇÃO GARANTE QUE 
OS ALIMENTOS SÃO PRODUZIDOS 

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA DE ORGÂNICOS.

“
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Para obter a certificação orgânica, o agricultor 

pode contratar uma empresa de certificação 

(certificação por auditoria) ou se organizar com 

outros produtores, para buscar a certificação do 

grupo (certificação participativa). Cada uma das três 

possibilidades mencionadas anteriormente possui 

vantagens e desvantagens, que os produtores devem 

procurar conhecer, antes de começar o processo de 

obtenção da certificação.

Figura 1 - Selos que conferem a garantia para o consumidor em 
relação ao produto orgânico.
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Para produzir batata orgânica, é necessário observar 

a natureza e o local onde a propriedade está 

inserida. Com base nas exigências da cultura e 

observando as características da propriedade, 

precisamos descobrir se esse espaço tem aptidão 

para produzir batatas, ou ainda, em que época do 

ano nós podemos produzi-las, respeitando suas 

exigências. Parece complicado, mas não é!

A batata desenvolve-se melhor em clima frio e 

seco, sem geada e sem chuvas em excesso. Por isso, 

localize os meses mais frios do ano em sua região e, 

de preferência, com a menor umidade relativa do ar. 

Essa será a janela de produção em sua propriedade.

No estado de São Paulo são realizadas três safras 

distintas de batata: safra da seca, de inverno e “das 

águas”. Na primeira, o plantio ocorre entre janeiro 

e março. Em localidades onde não ocorrem geadas, 

o plantio da lavoura de inverno pode ocorrer entre 

abril e julho; e a safra “das águas”, entre os meses 

de agosto e dezembro.

As propriedades com altitude acima de 800 metros, 

o plantio da batata orgânica pode ocorrer nos 12 

meses do ano, desde que realizado um pequeno 

ajuste nas cultivares utilizadas. 

Nas localidades com altitude entre 400 e 800 

metros, o plantio da safra da seca deve ficar restrito 

apenas ao mês de março; o plantio da safra “das 

águas” deverá ser restrito a agosto e setembro e 

o plantio da safra de inverno pode ser realizado 

durante todo o período, de abril a julho, exceto em 

propriedades sujeitas à geada. 

Finalmente, as propriedades localizadas em regiões 

com altitude abaixo de 400 metros, é preciso ter 

cuidado! Muito provavelmente, a única safra que 

poderá ser plantada é a de inverno e, mesmo assim, 

deve-se selecionar muito bem a cultivar para que ela 

tenha tolerância à pinta preta.

3 - APTIDÃO DA PROPRIEDADE  
E DO AGRICULTOR
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Então, pode-se concluir que não é possível produzir 

batata orgânica o ano todo na mesma unidade 

de produção agropecuária e essa conclusão 

provavelmente é válida para a maioria das 

localidades no estado de São Paulo!

Identificada a janela de produção para a qual 

a propriedade está apta a produzir, precisamos 

averiguar o que vizinhos produzem nesse período. 

Isso determina a aptidão da propriedade para a 

produção de batata orgânica, que também deve 

estar aliada às necessidades do mercado.

É importante que, no entorno, não haja produtores 

convencionais produzindo a mesma cultura e no 

mesmo período. Imagine um cultivo orgânico de 

batata, ou de qualquer outra cultura, rodeado de 

lavouras convencionais. Pois é, não tem como dar 

certo! Isso porque, em determinados momentos, 

a pressão de pragas e doenças será tão grande 

que, nem as barreiras físicas, nem as técnicas 

agroecológicas darão conta de manter o equilíbrio 

no cultivo orgânico. Por isso, reforçamos: não se 

esqueça de avaliar o entorno da propriedade, depois 

de identificar a janela de produção da batata 

orgânica!

Confirmada a aptidão da propriedade para o cultivo 

de batata orgânica, temos de verificar, agora, a 

aptidão do agricultor. Isso mesmo! Provavelmente, 

você conhece pessoas que plantam qualquer coisa, 

com grande sucesso. Já outras, por mais cuidado que 

elas tenham, nada vai para frente! A isso chamamos 

de “aptidão do agricultor”.

Para produzir batata orgânica, o agricultor precisa 

antecipar as necessidades da cultura, sejam elas 

ambientais, nutricionais, fitossanitárias e/ou de 

manejo. Em geral, o manejo da cultura (irrigação, 

amontoa, controle de plantas espontâneas, entre 

outros) precisa ser realizado no momento que a 

planta necessita, e não quando o agricultor pode 

realizá-lo. Não respeitar essa condição, é um passo 

rumo ao insucesso do cultivo.
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Deve-se ressaltar que a cultura de batata orgânica requer uma grande 

quantidade de recursos humanos, especialmente no plantio e na 

colheita, representando em torno de 37% do custo de produção. Por 

isso, dimensionar o tamanho da área a ser plantada, em conjunto com a 

disponibilidade de pessoas para trabalhar, é fundamental. 

Por outro lado, os grandes produtores rurais ou agricultores ligados 

a uma associação ou cooperativa possuem a vantagem de poder 

mecanizar muitas operações que, na agricultura familiar, são realizadas 

manualmente.

Resumindo, para sabermos se podemos produzir batata orgânica, é 

necessário verificar previamente a aptidão da propriedade, identificando 

a janela de plantio e as atividades que ocorrem nas propriedades do 

entorno nesse período, além da aptidão do agricultor para o cultivo.
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Quem diria que a “batata inglesa” não é originária  da 

Inglaterra, como muitos pensam! Conhecer a região 

de origem dessa cultura, principalmente conhecer 

as condições ambientais do local de origem, é 

fundamental para o sucesso do cultivo orgânico. 

Sabe-se que, por gerações, os seres vivos mantêm 

uma memória genética, que está diretamente 

relacionada à sua região de origem e, no cultivo de 

plantas, essa memória se manifesta em pequenas 

exigências como nutrição, clima (temperatura e 

umidade) e na resistência a pragas e doenças.

Para entender essa memória genética no cultivo da 

batata orgânica, observe a Figura 2, com a imagem 

de satélite da América do Sul. Nela, podemos 

identificar a Cordilheira dos Andes, do Chile à 

Colômbia, passando pela Bolívia, Peru e Equador, que 

estão em uma cor mais clara. A cor corresponde 

exatamente ao clima de deserto dessas regiões.

A batata tem como centro de origem os altiplanos 

andinos, com altitude entre 3,5 mil metros e 4,3 mil 

metros, que ficam onde hoje é o Peru, a Bolívia e o 

Equador e onde existem muitas espécies de batata. 

Há um centro de origem secundário localizado 

na Ilha Grande de Chiloé, no litoral sul do Chile, 

considerado o centro de origem da “batata inglesa”. 

Nesses locais, o solo é rico em nutrientes, mas 

pobre em nitrogênio devido à falta de matéria 

orgânica no solo. O clima é seco e frio por causa da 

Cordilheira.

Nessa mesma imagem, a cor do Brasil corresponde, 

em sua grande maioria, à coloração verde, que 

identifica a vegetação de um clima quente e úmido, 

com solos de baixa fertilidade natural, em virtude 

das constantes chuvas, mas com teores de médio a 

alto em termos de matéria orgânica.

4 - A REGIÃO DE ORIGEM DA BATATA

CONHECER A REGIÃO DE ORIGEM 
DA CULTURA E, PRINCIPALMENTE, AS 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS , DO LOCAL 
DE ORIGEM, É FUNDAMENTAL PARA O 

SUCESSO DO CULTIVO ORGÂNICO.

“
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O clima e o solo na maioria do território brasileiro 

são exatamente o contrário daqueles em que a 

batata se originou. Consequentemente, ao avaliar a 

aptidão de sua propriedade ou local de produção, 

o agricultor precisa identificar se há uma janela de 

produção que possa oferecer, à batata, um clima 

mais frio (ameno) e seco.

O produtor não pode se esquecer de corrigir a 

fertilidade do solo para atender à demanda da 

cultura. Em outras palavras, para o plantio da batata 

orgânica, é necessário escolher um solo que seja rico 

em nutrientes, mas pobre em nitrogênio.

Figura 2 - Imagem da América do Sul vista do espaço por 
satélite. (Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_South_
America)
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O Plano de Manejo da Produção Orgânica é um 

registro obrigatório na produção orgânica e permite-

nos ter uma visão da propriedade como um todo, 

fazer uma reflexão sobre onde será feito o plantio, 

o tamanho dessa área, planejar as cercas vivas a 

serem construídas, assim como onde os produtos 

serão vendidos, para quem e em qual quantidade.

5.1 - PLANO DE MANEJO DA PRODUÇÃO 
ORGÂNICA

Para a produção vegetal, o Plano de Manejo da 

Produção Orgânica deve conter um mapa, croqui 

ou foto aérea da propriedade, identificando 

as coordenadas Norte-Sul, as edificações da 

propriedade, as glebas orgânicas, convencionais e/

ou extrativistas, conforme o caso.  Ele ainda deve 

informar  as características geográficas importantes, 

bem como as áreas de preservação permanente, 

reserva legal e fontes de água identificadas no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR). Um cuidado 

adicional exigido é a identificação dos vizinhos e de 

seus cultivos, para permitir a avaliação de riscos da 

área orgânica.

Para mais informações, consulte uma empresa 

certificadora ou a Organização de Controle Social 

(OCS) a qual estiver associado. O site do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (www.

agricultura.gov.br) disponibiliza, gratuitamente, o 

Caderno do Plano de Manejo da Produção Orgânica 

5 - PLANEJAR A PROPRIEDADE  
E A PRODUÇÃO

PLANO DE MANEJO DA 
PRODUÇÃO ORGÂNICA É 

OBRIGATÓRIO POR LEI E DEVE 
CONTER INFORMAÇÕES 

QUE DEEM UMA VISÃO DA 
PROPRIEDADE COMO UM TODO.

“
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(link encurtado: ow.ly/LQLK305BEAt), que pode ser 

baixado e multiplicado livremente, desde que não 

seja para venda ou quaisquer outros fins comerciais 

(Figura 3).

Figura 3 - Caderno do Plano de Manejo Orgânico disponível no 
site do Ministério da Agricultura para ser baixado, gratuitamente. 
(Fonte: Mapa)

O Plano de Manejo da Produção Orgânica pode 

ser elaborado enquanto cresce(m) a(s) espécie(s) 

plantada(s) nas cercas vivas e enquanto aguarda o 

retorno do resultado da análise química do solo, 

enviado para o laboratório. Esses temas  serão 

abordados mais adiante.

5.2 - DEFINIÇÃO DO TAMANHO DA ÁREA DE 
PLANTIO

Para definir o tamanho e local da área onde será 

feito o cultivo da batata orgânica, é necessário fazer 

uma avaliação criteriosa da capacidade produtiva do 

empreendimento, assim como das vendas a serem 

realizadas.

Dimensionar o tamanho da área de seu plantio, 

considerando a disponibilidade de batata-semente 

orgânica e das pessoas para cuidar do cultivo é 

fundamental. Isso porque cerca de 80% do custo de 

produção da cultura estão nesses dois itens.

ÁREA DO PLANTIO DEVE SER 
DEFINIDA EM FUNÇÃO DA 

DISPONIBILIDADE DA ÁREA 
ADEQUADA PARA O CULTIVO, DE 

BATATA-SEMENTE ORGÂNICA, DE 
PESSOAL PARA TRABALHAR E DO 

MERCADO COMPRADOR.

“
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O uso culinário da batata tem influenciado cada 

vez mais o tamanho da área de plantio, interferindo 

diretamente na escolha das cultivares que serão 

plantadas, uma vez que temos variedades mais 

apropriadas para fritura e outras mais adequadas 

para serem cozidas ou assadas.

5.3 - PRIMEIRO VENDER, DEPOIS PRODUZIR

A procura por batata orgânica é maior que a oferta. 

Então, como ela será vendida?  Apesar de essa 

pergunta parecer prematura para ser feita, este é o 

momento para analisar a questão, antes mesmo de 

planejar o preparo do solo para o plantio.

Saber onde, como, para quem e quanto de batata 

a ser plantada será comercializada ajuda no 

planejamento e na confecção do Plano de Manejo 

da Produção Orgânica. Isso sem falar em que 

tipo de batata o agricultor deverá plantar (para 

salada, fritura ou purê), ou qual coloração de pele 

(vermelha, amarela ou creme).

CERCAS VIVAS: PROTEGER 
CONTRA DERIVA DE 

AGROTÓXICOS, QUEBRAR 
O VENTO E DIFICULTAR 

ENTRADA DE PRAGAS.

Por esse motivo, se o produtor ainda não tiver um 

local para vender a sua produção, primeiramente, 

deve procurar por um comprador e negociar o preço 

do produto, antes de começar a plantar. Apesar de 

a batata permitir ser colhida parceladamente e até 

mesmo armazenada na terra, o agricultor precisa 

estar preparado para esse cenário, antes mesmo de 

começar o plantio.

Ele deve atender ao que o mercado (compradores 

e/ou consumidores) pediu e no preço combinado. 

Plantar mais do que o contratado poderá levar a 

uma redução nos preços que, geralmente, impactará 

negativamente na rentabilidade da safra.

“
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Encontrada a janela de produção da batata orgânica 

na propriedade e assumindo que o agricultor 

tenha aptidão para esse cultivo, o próximo passo 

é construir as cercas vivas, que formam barreiras 

físicas na propriedade e têm diversas funções no 

manejo agroecológico, assim como fazer a análise do 

solo e realizar sua correção.

6.1 - CONSTRUÇÃO DE CERCA VIVA OU QUEBRA-
VENTO

Onde houver vizinhos convencionais, a primeira 

função da cerca viva é proteger o cultivo orgânico 

da deriva da aplicação terrestre de agrotóxicos. 

Em muitos locais, conseguimos, com sucesso, 

reduzir ou até mesmo eliminar a área de sacrifício 

no cultivo orgânico, ou seja, aquela faixa em que o 

cultivo é conduzido dentro dos princípios orgânicos, 

mas a batata é colhida e comercializada como 

convencional em razão da presença de vizinhos 

também convencionais.

6 - PREPARO DA PROPRIEDADE 
ORGÂNICA

Em lugares onde há pulverização aérea de 

agrotóxicos, a cerca viva, por si só, não é eficiente 

para barrar a deriva desse tipo de aplicação. 

Portanto, para garantir a produção orgânica, temos 

de aliar uma “faixa de sacrifício” no cultivo.

A função mais conhecida das cercas vivas é 

a de quebrar o vento. Prova disso é que são 

popularmente chamadas de quebra-vento. Para essa 

função, a(s) espécie(s) escolhida(s) para formar(em) 

a(s) cerca(s) viva(s) deve(m) ser plantada(s) 

transversalmente à direção do vento predominante 

na propriedade.

Nessa função de quebrar o vento, a cerca viva 

evita danos mais graves ao cultivo da batata, 

especialmente quando há rajadas fortes de vento. 

Além disso, ela cria um microclima  favorável 

às plantas, no interior da gleba, reduzindo a 

necessidade de água no cultivo e a incidência de 

doenças bacterianas.
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Outra função é dificultar a entrada de algumas 

pragas. A maioria dos insetos pragas do cultivo da 

batata – como a larva minadora (bicho mineiro) e 

a mosca branca – voa a uma altura de um metro 

a um metro e meio do solo. A presença da cerca 

viva dificulta o livre deslocamento de insetos entre 

as glebas da propriedade e entre as diferentes 

propriedades de um determinado bairro ou região. 

Sua ação de impedir o deslocamento dos insetos 

pode ser potencializada, se forem utilizadas espécies 

que produzam flores (Figura 4).

Figura 4 - Vista de uma propriedade com diferentes tipos de 
cerca viva. (Fonte: Tom Ribeiro/Cati)

A presença de flores nas cercas vivas favorece 

o desenvolvimento de insetos predadores que, 

na fase jovem, se alimentam do pólen produzido 

por elas. Dessa forma, ao chegar à barreira física 

formada pelo quebra-vento, além de ter seu livre 

deslocamento obstruído, o inseto praga terá de 

enfrentar um exército de insetos predadores (bicho-

lixeiro), ácaros e aranhas, além de parasitoides 

(Opius).
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A cerca viva, portanto, além de quebrar o vento 

dentro das glebas de cultivo, pode funcionar como 

aliada no controle de pragas e doenças, caso esteja 

protegendo todos os lados da gleba. Para que o 

quebra-vento funcione adequadamente, é fundamental 

que ele sempre permita a passagem de um pouco 

de vento. Em outras palavras, não deve impedir a 

passagem de todo o vento.

É importante observar que, ao impedir a passagem do 

vento completamente, a cerca viva cria uma zona 

de menor pressão atrás de si, fazendo com que o 

vento provoque sérios danos no interior da gleba. Vale 

destacar que uma boa cerca viva consegue proteger 

uma faixa de três a dez vezes sua altura.

Finalmente, ao implantar as cercas vivas em sua 

propriedade, com um bom planejamento, o agricultor 

pode vir a ter uma poupança dentro de 10 ou 15 anos, 

caso considere o plantio de espécies que possam 

fornecer madeira, seja para lenha, seja para fins mais 

nobres, como o moveleiro. Nesse caso, ele não pode 

se esquecer de procurar o órgão ambiental do próprio 

município ou região, para registrar o plantio e o plano 

de manejo dessas árvores. Esse cuidado é fundamental 

para permitir que, no momento programado, as árvores 

possam ser cortadas legalmente.

6.2 - AMOSTRAGEM, COLETA E ENVIO DE SOLO 
PARA ANÁLISE QUÍMICA

A correta amostragem do solo permite conhecer 

a disponibilidade de nutrientes no solo da gleba de 

cultivo da batata orgânica. Esse é o primeiro passo 

para a correta adubação, respeitando a necessidade 

do plantio. A análise química do solo, com macro e 

micronutrientes, evita o excesso de adubação, ou 

pior, a adubação desequilibrada.

Para obter uma amostragem correta do solo, o 

primeiro passo é identificar possíveis diferenças no 

solo das glebas, seja pela cor, seja pelo uso anterior 

das áreas (cultura anual, pomar, pasto ou pousio). 

É importante fazer um croqui da propriedade, 

identificando cada uma das glebas.

Em seguida, o agricultor deve escolher uma 

ferramenta para fazer a coleta do solo (Figura 5), 

podendo usar um trado, um enxadão ou até mesmo 

uma pá reta (vanga). O importante é limpar o local 

de amostragem para evitar que folhas ou gravetos 

superficiais sejam encaminhados com a amostra que 

será enviada ao laboratório, assim como  coletar o 

mesmo volume de solo de cada local amostrado.
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A amostra de solo a ser encaminhada ao laboratório 

deve ser composta por várias amostragens de 

uma mesma gleba (Figura 6). Para tanto, devemos 

caminhar em zigue-zague pela gleba e fazer a coleta 

do solo de aproximadamente 15 pontos distintos . 

O material colhido deve ser colocado em um balde 

ou saco plástico limpo e levado para um local 

limpo, coberto e ventilado. Recomendamos que ele 

seja esparramado sobre um jornal, deixando-o secar 

por alguns dias. Para facilitar a secagem, revolva o 

solo de vez em quando e quebre os torrões maiores. 

O ideal é peneirá-lo com uma peneira para areia 

grossa.

Depois de seco e misturar bem as 15 coletas, 

identifique um saco plástico com o nome da 

propriedade e do proprietário, o nome ou número 

da gleba, a data de coleta e coloque cerca de 400 

a 500 gramas do material coletado e envie ao 

laboratório de análise de solo. O ideal é pedir uma 

análise completa, com macro e micronutrientes. O 

resultado deve estar pronto em cerca de 30 dias.

ANÁLISE QUÍMICA DO 
SOLO, COM MACRO E 

MICRONUTRIENTES, 
É FUNDAMENTAL 

PARA CONHECER A 
DISPONIBILIDADE DE 

NUTRIENTES E FAZER UMA 
ADUBAÇÃO ADEQUADA.

Figura 5 - Amostragem de solo realizada com um trado. 
(Fonte: Tom Ribeiro/Cati)

“
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Figura 6 - Esquema de caminhada em zigue-zague, em duas glebas de uma propriedade, para 
coleta de amostras de solo para análise química. (Fonte: Tom Ribeiro/Cati)

Amostra 1 Amostra 2

6.3 - CORREÇÃO DO SOLO E A ADUBAÇÃO 
VERDE

Com o resultado da análise de solo em mãos, 

busque ajuda de um engenheiro agrônomo, 

preferencialmente com formação em agricultura 

orgânica, para que ele possa interpretar os 

resultados e fazer as recomendações das correções 

necessárias para o cultivo de batata orgânica.

6.3.1 - Correção química do solo

Se houver a necessidade de corrigir a acidez do solo 

ou acrescentar cálcio e magnésio, essa correção 

pode ser feita por meio da calagem – aplicação do 

calcário no solo, que pode ser realizada manual 

ou mecanicamente. A dosagem recomendada pelo 

engenheiro agrônomo servirá para corrigir a camada 

superficial de 20 cm de solo.

O calcário aplicado e incorporado ao solo começará 

a corrigi-lo mais rápido ou mais lentamente, 

dependendo da umidade do solo e do poder de 

reação do calcário (Poder Relativo de Neutralização 
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Total – PRNT). Em geral, recomendamos um intervalo 

de, pelo menos, 30 dias entre a aplicação e o 

plantio da cultura subsequente.

6.3.2 - Adubação verde

Após a correção química do solo, o plantio da 

adubação verde é recomendado para o cultivo de 

batata orgânica, sem descartar o pousio vegetado 

com plantas espontâneas (Figura 7) como alternativa 

econômica para o agricultor, desde que sejam 

atendidas às necessidades de correção do local de 

cultivo para o tubérculo.

A escolha da espécie a ser plantada como adubação 

verde deve considerar a época de cultivo, já que 

existem espécies para cultivo nos meses mais frios 

ou quentes do ano, assim como a disponibilidade 

de sementes de adubos verdes e as exigências da 

batata. Também deve levar em conta a presença 

ou não de nematoides na gleba onde pretendemos 

cultivar a batata orgânica. 

Respeitar a baixa exigência de matéria orgânica no 

solo é fundamental para o controle de pragas e 

doenças. Tanto é verdade que podemos aplicar até 

60% da adubação orgânica (composto) prevista para 

a batata, antes do plantio da adubação verde. Dessa 

maneira, os adubos verdes se beneficiarão dessa 

adubação e imobilizarão parte dos nutrientes do 

composto orgânico para, mais tarde, disponibilizar os 

nutrientes retidos na biomassa durante o cultivo da 

batata.

Considere que, para essa cultura, o produtor precisa 

ter um terreno arado e gradeado, para que possa 

abrir os sulcos de plantio com aproximadamente 

10 cm de profundidade. Além disso, cerca de 30 

dias depois  da emergência dos brotos de batata, 

a cultura necessita da amontôa. Se a variedade de 

adubo verde produzir um elevado volume de massa, Figura 7 - Área em pousio vegetado com plantas espontâneas 
para fins de adubação verde. (Fonte: Tom Ribeiro/Cati)
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poderá ser difícil incorporar a biomassa ao solo e 

o agricultor também poderá ter dificuldades de 

preparar o solo e realizar a amontôa.

O Boletim Técnico Cati nº 249, da Coordenadoria 

de Assistência Técnica Integral do Governo do 

Estado de São Paulo, é a publicação que contém 

informações mais atualizadas sobre a adubação 

verde para o estado de São Paulo. Consultar as 

informações ali contidas, ajudará o produtor a 

selecionar a espécie de adubo verde mais adequada 

a ser plantada para cada época do ano.

a) Crotalárias 

A presença de nematoides na gleba sugere o uso de 

crotalárias, mas não podemos esquecer a memória 

genética da batata. Como é mesmo o solo na região 

de origem da batata? Pois é, temos nos altiplanos 

andinos um solo rico em nutrientes, mas pobre em 

matéria orgânica, ou seja, com baixa disponibilidade 

de nitrogênio. Por causa disso, a batata desenvolveu 

uma grande capacidade de aproveitar o pouco 

nitrogênio disponível no solo. Alguns cultivares são 

capazes de aproveitar entre quatro e cinco vezes 

mais o nitrogênio contido na matéria orgânica do 

solo em comparação às demais culturas.

As crotalárias são plantas que, se forem 

manejadas corretamente, disponibilizarão uma 

grande quantidade de nitrogênio no solo. Ao se 

associarem a bactérias capazes de fixar o nitrogênio 

atmosférico, essas plantas disponibilizam até 450 

quilos de nitrogênio por hectare ao ano (N/ha/

ano). Para ter o desejado manejo da população 

de nematoides no solo, o manejo da crotalária 

precisa ser correto, ou seja, roçá-la quando atingir o 

máximo florescimento. Se for feita adubação verde 

utilizando apenas a crotalária antes do plantio da 

batata, estaremos criando as condições perfeitas 

para ter uma planta desequilibrada nutricionalmente 

e suscetível a pragas e doenças, em função do 

excesso de nitrogênio.

b) Mucuna preta 

A mucuna preta é outra leguminosa que inspira 

cuidados para ser utilizada na rotação com a 

batata. Além do elevado aporte de nitrogênio 

atmosférico no solo (de 120 a 210 kg de N/ha/ano), 

ela é hospedeira da mosca branca, uma praga que 

transmite viroses ao cultivo de batata.

c) Aveia 

No inverno, a adubação verde usando a aveia branca 

normalmente é a melhor espécie a ser plantada 

antes do cultivo da batata orgânica. A aveia preta, 
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importante adubo verde de inverno, pode promover 

efeito alelopático sobre o cultivo da batata.

d) Milheto ou milho 

No verão, o cultivo de milheto ou milho apresenta 

alternativas importantes de adubação verde e 

rotação de cultura. Esse grão é uma das culturas 

que, além de funcionar como adubo verde, pode 

gerar renda para o agricultor. Entretanto, ele pode 

hospedar insetos que atacarão os tubérculos da 

batata em formação, danificando-os fisicamente e 

permitindo a entrada de outros patógenos do solo, 

como a larva alfinete.

e) Coquetel verde 

Outra opção de plantio para adubação verde é a 

semeadura simultânea de várias espécies, também 

conhecida como plantio de coquetel, à semelhança 

do que a natureza faz em um pousio vegetado 

com plantas espontâneas. Podem ser plantadas, 

simultaneamente, duas ou mais espécies, cada qual 

com uma finalidade específica, para atender às 

exigências da batata orgânica. 

Para um cultivo de verão no estado de São Paulo, 

por exemplo, no início do período chuvoso, 

podemos semear milheto, mamona, crotalária 

júncea e mucuna preta na gleba, cultivando metade 

da quantidade de milheto recomendada por hectare, 

junto com 15% a 20% da quantidade de sementes 

recomendada para cada uma das demais espécies.

A mamona, além da geração de biomassa, funcionará 

como um “subsolador natural” do solo, quebrando 

qualquer camada mais adensada que ele possa 

ter. Já a mucuna preta será a espécie mais tardia a 

dominar a gleba de cultivo, ao usar as hastes das 

demais como suporte para seu desenvolvimento. 

A função do milheto é a produção de biomassa 

e a função da crotalária júncea é fazer o manejo 

de nematoides. Nesse manejo, a crotalária júncea 

disponibilizará pouco nitrogênio no solo, porque 

a maior parte desse nutriente será usada para 

produção das sementes.

f) A incorporação do adubo verde e 

decomposição 

Ao final do ciclo, todo o material vegetal produzido 

deve ser roçado ou levemente incorporado 

na camada superficial do solo (dois a cinco 

centímetros). Isso é válido tanto no cultivo de 

apenas uma espécie de adubo verde quanto para o 

plantio do coquetel.

Antes da incorporação propriamente dita, devemos 

fazer uma aplicação de biofertilizante líquido sobre 
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a palhada, que restou da adubação verde, para ativar 

os microrganismos do solo e acelerar o processo 

de decomposição da palhada (no item “Preparo do 

solo para plantio da batata”, veja as sugestões de 

biofertilizantes para essa finalidade). 

Se não houver a necessidade de disponibilizar 

rapidamente os nutrientes, a palhada deverá 

permanecer sobre o solo, cumprindo o papel de 

cobertura morta, até o início do preparo do solo.

6.4 - PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DA 
BATATA

6.4.1 - Calagem, rochagem e aplicação de 

composto orgânico

O resultado da análise de solo deve ser interpretado 

com base agroecológica. Para tanto, o engenheiro 

agrônomo deverá utilizar o método de Equilíbrio de 

Bases, mais precisamente o Método Albrecht de 

correção da fertilidade dos solos, proposto pelo 

professor e doutoir Willian Albrecht, na década de 

1950, então chefe do Departamento de Solos da 

Universidade do Missouri (EUA).

Pela técnica do especialista, a fertilidade do solo é 

construída ano a ano, de forma que o cálcio no solo 

represente entre 55% e 65% da Capacidade de Troca 

de Cátion (CTC) da terra; o magnésio varie de 10% a 

15% da CTC; e o potássio, de 3% a 5% da CTC.

a) Calagem, rochagem 

Áreas onde o solo precise de grandes quantidades 

de calcário (acima de duas toneladas por hectare), 

a calagem deve ser prevista para o período de 

conversão da propriedade. 

A aplicação de grande volume de calcário, 

PARA FAZER A CORREÇÃO 
DO SOLO, O ENGENHEIRO 

AGRÔNOMO DEVE UTILIZAR O 
MÉTODO DE “EQUILÍBRIO DE 

BASES”, OU SEJA, O CÁLCIO NO 
SOLO DEVE REPRESENTAR DE 

55 A 65% DA CAPACIDADE DE 
TROCA DE CÁTION (CTC ); O 

MAGNÉSIO DE 10 A 15% DA CTC; 
E O POTÁSSIO DE 3 A 5% DA CTC.

“
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anualmente, promove um brusco desequilíbrio no pH 

do solo, além da necessidade de revolvê-lo para a 

incorporação do calcário. Isso acaba desfavorecendo 

o estabelecimento de microrganismos benéficos na 

terra, como o Trichoderma e Micorrizas, que auxiliam 

no controle biológico de doenças do solo e na 

nutrição da planta de batata.

Em áreas onde a fertilidade do solo já estiver 

equilibrada, a aplicação de calcário não deve 

ultrapassar os 800 quilos por hectare ao ano. Até 

essa quantidade, o cálcio presente no calcário 

servirá para estimular a vida microbiana da terra.

Ainda considerando o método de Equilíbrio de 

Bases, devemos ajustar a necessidade de magnésio 

no solo porque, quando é intensamente cultivado, 

tende a ter uma quantidade maior de magnésio que 

a necessária, decorrente da aplicação de calcário 

dolomítico ao longo de anos. Portanto, não se 

esqueça de verificar e ajustar a concentração de 

magnésio em função desse método!

O potássio também é ajustado pelo Equilíbrio de 

Bases, sendo que uma das formas de adicioná-lo ao 

solo é pela rochagem. O ideal, nesse caso, é aplicar 

a rocha potássica antes do plantio do adubo verde. 

Vale comentar que, atualmente, no mercado 

existem rochas potássicas sendo comercializadas 

por grandes mineradoras, mas um fator limitante é o 

valor do frete do produto, que acaba inviabilizando 

seu uso quando a propriedade está distante da 

mineradora. 

Diante disso, o produtor rural deve procurar outras 

fontes de potássio no próprio município como, por 

exemplo, recolher as cinzas de caldeiras, olarias e 

até mesmo de pizzarias. O importante é que essas 

cinzas sejam oriundas de madeira não tratada.

Para o preparo do solo também é indicada a 

fosfatagem, que envolve a aplicação de uma 

rocha rica em fósforo, também conhecida por 

fosfato natural. No cultivo da batata orgânica, o 

recomendado é que a concentração de fósforo no 

solo seja de 60mg/dm3.

Outro importante ingrediente para a produção da 

batata orgânica é o pó de rocha, por ser fonte de 

todos os minerais, inclusive micronutrientes.

b) Aplicação de composto orgânico 

Ao contrário do senso comum, a aplicação de 

composto orgânico deve ser feita com muito 

cuidado no cultivo da batata orgânica, conforme 



34

mencionado anteriormente. Apesar da baixa 

quantidade de nitrogênio presente na maioria dos 

compostos orgânicos, o volume recomendado pela 

maioria dos especialistas (de 20 a 40 toneladas por 

hectare) acaba fornecendo muito mais nitrogênio do 

que a cultura necessita. 

Sugerimos, portanto, que até 60% do composto 

orgânico recomendado para o local sejam aplicados 

antes da semeadura da adubação verde. Lembra-

se do local de origem da batata? Então, ela não 

necessita de grande quantidade de nitrogênio.

COMPOSTO ORGÂNICO SÓ 
DEVE SER UTILIZADO SE A 

CONCENTRAÇÃO DE MATÉRIA 
ORGÂNICA NO SOLO ESTIVER 

ABAIXO DE 20G/DM3.

O composto orgânico produzido, preferencialmente, 

na composteira da própria propriedade (Figura 9), 

pode ser utilizado em solos pobres em matéria 

orgânica (até 20 g/dm3). Para solos ricos em matéria 

orgânica ou onde o manejo das culturas, em especial 

da adubação verde, tenha elevado o teor de matéria 

orgância acima de 20 g/dm3, podemos dispensar o 

nitrogênio (composto orgânico) no plantio. 

O nitrogênio que a batata necessita será fornecido 

pela mineralização da matéria orgânica do solo 

e suplementado, conforme necessário, pela 

mineralização da adubação de cobertura com 

Bokashi (Tabela 1), farelo de mamona ou outra fonte 

orgânica de nitrogênio.

6.4.2 - PREPARO DO SOLO

O bom desenvolvimento dos tubérculos de batata 

orgânica requer, dentre outras práticas, um bom 

preparo do solo, levando em conta o frágil sistema 

radicular das plantas, que pode atingir até um metro 

de profundidade. Os tubérculos são formados até 

uma profundidade de 60cm e, portanto, solos muito 

argilosos e compactados devem ser evitados.

“
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Figura 8 - Pilha de compostagem com resíduos orgânicos. Fonte: Tom Ribeiro/Cati
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TABELA 1 - PREPARO DE BOKASHI AERÓBICO, NA UNIDADE DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 
AGRICULTURA ECOLÓGICA DE SÃO ROQUE (SP)

                                  INGREDIENTES QUANTIDADE
Terra de barranco ou subsolo 125 l
Farelo de mamona 40 kg
Farelo de arroz ou farelo de trigo ou fécula de mandioca 12 kg
Farinha de osso 20 kg
Farinha de peixe 10 kg
Cinzas 12 kg
Carvão vegetal moído 6 kg
Inoculante – material vegetal humificado 25 kg
Farinha de mandioca ou milho não transgênico 0,5 kg
Melaço ou açúcar mascavo 1 l ou 1 kg
Água não tratada (sem cloro) em torno de 16 l

Modo de preparo: 

Em uma vasilha, esquente aproximadamente metade 
da água (8 l). Quando estiver fervendo, acrescente 
meio quilo de uma fonte de amido (pode ser farinha 
de mandioca ou de milho) e deixe cozinhar por 
alguns minutos. Retire a vasilha do fogo e deixe 
esfriar. 

Enquanto esse mingau esfria, em um local 
coberto, misture os demais ingredientes. Depois 
de misturados, esparrame o monte. Quando o 
mingau estiver frio, acrescente o melaço ou açúcar 
mascavo, mexa e adicione o restante da água. Na 
sequência, coloque o mingau no monte esparramado 
e, aos poucos, misture tudo, várias vezes. 

Por fim, peneire essa mistura para quebrar qualquer 
bola de umidade. Amontoe novamente e não deixe 
a temperatura no monte ultrapassar de 60oC a  
65oC. Em torno de uma semana, o Bokashi aeróbico 
estará pronto para uso.

O composto orgânico e o Bokashi são importantes 
na recolonização do solo pelos microrganismos 
benéficos. Com o intuito de obter um solo 
equilibrado para o cultivo da batata orgânica, a 
concentração de micronutrientes disponível na 
terra deve ser a sugerida na Tabela 2. É necessário 
ressaltar que a disponibilidade adequada de cobre no 
solo auxilia no controle da requeima nesse tipo de 
cultura.
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TABELA 2 - CONCENTRAÇÃO DE MICRONUTRIENTES NO 
SOLO PARA PLANTIO DE BATATA ORGÂNICA

Para saber quanto o solo tem de cada nutriente e poder calcular quanto 

precisamos acrescentar para mantê-lo equilibrado, a análise química dos 

macro e micronutrientes é fundamental.

A análise foliar é uma ferramenta interessante para o monitoramento da 

nutrição no cultivo de batata orgânica, desde que as escalas utilizadas 

estejam calibradas para a cultura agroecológica.

Para conhecer quais fontes de fertilizantes são permitidas na agricultura 

orgânica, consulte o Anexo III da IN Mapa nº 17/2014 (www.agricultura.gov.

br/arq_editor/IN-17.pdf) ou o Regulamento Técnico para Sistemas Orgânicos de 

Produção que estiver em vigor.

Enxofre 25 mg/dm3
Relação entre enxofre e nitrogênio de  1:10
Boro 1 mg/dm3
Cobre 2 mg/dm3
Ferro 20 mg/dm3
Manganês  20 mg/dm3
Zinco 5 mg/dm3
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Quanto ao preparo do solo, não existe uma receita 

que possa ser aplicada com sucesso em qualquer 

situação, porque isso depende do tipo de solo, do 

clima, da presença de resíduos vegetais, da adubação 

verde e do manejo orgânico adotado. De maneira 

geral, produtores de batata no estado de São Paulo, 

por exemplo, realizam operações mais profundas, 

como subsolagem, aração e escarificação, que 

objetivam, primordialmente, descompactar o solo.

Em seguida, são realizadas as operações de 

nivelamento do terreno, utilizando grades de 

discos e enxada rotativa, que criam uma camada de 

solo fino e sem a presença de torrões, de forma 

a assegurar o bom desenvolvimento do sistema 

radicular, sobretudo, dos estolões que originarão os 

tubérculos. Sempre que possível, a última operação 

de nivelamento é realizada próximo à fase de 

implantação da cultura, visando ao controle de 

plantas invasoras.

Vale ressaltar que quanto maior o número de 

operações de preparo do solo, maior será a sua 

desagregação e maior a dificuldade de infiltração da 

água, o que contraria um dos princípios da produção 

orgânica. Portanto, dependendo da situação e 

do nível de compactação, é recomendável o 

preparo mínimo e manejo conservacionista do solo, 

caracterizado por um número menor de operações 

e uso de culturas para cobertura e incorporação ao 

solo.

Também podemos utilizar um rolo faca para quebrar 

as plantas da adubação verde. Outra opção é cortar 

as plantas com roçadeiras manuais ou tratorizadas, 

dando preferência para as roçadeiras ecológicas, que 

deixam a palha uniformemente distribuída sobre o 

solo.

Quando o volume da cobertura morta sobre a 

terra for muito grande ou houver necessidade de 

nutrientes no solo, a decomposição desse resíduo 

vegetal pode ser acelerada com a aplicação 

de biofertilizantes ricos em microrganismos 

decompositores. 

O biofertilizante aeróbico pode ser preparado na 

propriedade (Figura 9) ou adquirido no mercado, pelo 

qual é conhecido como microrganismos eficientes ou 

EM, mas comercializado com a marca Embiotic.
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Para produzir o biofertilizante, a melhor técnica 

consiste em adaptar uma serpentina no fundo do 

tanque, pela qual o ar é injetado,  formando um 

cone de bolhas, que sobe até a superfície do tanque, 

contribuindo com a aeração do biofertilizante. 

O ar injetado é captado por uma tubulação que 

recircula o biofertilizante no tanque, com o auxílio 

de um venturi. Nessa estrutura, o biofertilizante 

estará pronto para uso em torno de 18 horas. 

Figura 9 - Bombona plástica de 200 litros utilizada no preparo 
de biofertilizantes. Fonte: Tom Ribeiro/Cati

BIOFERTILIZANTE

Água 
+  

Ingredientes  
diversos

Biofertilizante 
aeróbico

Também podemos fazer a aeração, manualmente. 

Para tanto, basta agitar a mistura que está no 

tanque ou bombona, três vezes ao dia, por 

aproximadamente cinco minutos. Desse modo, o 

biofertilizante ficará pronto para uso em torno de 

três dias.

Os ingredientes do biofertilizante não estão em uma 

fórmula fechada. A seguir, são apresentadas duas 

receitas de biofertilizante.
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TABELA 3 - RECEITA DE BIOFERTILIZANTE 1

TABELA 4 - RECEITA DE BIOFERTILIZANTE 2

O biofertilizante deve ser aplicado na palhada, assim 

que estiver pronto, e  não pode ser guardado para ser 

aplicado na semana seguinte. Alguns dias depois, a 

área estará pronta para o preparo e plantio da batata 

orgânica.

 Biofertilizante 1 (quantidades para 600l)
 Pó de rocha 2 kg
 Farinha de peixe 2 kg
 Melaço 6 l
 Farinha de osso 5 kg
 Microrganismos benéficos (Embiotic) 2 l
 Húmus de minhoca 15 a 30kg
 Levedura de cerveja 600 g
 Turfa (Ribumimcitrus) 3 a 5kg
 Água não tratada (sem cloro) Quantidade suficiente para completar os 600l

 Biofertilizante 2 (quantidades para 600l) 
 Leite cru 6 l
 Esterco fresco de gado  120 l
 Serrapilheira de mata 6 l
 Açúcar mascavo ou cristal 2 kg
 Água não tratada (sem cloro) Quantidade suficiente para completar os 600l
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A aptidão da propriedade para a produção de batata 

orgânica influencia, diretamente, na escolha das 

cultivares que serão plantadas e na possibilidade de 

o agricultor produzir sua própria semente, por um ou 

dois ciclos de cultivo, a partir da batata-mãe.

Os produtores que optarem por plantar batata 

orgânica, com o aproveitamento da própria batata-

semente, devem considerar o tempo de dormência 

dos tubérculos entre a colheita e o início da 

brotação.

Cultivares de batata, com prolongado período de 

dormência, podem inviabilizar seu plantio em um 

mesmo ano agrícola. Isso significa que o agricultor 

deve ter uma infraestrutura de armazenamento 

dessa batata-semente até o início da próxima 

janela de produção. Para isso, é necessário ter uma 

câmara fria que mantenha a temperatura entre 3°C 

e 5°C, com alta umidade relativa do ar, devido à 

inviabilidade de armazenar centenas ou milhares de 

quilos de batatas-sementes em geladeiras. 

Na produção orgânica de batata, o uso de semente 

própria pode enfrentar outros riscos e custos, além 

do perigo de contaminação dos tubérculos por 

doenças viróticas e bacterianas. 

Ao planejar o uso de semente própria, o agricultor 

precisa considerar a janela de produção da 

propriedade, o período de dormência das cultivares 

usadas e a necessidade de armazenar a batata-

semente própria em câmara fria, para as variedades 

com longo período de dormência e/ou pequena 

janela de produção.

7 - ESCOLHA DA CULTIVAR E DO 
PLANTIO

O ARMAZENAMENTO 
DA BATATA-SEMENTE 

PRÓPRIA PODE 
REQUERER UMA CÂMARA 

FRIA PARA CULTIVARES 
COM LONGO PERÍODO 

DE DORMÊNCIA.

“
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7.1 - ESCOLHA DA CULTIVAR E PLANTIO

Para o sucesso da cultura de batatas orgânicas, escolher sementes 

com baixa carga de vírus e cultivares resistentes à pinta preta e 

requeima é primordial.

O Programa de Melhoramento de Batata do Instituto Agronômico 

de Campinas (IAC) selecionou cinco cultivares para os agricultores 

orgânicos, visando ao cultivo mais sustentável. A escolha de 

uma variedade de batata mais rústica, mais resistente a doenças 

e menos exigente em fertilização é de suma importância para a 

produção orgânica. 

O produtor deve optar pelas cultivares mais precoces, que 

produzam o mais rápido possível. Ainda precisa ficar atento 

à preferência dos consumidores, à cor da pele da batata, 

além de observar se a variedade apresenta baixa taxa de 

tubérculos com anomalias e/ou defeitos fisiológicos, tais como 

esverdeamento rápido, rachaduras, desenvolvimento secundário 

ou embonecamento, coração-oco, coração negro. É importante 

também lembrar que cada cultivar tem uma aptidão culinária: 

cozimento, fritura, purê, assada, massas.

Na Tabela 5 ao lado, são descritas algumas características dessas 

cultivares de batatas.

No mercado, há outras cultivares de batata que podem ser 

utilizadas em um sistema orgânico. Recomendamos a avaliação das 

variedades disponíveis, considerando a janela de produção de cada 

propriedade e as exigências dos consumidores.

IAC Aracy

Itararé

Aracy-Ruiva

Ibituaçú

Vitória

Foi aprovada em 1949.

Surgiu do cruzamento 
entre as cultivares 
Katahdin e Profyt.

Criada a partir do 
cruzamento entre 
o clone IAC 5566 
(Arensa x Turma) 
e a cultivar Leo. 
Foi aprovada como 
variedade em 1986.

Resultante da 
mutação da cultivar 
IAC Aracy, em 1985

Surgiu do cruzamento 
das cultivares IAC 
Jacy e clone escocês 
G5264.1.

Foi criada a partir 
do cruzamento das 
cultivares IAC’s 
Ibituaçú e Itararé
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Possui ciclo de vida meio tardio. Tem 
produtividade elevada, podendo ultrapassar 
a marca das 40 t/ha.

Possui ciclo meio tardio a tardio, com 
ótimas produções aos 70 dias, após o 
plantio. Conta com um sistema radicular 
bem desenvolvido e profundo, o que a 
torna pouco exigente em fertilização. 
Sua produtividade média é de 38 t/ha.

Tem ciclo de vida de 100 a 120 dias (médio 
tardio), produtividade média total de 25,2 t/
ha e produção média a alta de tubérculos 
graúdos (acima de quatro centímetros de 
diâmetro). 
É considerada bem rústica quanto à 
exigência nutricional e ao ser comparada 
às demais cultivares. É exigente em cálcio, 
principalmente quando o objetivo é a 
produção de batatas-sementes.

Possui ciclo vegetativo superior a 110 dias.

Tem potencial de produção ao redor de 30 
t/ha de tubérculos.

Tem ciclo vegetativo médio (de 90 a 
110 dias). Tem elevado potencial de 
produtividade (40 a 50 t/ha), com alta 
porcentagem de tubérculos graúdos (87%)

Suas plantas possuem porte elevado e 
os tubérculos têm formatos redondo-
achatados e uniformes. Apresentam 
teor de matéria seca ao redor de 19%. 
A película e a polpa são amarelas, e 
os olhos pouco profundos.

Tubérculos graúdos, com formato 
irregular oblongo-alongado. A cor da 
película é amarela escura, opaca e 
áspera; e a cor da polpa é amarela.

Seus tubérculos têm formatos 
oblongos. Possui pele de coloração 
amarela e áspera (russet), olhos meio 
profundos e polpa de coloração 
creme.  
Possui teor de matéria seca entre 18% 
e 20%.

Possui formato ovalado-cheio, de 
coloração amarela, olhos profundos 
e cor de polpa creme. Possui elevado 
teor de matéria seca dos tubérculos 
(23,5%), o que a torna favorável para o 
preparo de batata na forma de chips e 
batata-palha.

O formato de seus tubérculos é oval-
achatado.  
Possui olhos profundos e coloração 
de pele amarela. A cor de sua polpa é 
creme. 
Possui aptidão culinária na forma de 
salada, purê e fritas.

São sensíveis ao esverdeamento. 
Apresenta alta resistência à pinta 
preta, mediana à requeima e ao 
vírus do enrolamento da folha da 
batata (PLRV).

Favorece a ocorrência do distúrbio 
coração-oco. 
São sensíveis ao esverdeamento. 
Apresenta elevada resistência ao 
vírus do enrolamento da folha da 
batata (PLRV) e é mais resistente à 
requeima em comparação à cultivar 
Aracy.

Também são sensíveis ao 
esverdeamento, elevada resistência 
à pinta preta.

É tolerante às doenças viróticas 
regulamentadas (PLRV, PVY, PVY e 
PVS), requeima e pinta preta.

Considerada resistente às doenças 
foliares, como a requeima e a pinta 
preta, além das doenças viróticas

Tabela 5 - Características de cultivares selecionadas para cultura orgânica da batata.
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7.2 - PLANTIO
Para o plantio de batata orgânica, é recomendado 
escolher um local onde o solo tenha textura 
média, seja bem arejado e bem drenado. Ele deve 
ser preparado por meio de aração, gradeação e 
também pelo uso de enxada rotativa, para que sejam 
eliminados os torrões. 

No plantio, a batata-semente é colocada em 
sulcos de aproximadamente dez centímetros 
de profundidade, que podem ser preparados 
manualmente, com o uso de enxadão ou com um 
equipamento apropriado, conhecido como sulcador 
ou riscador, tracionado por trator. 

No cultivo orgânico, particularmente, antes da 
deposição da batata-semente no sulco, deve ser 
adicionado um adubo orgânico como, por exemplo, o 
Bokashi. Uma vez distribuídos o composto orgânico e 
a batata-semente, os sulcos são cobertos com terra.

Há a possibilidade de usar uma aiveca (bico), 
tracionada por trator ou animal, para a realização 
dos sulcos e também para fazer a amontôa, assim 
como veremos mais adiante. O espaçamento 
entre sulcos-padrão é de 80 centímetros e o 
espaçamento entre as batatas-semente no sulco 
varia de 25 a 35 centímetros. 

Quanto menor for o tamanho da batata-semente, 
menor será o espaçamento entre elas. E para 
aquelas de maior tamanho, esse espaçamento pode 
ser ainda maior.

O consumo de batata-semente, necessária para o 
plantio de um hectare, chega a duas toneladas por 

hectare. A utilização de semente própria possibilita 
o uso de batatas maiores, reduzindo a necessidade 
de composto orgânico. Nesse caso, a necessidade de 
batata-semente pode chegar a até quatro toneladas 
para o plantio de um hectare.

O cultivo é realizado quando a batata-semente 
tiver iniciado sua brotação (Figura 10). Os brotos 
devem ter de um a dois centímetros de tamanho. 
Os maiores são facilmente quebrados no plantio, 
o que não é interessante, em especial se tivermos 
tubérculos que estejam velhos ou esgotados por um 

longo período de armazenamento.

Figura 10 - Batatas-semente com brotos de um a dois 
centímetros, prontas para o plantio. Fonte: Factor, TL
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8 - TRATOS CULTURAIS
8.1 - O TRICHODERMA

O Trichoderma é um fungo de solo encontrado 

entre os agentes de controle biológico mais 

utilizado na produção agrícola mundial. Sua 

aplicação deve ser feita no momento do plantio, 

com um regador ou via pulverizador (100 ml do 

produto comercial a cada 1.000 m2), no sulco de 

plantio.

No caso do cultivo de batata orgânica, há um 

segundo momento para aplicar o Trichoderma ou 

repetir a aplicação, que é na fase de amontôa. 

Frequentemente, o Trichoderma está associado às 

raízes das plantas e à matéria orgânica do solo, 

onde compete com outros fungos causadores de 

doenças, como Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium, 

Phytophthora, entre outros. 

A proteção da batata pelo Trichoderma, além 

de competir pelo espaço no solo com fungos 

causadores de doenças, ocorre também pela 

produção de substâncias que inibem o crescimento 

ou a reprodução dos patógenos. 

Dentre os mecanismos de ação utilizados por esse 

fungo no controle de patógenos, existe ainda o 

parasitismo, pelo qual o Trichoderma se alimenta 

dos demais fungos patogênicos, enfraquecendo 

ou causando a morte deles. Uma vez no solo, o 

Trichoderma precisa apresentar teores de matéria 

orgânica acima de 20 g/dm3 para sobreviver e se 

multiplicar.

Atualmente, existem diversas empresas que 

comercializam diferentes estirpes de Trichoderma. 

Recomendamos que sejam feitos testes locais para 

encontrar as estirpes mais adaptadas para o cultivo 

de batata orgânica, em cada propriedade.

8.2 - AMONTÔA

A amontôa é o “chegamento de terra” na planta, 

onde é formada uma leira, cuja base superior é 

estreita e inferior larga, com altura aproximada de 

20 cm. Geralmente, é realizada durante a primeira 

adubação de cobertura com Bokashi, 30 dias depois 

da emergência das plantas, podendo ser antecipada 
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(início da emergência das plantas).

O Bokashi é distribuído próximo às plantas e, na 

sequência, é coberto com terra no momento da 

amontôa. Esse procedimento é essencial para a 

produção de batatas orgânicas, porque aumenta 

o número de batatas por planta, diminui o 

esverdeamento e o ataque de traças. Isso porque 

as batatas, que ficam fora do solo, acabam sendo 

expostas ao sol e às pragas.

A amontôa em cultivos comerciais, ou seja, 

em grandes áreas de produção, é feita por um 

equipamento conhecido como fresadora. Em 

pequenas áreas, o chegamento de terra pode ser 

realizado manualmente, com o uso de enxada ou 

enxadão, ou de maneira semimecanizada, utilizando 

a aiveca (bico) tracionada por trator ou por animal. 

A amontôa também permite o controle das plantas 

espontâneas.

8.3 - IRRIGAÇÃO

O manejo da irrigação no cultivo de batata orgânica 

é importante, porque geralmente aplicamos muito 

mais água do que a planta necessita. Além de 

aumentar o custo do cultivo, isso pode favorecer 

o surgimento de doenças e carregar nitrogênio e 

potássio para as partes mais profundas do solo, 

impedindo que as raízes aproveitem esses nutrientes.

O correto monitoramento da umidade do solo, 

garante a qualidade da produção, e deve ser feito 

com o uso de tensiômetros colocados na terra. 

Outro método é utilizar leitores de umidade 

simplificados como, por exemplo, o irrigâmetro 

desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, 

em Minas Gerais (Figura 11).

Figura 11 - Representação do irrigâmetro equipado com 
evaporímetro (à direita) e pluviômetro (à esquerda). Fonte: 
Oliveira e Ramos (2008)
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O sistema de irrigação mais utilizado no cultivo 

comercial de batata orgânica é o de aspersão. O 

agricultor deve dar preferência aos aspersores de 

menor vazão e realizar a troca do anel de borracha 

dos canos de irrigação, sempre que necessária, para 

evitar o desperdício de água e de energia, além de 

favorecer o surgimento de erosão na área de cultivo 

irrigado (Figura 12). 

A irrigação realizada corretamente assegurará a boa 

qualidade dos tubérculos e o rendimento potencial 

da cultivar plantada (Figura 13).

Figura 12 - Linha de irrigação por aspersão com vazamento 
no anel de borracha. Fonte: Tivelli, SW (2017)

Figura 13 - Campo de cultivo de batata orgânica em Joanópolis 
(SP) com irrigação por aspersão. Fonte: Tivelli, SW (2016)

8.4 - CONTROLE DE PLANTAS ESPONTÂNEAS

Quem diria que o bom e velho mato seria um 

importante aliado no controle de pragas! Na fase 

jovem, os insetos predadores se alimentam do pólen 

produzido pelas flores das plantas espontâneas. Por 

isso, é importante ter flores durante o tempo todo 

dentro da gleba com o cultivo da batata orgânica.

Na cultura orgânica, o preparo inicial do solo para 

o plantio da batata acaba fazendo o controle 

das plantas espontâneas existentes na área. Pela 

amontôa, as plantas espontâneas são novamente 

controladas, geralmente pela própria operação da 

amontôa, podendo ser manual ou mecânica. 
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Em áreas com um banco de sementes de plantas 

espontâneas em solo muito alto ou com espécies 

de crescimento rápido (Brachiarias, Amaranthus, 

entre outras), há a necessidade de se fazer mais 

um controle das plantas espontâneas, entre 15 e 

20 dias após a amontôa, ou anterior à etapa de 

fechamento do terreno pela batata.

A manutenção do mato, que produz flores nas 

curvas de nível ou no entorno do cultivo, é 

favorável à produção agrícola de batata orgânica.

8.5 - ADUBAÇÃO DE COBERTURA

No item “Calagem, rochagem e aplicação de 

composto orgânico”, tratamos basicamente da 

correção do solo para o plantio de batata orgânica, 

ou seja, da chamada “adubação de plantio”.

O mesmo Bokashi aeróbico, já apresentado, pode 

ser aplicado em cobertura, apesar de que, não 

raramente, todo o Bokashi previsto seja aplicado na 

adubação de plantio. 

A Legislação Orgânica Brasileira, por meio do 

Regulamento Técnico de Produção Animal e 

Vegetal em vigor – a IN Mapa nº 17/2014 (consulte 

sempre o Ministério da Agricultura sobre possíveis 

atualizações), apresenta uma lista positiva com 

inúmeros produtos possíveis de serem usados na 

adubação de cobertura da batata. 

 Sabemos que o agricultor gostaria de encontrar, 

aqui, uma recomendação da quantidade de 

composto orgânico ou de esterco de galinha 

compostado a ser utilizado em cobertura, mas isso 

não é fazer agricultura orgânica. Seria apenas a 

substituição de insumos.

Para fazer a adubação de cobertura da batata, o 

agricultor orgânico precisa lembrar que essa planta 

tem uma memória genética relacionada à sua região 

de origem. Isso significa que a batata vem de um 

local com baixa disponibilidade de nitrogênio no solo 

e, como já informamos, essa hortaliça desenvolveu 

e mantém uma capacidade de aproveitar de quatro 

a cinco vezes mais o nitrogênio proveniente da 

decomposição da matéria orgânica, em relação às 

demais plantas cultivadas.

Devido ao fato de o excesso de nitrogênio na 

cultura estimular o aparecimento de pragas e 

doenças, o agricultor deve oferecer esse e os demais 

nutrientes na quantidade necessária, sem excessos e 

sem deixar faltar. 
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8.6 - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS

Pode parar aí! Se o leitor veio direto a esse item da 

apostila, sem ler os anteriores, não precisa continuar 

a leitura, pois não está preparado para ser um 

bataticultor orgânico!

O controle de pragas e doenças na agricultura 

orgânica utiliza técnicas que buscam o equilíbrio 

ecológico da propriedade. A pura e simples 

substituição de agrotóxicos por produtos naturais ou 

pelo controle biológico não permite a ninguém dizer 

que esteja produzindo batatas em sistema orgânico, 

mesmo que esteja atendendo à legislação brasileira 

para esse tipo de produção. Isso porque se trata de 

um processo agrícola e não de apenas substituição 

de insumos.

Nesse momento, biofertilizantes líquidos aplicados 

via foliar desempenham um papel importante, bem 

como o manejo adequado da irrigação. A correta 

manutenção da umidade do solo permite que 

a atividade microbiana disponibilize o nitrogênio 

presente na matéria orgânica do solo. Com matéria 

orgânica acima de 25 g/dm3, somente a atividade 

microbiana do solo é capaz de fornecer o nitrogênio 

que a batata precisa. 

Por outro lado, em solos com teores de matéria 

orgânica abaixo de 20 g/dm3, contar só com 

a aplicação de biofertilizantes líquidos não é 

suficiente para suprir a demanda de nitrogênio do 

cultivo da batata orgânica. Nessas condições, a 

aplicação de compostos orgânicos em cobertura 

é necessária e essa quantidade será determinada 

pela resposta do cultivo e pela possibilidade 

de parcelamento dessa aplicação nas semanas 

seguintes ao plantio.
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O controle de pragas e doenças foi pensado 

também na implantação da cerca viva para a 

quebra do vento, no Plano de Manejo Orgânico, na 

importância da análise do solo para a recomendação 

da calagem, rochagem e aplicação do composto 

orgânico, na adubação verde e todas as demais 

práticas e tratos culturais.

A seguir, iremos tratar do controle de pragas e 

doenças. Antes disso, devemos alertar que esse 

controle deverá ser adotado somente quando as 

recomendações e/ou manejos descritos, no início 

dessa apostila, não trouxerem resultados positivos 

para a sanidade da cultura. Nessas ocasiões, somos 

obrigados a garantir uma boa produção e o retorno 

econômico da cultura para o produtor rural. 

O uso de defensivos permitidos no sistema orgânico 

para o controle de pragas e doenças deve ser 

prática ocasional, e não rotineira. Resumindo, ao 

adotar práticas de controle, por meio de defensivos 

permitidos no sistema orgânico, estaremos usando 

“muletas” para a viabilização da produção, além 

de produzir um alimento de qualidade nutricional 

inferior.

O controle de pragas e doenças tratado nesta 

apostila, começou quando o agricultor foi informado 

da existência da legislação brasileira de orgânicos. 

O regulamento técnico para esses sistemas de 

produção animal e vegetal está legalmente 

estabelecido em duas instruções normativas: as 

IN’s nº 46/2011 e 17/2014, ambas do Ministério da 

Agricultura. Fique atento às atualizações pelo Mapa. 

O anexo V da Instrução Normativa 17/2014 do 

Mapa contém uma lista positiva com as substâncias 

ativas e práticas permitidas para o manejo, controle 

de pragas e doenças nos vegetais, além do 

tratamento pós-colheita nos sistemas orgânicos de 

produção. Somente as substâncias ativas e práticas 

relacionadas nesse documento podem ser utilizadas 

para a produção orgânica.

Nesta apostila, o controle de pragas e doenças 

também foi relacionado quando os produtores 

orgânicos foram orientados a identificar a janela 

de produção da batata em sua propriedade, quando 

pensou na própria aptidão para essa cultura e na 

escolha da cultivar a ser planta em cada época de 

cultivo. Na agricultura orgânica produzimos batatas 

no melhor momento para o desenvolvimento da 

cultura e não das pragas e doenças.
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Um dos imprevistos no cultivo a campo é a chuva 

fora de época. Nesse cenário, a aplicação da calda 

bordalesa a 1% (1 kg de sulfato de cobre, 1 kg de cal 

hidratado ou cal virgem, acrescido em 100 l de água) 

é recomendado, desde que seja autorizado pelos 

órgãos de certificação. 

Essa autorização é necessária porque o cobre 

pode acumular no solo e o uso excessivo da calda 

bordalesa pode matar as minhocas. Em razão disso, 

a legislação brasileira de orgânicos limita o cobre 

a seis quilos por hectare ao ano, nas aplicações de 

controle de doenças.

A concentração da calda bordalesa pode variar de 

0,3% a 2,0% para o controle da pinta preta, requeima 

e demais doenças fúngicas. Devemos começar 

a aplicação com concentrações mais baixas e ir 

aumentando em função da umidade. Não devemos 

esquecer que concentração acima de 1% inibe o 

crescimento da batata. 

Outro ponto a ser destacado, considerando as 

épocas e regiões que favoreçam a ocorrência da 

requeima, é investigar o teor de cobre no solo. Em 

solos com teores de cobre abaixo de 2mg/dm3, 

a planta da batata fica predisposta ao ataque do 

fungo causador da requeima.

A aplicação de biofertilizantes nas folhas da 

batata, além do efeito nutricional para a planta, 

tem um importante efeito no controle de doenças. 

Os microrganismos presentes nos biofertilizantes 

formam uma capa protetora na folha, impedindo 

ou dificultando que bactérias e fungos causadores 

de doenças consigam penetrar na folha e se 

desenvolver.

Para o controle de nematoides, em especial, dos 

formadores de galha, em solos onde o teor de 

matéria orgânica ainda é baixo (menor que 20 g/

dm3) e a rotação com adubos verde ainda não 

esteja fazendo esse controle, existem alguns fungos 

comerciais eficientes. 

Tanto o Trichoderma harzianum quanto o Paecilomyces 

lilacinus atuam no controle de nematoides. Esses 

agentes de controle biológico são aplicados no sulco de 

plantio e/ou na amontôa. Para informações adicionais, 

consulte os sites www.ballagro.com.br e www.koppert.

com.br.

Para o controle de outras doenças, tais como a requeima 

e as murchas de Fusarium, Rhizoctonia e Verticillium, 

temos à disposição um fungo já mencionado: o 

Trichoderma, que é naturalmente encontrado em solos 

com alto teor de matéria orgânica. 
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mosca da larva minadora (bicho mineiro, Liriomyza), 

assim como a cor azul atrai o trips, um importante 

transmissor de viroses na batata.

A ocorrência de pulgão é um sinal de desequilíbrio 

nutricional (excesso de nitrogênio), portanto, reveja 

a adubação realizada ou que esteja sendo feita 

na cultura. Preparados repelentes também são 

eficientes, como as caldas de pimenta e alho, e o 

chá de arruda, isso sem falar no uso do Neem. 

A calda sulfocálcica (2 kg de enxofre mais 1 kg de 

cal virgem, para preparar 10 l de calda) é outra 

importante ferramenta no controle de pragas 

no cultivo de batata orgânica. Na concentração 

de 0,5%, a calda sulfocálcica controla o trips. É 

importante alertar: se a calda sulfocálcica for usada 

em excesso, poderá estimular o aparecimento de 

cochonilhas, devido ao aumento de enxofre.

O óleo de Neem é outro produto importante ao 

controle de pragas no cultivo de batata orgânica, 

por ser um potente inseticida para o controle da 

mosca branca, por exemplo.

No mercado, há diversos produtos comerciais à 

base de Trichoderma, mas nem todos têm a mesma 

eficiência para o controle de cada doença, uma vez 

que, no controle biológico, a interação entre os 

microrganismos é específica. Fato é que podemos 

usar com vantagem o Trichoderma, desde o plantio 

até a amontôa, sempre com aplicações no solo.

Outro agente de controle biológico é o ácaro 

predador Neoseiulus californicus, que tem uma 

notável capacidade de se alimentar de outros 

ácaros, como o rajado. Ainda se alimenta dos ovos, 

ninfas, larvas e adultos de outros ácaros.  

A recomendação do fabricante é para que a 

liberação do ácaro predador ocorra no início da 

infestação do ácaro praga, com a liberação de, 

pelo menos, 20 mil ácaros predadores por hectare. 

As liberações são feitas por polvilhamento das 

folhas da cultura com o produto comercial. Outras 

informações podem ser encontradas no site www.

koppert.com.br.

No cultivo orgânico da batata, ainda podemos 

utilizar placas ou faixas adesivas coloridas para 

o monitoramento e controle de insetos. A cor 

amarela é sabidamente atrativa para alguns insetos 

como, por exemplo, os pulgões, a mosca branca e a 
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8.7 - ROGUING

O roguing consiste na eliminação de plantas 

visualmente anormais ou doentes, com 

virose (mosaico nas folhas), folhas retorcidas, 

encarquilhadas e pouco desenvolvidas. É uma prática 

dispensada no cultivo comercial de batata, contudo, 

obrigatória na produção de batata-semente.

No roguing, essas plantas anormais são arrancadas 

completamente (hastes, folhas, tubérculos e raízes), 

geralmente com o uso de enxadão, e colocadas 

em um saco plástico. Em seguida, elas devem ser 

incineradas ou enterradas em um local apropriado e 

distante do local de cultivo. 

Caso seja constatada apenas uma planta com 

murchadeira, também conhecida como murcha 

bacteriana, causada pela bactéria Ralstonia 

solanacearum, toda a produção fica impedida de ser 

comercializada ou utilizada como batata-semente. 

O sintoma dessa doença é a murcha da parte aérea 

da planta, em condições adequadas de umidade. 

Inicialmente, só uma haste ou parte dela começa a 

definhar e, com o passar do tempo, a planta inteira 

murcha, seca e morre.

8.8 - DEFEITOS FISIOLÓGICOS

Os defeitos fisiológicos também são conhecidos 

como doenças fisiológicas ou distúrbios fisiológicos. 

Eles alteram o tubérculo na sua forma, aparência de 

pele ou de polpa. Mas apesar de serem conhecidos 

como “doenças”, esses defeitos não são provocados 

por agentes biológicos (insetos, fungos, bactérias, 

vírus, nematoides). 

O surgimento dos defeitos é de causa genética ou 

ambiental, sendo os mais comuns: embonecamento, 

esverdeamento, rachadura, lenticelose, mancha-

chocolate, coração-oco e coração-negro.

- Embonecamento: também conhecida como 

“crescimento secundário”, essa anomalia é 

caracterizada por um crescimento não uniforme 

do tubérculo, que fica com o formato anormal, 

depreciando o valor comercial da batata. 

Ocorre devido à falta de água associada às altas 

temperaturas e à adubação exagerada com 

nitrogênio.
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- Mancha-chocolate: conhecida também como 

chocolate ou mancha-ferruginosa, são pequenas 

manchas de coloração marrom a avermelhada, que 

surgem em qualquer parte da polpa da batata. Os 

períodos de alternância de seca e umidade, aliada às 

altas temperaturas durante o cultivo, favorecem a 

ocorrência desse defeito.

- Coração-oco: é caracterizado quando ocorre uma 

cavidade, geralmente no centro da polpa da batata, 

de coloração marrom a avermelhada. O sintoma é 

mais frequente em batatas grandes e em cultivares 

suscetíveis. Aparece no crescimento da batata, após 

o fornecimento de água em um período de seca e 

pela adubação nitrogenada em excesso. A redução 

entre o espaçamento proporciona um melhor 

fechamento da parte aérea e, consequentemente, 

melhor manutenção de umidade, o que pode reduzir 

a ocorrência de coração-oco.

- Coração-negro: apresenta-se com o surgimento 

de cavidades no interior da polpa da batata, de cor 

escura (negra). Qualquer condição no cultivo ou 

no armazenamento dessa hortaliça, que diminuam 

drasticamente a presença de oxigênio, pode 

favorecer a ocorrência de coração-negro.

- Esverdeamento: caracteriza-se pela ocorrência da 

coloração verde na pele da batata, pela exposição 

à luz. A sensibilidade ao esverdeamento muda de 

cultivar para cultivar, ou seja, existem variedades 

que esverdeiam mais fácilmente que outras. O 

pigmento verde é devido à formação de clorofila 

e substâncias tóxicas, como a solanina. No campo, 

uma amontôa bem feita previne o esverdeamento. 

Após a colheita, durante o armazenamento ou no 

local de comércio, as batatas devem ser protegidas 

da luminosidade.

- Rachadura: ocorre devido à alternância de 

períodos secos e úmidos, durante o desenvolvimento 

da cultura. Também existem diferenças entre as 

cultivares. O uso de espaçamento mais largo e a 

falta de boro no solo favorecem a ocorrência de 

rachaduras.

- Lenticelose: as lenticelas são pequenos orifícios 

na pele da batata, que servem para a respiração 

da hortaliça. Com o excesso de umidade durante 

seu cultivo, esses poros aumentam de tamanho, 

ficando mais salientes, e adquirem uma coloração 

esbranquiçada. Esse aumento de tamanho das 

lenticelas favorece a entrada de patógenos nos 

tubérculos.
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Ao final do ciclo de cultivo orgânico da planta da 

batata, as plantas secam. Após secarem, o produtor 

deve aguardar entre dez e 15 dias para a colheita das 

batatas. Esse período de espera deve ser respeitado, 

porque serve para reduzir a umidade da pele da 

batata e o nível de machucaduras (esfolamento). 

As plantas podem ser intencionalmente mortas 

para a colheita. No cultivo orgânico, o uso de 

lança-chamas (fogo) mata a parte aérea da batata, 

permitindo a colheita uniforme de toda a gleba.

Logo após a colheita, a batata passa por um 

processo de beneficiamento. No Brasil, o 

beneficiamento de batatas orgânicas consiste em 

uma escovação dos tubérculos e na classificação 

deles por tamanho para, em seguida, serem 

embalados. 

O escovamento retira o excesso de terra aderida 

aos tubérculos, mas mantém uma fina camada 

protetora. Além disso, estudos comprovam que a 

batata escovada dura por um período muito maior 

em comparação às que são lavadas.

O beneficiamento orgânico tem como vantagem a 

não lavagem dos tubérculos para o comércio. Isso 

evita o apodrecimento e reduz o esverdeamento 

dos tubérculos, sem elevar o custo final do produto 

e sem gerar um problema ambiental, por causa das 

águas residuárias de lavagem.

9. COLHEITA E BENEFICIAMENTO



56

BIBLIOGRAFIA
ABREU JUNIOR H de., 2014 – O manejo da adubação visando ao equilíbrio e resistência das plantas. Ibiúna. Material didático do 
Curso de Capacitação em Olericultura Orgânica. 15p. (não publicado)

LUCON CMM; CHAVES ALR; BACILIERI S., 2014 – Trichoderma: o que é, para que serve e como usar corretamente na lavoura. São 
Paulo. Instituto Biológico. 28p.

MEIRELLES LR; RUPP LCD., 2005 – Agricultura ecológica: princípios básicos. Dom Pedro de Alcântara/RS. Centro Ecológico. 78p.

OLIVEIRA, E.M.; OLIVEIRA, R.A.; SEDIYAMA, G.C.; CECON, P.R., DRUMOND, L.C.D., 2011 – Análise do coeficiente e o desempenho 
do irrigâmetro e a influência dos elementos do clima na estimativa da evapotranspiração. Engenharia na agricultura, Viçosa (MG), 
Volume 19 Nº 4, Julho-Agosto de 2011.

Pereira A. da S. & Daniels J., 2003 – O Cultivo da batata na região sul do Brasil. Brasília, Embrapa Informação Tecnológica. 567p.

Zaag, D.E. van der., 1982 – Batata-semente. Fontes de fornecimento e tratamento. 1. Instituto Holandês de Consulta sobre a Batata, 
Haia, Holanda. 58p.








