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RESUMO 

Entre os fatores que podem contribuir para o aumento da produtividade da batata 
cabe ressaltar o uso dos fertilizantes, entre eles o nitrogênio (N) além de outros 
produtos utilizados afim de promover um melhor desenvolvimento da cultura. 
Objetivou-se com este estudo avaliar a influência do manejo nitrogenado e utilização 
de manejos alternativos com o uso de bactérias promotoras de crescimento e 
biofertlilizantes na produção de batata. O estudo foi realizado no ano de 2014, no 
município de Silveira Martins-RS, onde foram realizados dois experimentos em 
delineamento blocos ao acaso com quatro repetições. Os tratamentos foram 
compostos por diferentes combinações de fertilizante nitrogenado, bactérias 
promotoras de crescimento, biofertlizante, Bacillus Subtilis, pseudômonas e CIATT 
os quais foram aplicados no sulco de semeadura e/ou no momento da amonta. Os 
manejos alternativos não apresentaram eficiência para número de tubérculos e 
produtividade total em relação ao manejo convencional utilizado na cultura da 
batata.  
PALAVRAS-CHAVE:  fertilização, produtividade, Solanum tuberosum L. 
 
 
 

NITROGEN ALTERNATIVE MANAGEMENT AND USE OF GROWTH 
PROMOTING BACTERIA IN THE POTATO CROP 

 
ABSTRACT 

Factors that may contribute to increase the potato productivity emphasizes the use of 
fertilizers, including nitrogen (N) and other products used to promote better culture 
development. The objective of this study was to evaluate the influence of nitrogen 
management and use of alternative managements with the use of growth promoting 
bacteria and biofertlilizers in the potato production. The study was carried out in 2014 
in the city of Silveira Martins, RS, where two experiments were carried out in a 
randomized block design with four replications. The treatments were different 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

233 

combinations of nitrogen fertilizer, which growth promoting bacteria, biofertilizer, 
Bacillus subtilis, pseudomonas and CIATT which were applied in the planting furrow 
and or at the time of piles. Alternative managements not showed efficiency to number 
of tubers and total yield compared to conventional management used in the potato 
crop. 
KEYWORDS: fertilization, productivity, Solanum tuberosum L. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
A batata (Solanum tuberosum L.) é o terceiro principal alimento no mundo, 

sendo superada apenas pelo arroz e trigo (FAOSTAT, 2013). Cultivada em mais de 
125 países, a produção mundial é da ordem de 332,3 milhões de toneladas, com 
área plantada de 18,2 milhões de hectares e produtividade média de 18,3 t ha-1 
(SILVA et al., 2014). Atualmente, seu cultivo vem ganhando espaço nos países em 
desenvolvimento que, na última década, liderados por China e Índia, produziram 
mais da metade do total mundial (GNOCATO et al., 2014). No Brasil, é a hortaliça de 
maior importância econômica, em 2013 a área plantada foi de cerca de 128 mil 
hectares (KAWAKAMI,  2015), e em 2015, as perspectivas levam a um avanço em 
relação a temporada de 2014 (CARDOSO et al., 2015). Além disso, no País, a 
batata processada na forma de chips e palitos pré-fritos apresentou o segundo maior 
crescimento no setor industrial de alimentos no ano de 2010 (SILVEIRA et al., 2011). 

Do ponto de vista da segurança alimentar, a batata é uma cultura de grande 
importância nutricional uma vez que os tubérculos são uma excelente fonte de 
energia oriunda dos carboidratos, ricos em sais minerais e vitaminas e apresentam 
proteínas de alto valor biológico (FERNANDES et al., 2015). Sabe-se que 100g deste 
produto suprem cerca de 10% das necessidades de um adulto em tiamina, niacinas, 
vitamina B6 e ácido fólico; 50% de vitamina C e 10% da demanda de proteínas, além de 
840 mg de potássio, destacando-a como uma das hortaliças mais ricas neste nutriente 
(PÁDUA et al., 2009). 

Por ser uma cultura de ciclo curto e apresentar alta capacidade produtiva, a 
batateira é altamente responsiva à aplicação de nutrientes (FERNANDES & 
SORATTO, 2012; LUZ et al., 2013). Dessa forma, entre os fatores que podem 
contribuir para o aumento da produtividade, cabe ressaltar o uso do nitrogênio (N), o 
qual possui uma relação direta com a fotossíntese e crescimento vegetativo da 
planta (TAIRO & NDAKIDEMI, 2013). De acordo com FERNANDES et al. (2011),   a 
cultura é altamente responsiva a aplicação de N, sendo que este é o segundo 
nutriente mais absorvido pela batateira, dessa forma um dos mais limitantes na 
produtividade. No Brasil, é possível encontrar recomendações de fertilização 
variando de 60 a 250 kg ha-1 de N, sendo que a dose ótima a ser fornecida depende 
de vários fatores, como produtividade esperada, pluviosidade, cultura anterior, 
práticas culturais, entre outros (FONTES, 2001). Além disso, a dose a ser aplicada 
deve otimizar o rendimento da cultura e a qualidade final do produto, maximizar a 
rentabilidade e reduzir os riscos de contaminação ambiental (COELHO et al., 2010). 
Trabalhos de pesquisa conduzidos na Embrapa Clima Temperado mostraram não 
haver efeito na produtividade de tubérculos ao se usar sulfato de amônio, ureia ou 
sulfonitrato de amônio, como fontes deste nutriente. Entretanto, MILAGRES et al. 
(2013), recomendam o uso do parcelamento da adubação nitrogenada na cultura da 
batata, visando melhorar a eficiência de utilização, pois ele proporciona algumas 
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vantagens como: menor perda por lixiviação, menor perda por volatilização e 
redução do efeito salino.  

A salinidade constitui um dos problemas mais graves para a agricultura, pois 
afeta consideravelmente a produtividade das culturas. Os efeitos negativos da 
salinidade do solo sobre as plantas são, sobretudo devidos ao potencial osmótico da 
solução do solo, pois a presença de elevadas concentrações de sais reduz a 
disponibilidade de água e, consequentemente ocorre um estresse salino, em que as 
plantas respondem com menores produções. (LOVELLI et al., 2000). Em Solanum 
tuberosum L. possibilita a redução da produção de tubérculos com calibres que não 
são comercializáveis, além de problemas fisiológicos como aumento da 
percentagem de matéria seca no caule e tubérculos, embonecamento e coração oco 
(LUZ et al. 2014) tornando-se economicamente inviável. Diante disso, buscam-se 
alternativas para reduzir os riscos ambientais causados pela utilização inadequada e 
às vezes excessiva de insumos pois a alta quantidade de fertilizante aplicada, cria 
certos problemas de ordem biológica, econômica  e ambiental (SHRESTHA et al., 
2010; FONTES  et al., 2011).  

Neste sentido, a utilização de manejos alternativos além do uso da fertilização 
nitrogenada pode ser uma forma de aumentar a produção agrícola, tornar o produto 
mais competitivo e diferenciado e, ainda, diminuir os custos para o produtor. Dentre 
estes vale ressaltar a utilização de bactérias que colonizam a rizosfera ou raízes e 
exercem efeito benéfico sobre as plantas, as chamadas rizobactérias promotoras de 
crescimento de plantas (RPCPs) as quais são capazes de estimular o crescimento 
vegetal através do aumento na disponibilidade de nutrientes na rizosfera e melhorias 
na estrutura do solo, produção de reguladores de crescimento, controle ou inibição 
da atividade de fitopatógenos, biorremediação de elementos contaminantes do solo 
como metais pesados e agroquímicos (AHEMAD & MALIK, 2011; BULGARELLI et 
al., 2013), entre outros mecanismos. Têm sido identificadas em diversos gêneros 
incluindo Acinetobacter, Azospirillium, Azotobacter, Bacillus, Beijerinckia, 
Burkholderia, Enterobacter, Pantoea, Pseudomonas e Ralstonia (KARAKURT & 
KOTAN, 2011).  

Estudos evidenciam que bactéria Azospirillum brasilense, além de realizar a 
fixação biológica do N em gramíneas como o milho, na cultura da batata poderia 
atuar como um promotor de crescimento pela possível produção de fitormônios 
como o ácido indol acético, ácido indol butírico, giberelinas, citocininas e 
octadecanóides (KANG et al., 2009; PÉREZ-GARCÍA et al., 2011), destacando-se, 
sobretudo, a produção de auxina, que interfere no crescimento das plantas e pode 
alterar a morfologia das raízes, possibilitando a exploração de maior volume de solo. 
Em canola houve aumento do número de grãos por síliqua e da massa de mil grãos 
pela microbiolização de sementes com Azospirillum brasilense (NOSHEEN et al., 
2011). Ainda os gêneros Pseudomonas e Bacillus têm sido amplamente estudados e 
seus benefícios observados em várias culturas. Em plantas de cebola cultivadas em 
campo, originadas de sementes microbiolizadas com espécies correspondentes a 
estes gêneros, foram obtidos acréscimos de 15,7 a 24,4% na produção total de 
bulbos por hectare e de 4,3 a 13,5% na massa média de cada bulbo (HARTHMANN 
et al., 2010). 

Diante do exposto, objetivou-se com esse estudo avaliar a influência do 
manejo nitrogenado e da utilização de manejos alternativos com o uso de bactérias 
promotoras de crescimento e biofertlilizantes na produção de batata. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado no município de Silveira Martins-RS, Brasil situada na 

latitude 29º 38' 33" S, longitude 53º 35' 08" W e 431 m de altitude.  Segundo a 
classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cfa Subtropical úmido com 
verões quentes, sem estação seca definida (HELDWEIN et al., 2009). O plantio 
ocorreu no dia 10 de novembro de 2014 em sulcos de 5 a 10 cm de profundidade.  
Cada parcela experimental foi composta por um camaleão de dois metros de 
comprimento por 0,9m (área experimental de 1,8 m2). Utilizaram-se duas fileiras 
laterais como bordadura.  

Foram realizados dois experimentos em delineamento em blocos ao acaso 
com quatro repetições. Os tratamentos estão descritos na Tabela 1. Os produtos 
utilizados foram: inoculante biofertilizante promotor de crescimento a base de 
bactérias do gênero Azospirillum com garantias de 2x108 UFC mL -1; complexo de 
nutrientes composto por fósforo (P2O5): 22 g L-1, cobre (Cu): 0,55 g L-1, nitrogênio 
(N): 11 g L-1, Enxofre (S): 0,22 g L-1, complexados por moléculas de 
oligossacarídeos e polissacarídeos; enraizador formulado a partir de extratos 
metabólicos de microrganismos, complexo de polissacarídeos e oligossacarídeos; 
produto a base de bactérias do gênero pseudômonas,produto a base de bactérias 
da espécie Bacillus Subtilis, produto CIATT e ureia comercial ((NH2)2CO) contendo 
46% de N a qual foi aplicada no momento da amontoa de semeadura em três doses 
sendo 0, 50 e 100% da recomendada para a cultura, as quais foram 0, 80 e 160  kg 
ha-1. No experimento 1 os demais produtos foram aplicados no sulco de semeadura. 
Já no experimento 2 foram aplicados no sulco de semeadura e ou no momento da 
amontoa (Tabela 1). 
 
TABELA 1.  Descrição dos tratamentos aplicados em tubérculos de batata semente 

e no sulco de semeadura para os experimentos 1 e 2. 
Tratamentos  Aplicação no sulco de semeadura  Aplicação na amontoa  

EXPERIMENTO 1 
1 Testemunha Testemunha 
2 - 160 kg ha-1de N 
3 - 80 kg ha-1 de N 

4 Azospirillum (A) (1L ha-1) + complexo 
de nutrientes (CP) (0,5L ha-1) 

80 kg ha-1 de N 

5 A (1,5L ha-1) + CP (0,5L ha-1) 80 kg ha-1 de N 

6 A (1L ha-1) + Enraizador (E) (0,5L ha-

1) 
80 kg ha-1 de N 

7 A (1L ha-1) + E (1L ha-1) 80 kg ha-1 de N 

8 A (1L ha-1) + CP (0,5L ha-1) + 
Pesudomonas (P) (1L ha-1) 

80 kg ha-1 de N 

9 A (1L ha-1) + CP(0,5L ha-1) + Bacillus 
Subtilis  (BS) (1L ha-1) 

80 kg ha-1 de N 

10 A (1L ha-1) + CP (0,5L ha-1) + CIATT 
(1L ha-1) 

80 kg ha-1 de N 

11 A (1L ha-1) + CP (0,5L ha-1) + P (0,5L 
ha-1) + BS (0,5L ha-1) 

80 kg ha-1 de N 

12 
A (1L ha-1) + CP (0,5L ha-1) + P (0,5L 
ha-1) + BS (0,5L ha-1) + CIATT (0,5L 

ha-1) 
80 kg ha-1 de N 
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 A(1L ha-1) + CP (0,5L ha-1) + P (0,5L 
ha-1) + BS (0,5L ha-1) + CIATT (0,5L 

ha-1) 
160 kg ha-1de N 

EXPERIMENTO 2 
1 Testemunha Testemunha 
2 - 160 kg ha-1de N 
3 - A (1L ha-1) + CP (0,5L ha-1) 
4 - A (1L ha-1) + E (1L ha-1) 

5 - A (1L ha-1) + CP (0,5L ha-1) + 
P (0,5L ha-1) + BS (0,5L ha-1) 

6 A (1L ha-1) + CP(0,5L ha-1) + P (0,5L 
ha-1) + BS (0,5L ha-1) 

Idem sulco 

7 
A (1L ha-1) + CP (0,5L ha-1) + P (0,5L 
ha-1) + BS (0,5L ha-1) + CIATT (0,5L 

ha-1) 

Idem sulco 

 
O manejo e a quantidade de N foram realizados conforme as orientações 

técnicas agronômicas recomendadas da cultura (FONTES, 2005). O controle 
fitossanitário foi feito por meio de aplicações preventivas e de controle com 
defensivos químicos, sempre que necessário. A colheita foi realizada manualmente 
no dia 24 de fevereiro de 2015. As variáveis analisadas foram o número de 
tubérculos por parcela, peso médio por tubérculo e produtividade total de tubérculos. 
As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software Genes ® (CRUZ, 
2006), realizando-se a análise de variância (p>=0,05) e quando significativo aplicou-
se o teste de comparação de médias Scott-Knott.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas Tabelas 2 e 3 estão apresentados os resultados da comparação de 
médias referentes as variáveis: número de tubérculos (NT), massa média de 
tubérculos (PMT) e produtividade total (PT). A produtividade total de tubérculos 
variou entre 3,22 a 15,38 t ha-1 (Tabela 2), entretanto o potencial produtivo da cultura 
é de 30 a 40 observando-se, portanto que a produtividade foi abaixo da esperada, 
devido, principalmente a ocorrência de altos índices pluviométricos e temperaturas 
elevadas, aumentando a incidência de doenças e consequentemente reduzindo a 
produção. Ainda, no período de colheita, as chuvas continuaram intensas atrasando 
a retirada dos tubérculos do campo e provocando perdas por apodrecimento. 
 
TABELA 2 . Número de tubérculos (NT), massa média de tubérculos (g) (PMT) e 

produtividade total (t ha-1) (PT) em tubérculos de batata submetidos 
a 12 tratamentos para o experimento 1. 

Tratamentos NT PMT PT 
1 39,00 a* 66,08 g 15,38 a 
2 29,00 c 77,61 e 9,45 c 
3 19,00 f 69,74 f 9,18 c 
4 17,25 g 86,27 c 8,00 d 
5 16,75 g 80,69 c 8,59 d 
6 23,25 e 90,13 b 10,28 c 
7 26,50 d 79,54 d 11,48 b 
8 16,50 g 69,85 f 6,39 e 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

237 

9 13,75 i 78,71 e 6,21 e 
10 7,00 j 78,58 e 3,22 f 
11 33,25 b 60,54 h 11,17 b 
12 15,75 h 101,55 a 9,69 c 
13 18,00 f 90,93 b 8,41 d 

*Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente pelo Teste 
de Scott-Knott (P<0,05). 
 
  A partir dos resultados obtidos através do teste de Scott-Knott, observou-se 
que mesmo sendo a cultura exigente em N, no primeiro experimento (Tabela 2) o 
tratamento 1 (testemunha) possui as maiores médias para as variáveis: número de 
tubérculos e produtividade total sendo respectivamente, 39 e 15,38 t ha-1 quando 
comparado com os demais tratamentos. Isso pode ter ocorrido devido a ocorrência 
de mineralização durante a aplicação do nitrogênio na forma de ureia que pode, por 
sua vez, causar danos às plantas (CAO & TIBBITTES, 1993) e liberação de amônia 
durante o processo de hidrólise elevando os níveis de amônio do meio (FERREIRA 
et al., 2001). CARDOSO et al. (2007) e SILVA et al. (2014a) alertam sobre a 
utilização de nitrogênio na cultura da batata, uma vez que, segundo estes autores o 
uso inadequado deste fertilizante pode estimular maior produção de folhagem, 
reduzir a massa seca e o amido nos tubérculos, retardar a maturação e prolongar a 
duração do período vegetativo, resultando em menor produtividade. Nesse sentido, 
FERNANDES et al. (2011), também ressaltam a importância em relação aos 
macronutrientes, principalmente para nitrogênio e potássio no manejo da adubação 
de acordo com a cultivar.  

Além dos motivos mencionados acima, pode-se atribuir a falta de resposta 
dos tratamentos aplicados neste estudo ao fato de que os isolados introduzidos, por 
se tratarem de microrganismos vivos, podem ter encontrado dificuldade de se 
estabelecer e sobreviver em condições de campo (ATKINSON & WATSON, 2000). 
Segundo (COELHO et al., 2007) embora haja inúmeros relatos positivos sobre as 
RPCPs quanto ao aumento na produção das culturas, crescimento de plantas e 
supressão de doenças, a utilização desses microrganismos nem sempre tem 
fornecido bons resultados em função do seu curto período de sobrevivência quando 
submetidos a condições do ambiente, oque pode significar um obstáculo para sua 
utilização comercial. Também KLOEPPER et al. (1980), relatam que a variabilidade 
observada em estudos de inoculação de plantas com bactérias com o objetivo de se 
obter incrementos no rendimento é ocasionada provavelmente por falhas em 
introduzir a bactéria na rizosfera. Ainda, fatores como a utilização de estirpes 
ineficazes, viabilidade da bactéria introduzida, tipo e temperatura do solo e 
constituição da comunidade microbiana nativa afetam a sobrevivência das bactérias, 
a colonização das raízes e a persistência na rizosfera (ARDAKANI et al., 2011). 
 No tratamento 12, embora a produtividade não tenha apresentado as 
melhores médias (9,69 t ha-1), pode-se observar que onde houve a utilização de 
manejos alternativos e aplicação de fertilização nitrogenada a massa média de 
tubérculos foi de 101,55 g, o que os classifica como tubérculos de tamanho médio,  
evidenciando que a combinação de Azospirillum (1L ha-1) + CP (0,5L ha-1) + 
Pseudomonas (0,5L ha-1) + Bacillus Subtilis (0,5L ha-1) + CIATT (0,5L ha-1) no sulco 
de semeadura e 80 kg ha-1 no momento da amontoa é uma alternativa na busca de 
maior lucratividade. Uma vez que os consumidores têm preferência por tubérculos 
medianos (ABBA, 2015), e sabe-se que o valor comercial do produto está 
intimamente relacionado com a sua qualidade visual. 
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Na Tabela 3 tem-se os resultados referentes ao experimento 2. Através da 
análise de variância, não se observou diferenças significas entre os tratamentos, 
mesmo quando foram aplicados os diferentes manejos no sulco de semeadura e 
posteriormente no momento da amontoa. Semelhante ao observado no experimento 
1, não foi observado um efeito promissor na utilização dos diferentes manejos sobre 
as variáveis analisadas na cultura da batata. Diante disso, infere-se que são 
necessários ajustes constantes no programa de fertilização de N, bem como 
possibilitar maiores entendimentos a respeitos de novos manejos a serem utilizados 
na cultura da batata, uma vez que no sistema de manejo atual de produção podem 
estar ocorrendo gastos desnecessários com insumos, acarretando em decréscimos 
de produtividade e de qualidade dos tubérculos como já foi constado em outros 
países por ILIN et al. (2000) e  BELANGER et al. (2002).  

 
TABELA 3 . Número de tubérculos (NT), peso médio de tubérculos (PMT, g) e 

produtividade total (PT, t ha-1) em tubérculos de batata submetidos a 
seis tratamentos para o experimento 2. 

Tratamentos NT PMT PT 
1 19,25 76,08 7,89 
2 23,50 69,82 8,30 
3 35,00 65,49 10,01 
4 20,75 83,79 10,55 
5 28,50 57,14 11,31 
6 18,00 78,1775 7,67 

 
 

CONCLUSÃO 
Os manejos alternativos com, bactérias promotoras de crescimento, complexo 

de nutrientes, enraizador e CIATT não apresentaram eficiência para número de 
tubérculos e produtividade total em relação ao manejo convencional utilizado na 
cultura da batata.  

A utilização de manejos alternativos associados à fertilização nitrogenada 
proporcionou uma maior homogeneidade em relação ao tamanho, produzindo 
tubérculos medianos. 
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