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APRESENTAÇAO 

O Sistema de Produção que se apresenta nesta publ icam resulta do encontro 
realizado em Jaguaquara, Estado da Bahia, durante o perlodo de 08 a 11 de junho de 
1976, quando pesquisadores,-Bxtensionistas e produtores reuniram-se para definir 
Sistemas de Produção para a cultura da batatinha no Estado da Bahia. 

Verificado que no municipio de Paripiranga os produtores de batatinha apre- 
sentavam um mesmo nivel de tecnologia e caracterlsticas que os distinguiam dos de- 
mais produtores do Estado, decidiu-se pela recomendação de um Sistema de Produ- 
ção exclusivamente para aquele Municipio, que apresentamos nesta Circular. 





2.8. Rotação de cultura: rotação com feijão Macassar e ab6bora. 

2.9. Comercializeo: através da cooperativa da região. 

3. RECOMENDAÇOES TECNICAS 

3.1. Escolha da area 

Sempre que possível estabelecer a cultura em solos férteis e bem drenados. 

3.2. Yreparo do solo 

Deverá constar de uma aração e duas gradagens feitas a tração mecânica e sul- 
camento a tração mecânica ou animal. 

Efetuar a aração a uma profundidade de 20-25 centímetros, em curva de nl-  
vel necessário. a aproximadamente 60 dias antecedendo ao plantio. 

Realizar as gradagens As vésperas do plantio e, em seguida, abrir sulcos com 
10 a 15 centímetros de profundidade e espaçados 0.80 metros entre si. 

3.3. Correção e adubação 

Sempre que possivel, a correçãoe a adubação deverão ser feitas com base em 
resultados de analise de solos. Havendo impossibilidade de se efetuar a analise do 
solo, p!oceder do seguinte modo: 

Adubação de plantio: aplicar nos sulcos a f6rmula 18-46-0 na quantidade de 
600 kg/ha, por ocasião do plantio. Juntamente com esta adubação deverão ser usa- 
dos 40 kg/ha de Granutox para controle de pragas do solo. O adubo deve ser bem 
misturado com a terra dos sulcos para evitar o contato direto dos tubérculos-semen- 
tes. 

Adubação em cobertura : aos 30-40 dias ap6s a emergência das plantas, apli- 
car 50'kgíha de uréia, em cobertura. 

3.4. Plantio 

Variedades - as mais indicadas para a região são, em ordem decrescente: Del- 



ta A, Delta S. Bintge e Marijke. 

Tub6rculos-sementes - utilizar sementes com certificado de sanidade. 

Espaçamento - 0.80 metros entre fileiras e 0.30 metros entre plantas. 
> ,, 

Profundidade de plantio - as sementes deverão ser colocadas a uma profundi- 
dade de 8 a 10 centímetros da superfície do solo. 

Epoca de plantio -efetuar o plantio no inlcio da estação chuvosa. 

3.5. Tratos culturais 

Fazer a primeira capina, com cultivador ou enxada, aos 10 dias ap6s a emer- 
gência das plantas e, aos 30 dias, a primeira amontoa. A segunda capina dever8 ser 
feita 45 dias aphs a emergência das plantas, seguida de outra amontoa aos 60 dias. 

3.6. Tratos fitossanitdrios 

O tratamento fitossanitdrio dever8 iniciar-se aos 10 dias ap6s a ernergbcia das 
plantas e repetidos semanalmente ate o fim do ciclo. O tratamento consiste em pul- 
verizações com uma das seguintes misturas: 

Mistura 1. Folidol 20 cc 
Peprosan 20-30 g 
Manzate 20-30 g 
Agua 20 1 
Espalhante-adesivo 20 cc 

Mistura 2. Kilval 15 cc 
Peprosan 20-30 g 
Duter 20-30 g 
Agua 20 1 
Espalhante-adesivo 20 cc 

3.7. Colheita, classificação e armazenamento 

Recomenda-se que seja feita a colheita logo ap6s a morte da parte aérea das 
6 



plantas, deixando-se os tubérwios expostos ao sol por algumas horas. Logo após. k 
var as batatinhas para o dep6sito e fazer uma primeira dassific@b em hmçllo do t8- 
manho e estragos. Uma segunda classifiwç3o demd ser feita pela mperotivs. 

3.8. Rota* de cultura 

Ap6s a colheita da batatinha, remmande-se plantar, no m~wno lugar, feijão 
Macassar ífeijzo de corda) e, no mês de maio do ano seguinte, abóbora. 

Como a maioria dos produtoras s& cooperados, recomenda-se que a com& 
lizaç5o seja feita através da Cooperativa B qual estejam associados. '? 
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