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INlROIlJÇAO 

Com a finalidade de avaliar a influência de aplicação de PK em diversos ni
veis no plantio da batata-doce, cultivar Rosinha do Verdan, sobre os constituin -
tes da matéria seca das raizes foi desenvolvida pela Estação Experimental de Ita
guai em colaboração com o Centro de Tecnologia Agrico1a e Alimentar (CTAA), no Mu 
nicipio de Mage-RJ, o presente experimento. 

O experimento foi instalado em solo hidromõrfico, plano, utilizando-se a c! 
ta da cultivar de expressão comercial dada as caracteristicas e padrão excelente 
das raizes. 

Adotou-se o plantio com 1 metro entre 1eiras e O,25m entre plantas, c~n a 
aplicação dos fertilizantes em sulco, antes do plantio. 

O delineamento estatistico foi em blocos casua1izados com 9 (nove) tratamen 
tos e 3 (três) frequências com nlveis de P20S variando de O a .120 kg/ha e ~O de 
O a 160 kg/ha, tendo sido o nitrogênio aplicado em dose constante de 40 kg/ha . 
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As anãlises de determinação dos constituintes químicos e físicos da matéria 
seca das raizes foram executadas pelo Centro de Tecnologia Agrícola e Alimentar 
(CTAA) em amostras de 1500 g de raízes por tratamento e respectivas repetições . 

Para efeito das anãlises de umidade total, fibras e proteínas, utilizou-se 
os metodos recomendados pela Association of Official Agricultural Chemists (1970) 
e Kurschner e Hanak modificado por L. Belluci, indicado por Villavecchia (1937). 

Todas as determinações de laboratório foram executadas em duplicatas tendo 
sido consideradas as médias das duas determinações. 

RESlLTAOOS E DISCUSSAO 

No Quadro I, são apresentadas além dos tratamentos, as médias encontradas 
dos teores de umidade total, proteína bruta, cinza, fibra, perdas por descascame~ 
to e rendimento em farinha em raízes provenientes dos diversos tratamentos em es
tudo. 

Pelos resultados encontrados verificou-se não ter ocorrido influência dos 
diversos níveis de P205 e K20 nos parâmetros químicos e físicos das raízes; com 
exceção do teor de cinzas onde foi verificado significância ao nível de 5% entre, 
tratamento, confirmado pelo teste de Duncan onde houve diferença significativa e!! 
tre a média do tratamento 30-BO e as dos tratamentos 60-80, 60-120 e 60-160 . 

O rendimento em farinha mostrou uma variação entre medias de 30,60 a 35,14. 
As perdas por descascamento apresentaram uma variação entre médias de 4,67 a 
14,67 . 

Nas condições em que foi executado o experimento verificou-se efeito dos n1 
veis de fósforo e potãssio somente para cinza, enquanto que os , teores de umidade 
total, fibra e proteína bruta não foram influenciados pelos mesmos . 
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QUADRO 1 - Teores dos componentes fisicos e quimicos de raizes de batata-doce , 
Rosinha do Verdan, cultivada no Municipio de Mage-RJ. (médias de 

três repetições). 

TRATAMENTOS Umi da de Proteina Cinza Fibra Perda por Rendimento em 
total bruta descasca- fari nha 

N P20S K20 * mento 
g/loo 9 g/1OO 9 Q/100 9 g/ROO 9 g/100 9 g/100 9 

kg/ha 

40 O O 72,40 5,31 2,97 2,95 4,72 32,59 

40 30 80 71,6~ 5,82 3,35 2,67 6,41 30,83 

40 60 80 68,17 4,81 2,35 2,55 9,71 34,30 

40 90 80 71,37 5,11 2,75 3,07 7,75 30,60 

40 120 80 73,23 5,92 3,01 4,85 5,57 30,84 

40 60 O 69,80 5,42 2,83 2,77 9,23 31,75 

40 60 40 72,07 5,39 3,11 3,21 14,67 35,14 

40 60 120 73,20 5,22 2,48 2,84 4,67 31.03 

40 60 160 72,63 5,12 2,37 2,91 12,00 34,31 

* Em raizes de batata-doce ao natural. 
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