
Tecnologia de estabelecimento 

de campo de produção de mudas 

de mandioquinha-salsa

A produção de mudas é fase primordial na 

cultura da mandioquinha-salsa. O uso de mudas 

de campos comerciais em fase de final de ciclo, 

muitas vezes ressecadas e sem os devidos 

cuidados quanto à sua origem, tem provocado 

graves problemas de degenerescência pelo 

acúmulo de doenças e pragas. Para solucionar 

e s s e  p r o b l e m a ,  r e c o m e n d a - s e  o  

estabelecimento de um campo de produção de 

mudas com manejo específico para tal, visando à 

melhoria do processo de produção de mudas 

com consequente aumento na produtividade. 

Deve-se controlar as plantas invasoras à medida 

que elas representem significativa competição no 

uso de água e nutrientes. Os herbicidas sempre 

causam algum efeito de fitotoxidez e 

considerando-se que a área é pequena, 

recomenda-se realizar capinas manuais em dias 

ensolarados. O mato deve ser deixado entre as 

leiras, exceto aqueles com grande capacidade de 

rebrota, que devem ser retirados da área.

Recomendam-se adubações de cobertura com 

250 kg/ha de sulfato de amônio 30 a 40 dias 

após o transplante de mudas e com cerca de 100 a 

200 kg/ha de NPK 20-00-20, conforme análise 

de solo, aos 60-75 e aos 100-120 dias após o 

transplante. Pode-se realizar adubação orgânica 

em cobertura, o que normalmente para a 

produção de raízes não é recomendado por 

promover o excessivo vigor da parte aérea das 

plantas em detrimento da produção de raízes.

Atenção especial deve ser dada ao controle de 

pragas e doenças. As medidas básicas são: 

escolha do local de plantio, seleção e tratamento 

do material de propagação, limpeza de máquinas 

e ferramentas utilizadas na área, adequado 

manejo da irrigação, boa nutrição do campo e 

caminhamento periódico na área, efetuando-se 

catação manual de insetos pragas e podas de 

limpeza, além de eliminação de plantas com 

sintomas de doenças de solo. Efetuados estes 

tratos, o risco de ocorrência de pragas e doenças é 

reduzido.
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