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Cultivo da Batata Inglesa
1- A Importância do Solo
É muito importante para que o seu cultivo da batata inglesa seja bem
sucedido que o solo seja escolhido da maneira correta. Para isso leve em
consideração que é necessário ter uma terra leve e melhor ainda se tiver um
pouco de areia. Esse tipo de solo é que permite que a produção da batata inglesa
seja bem sucedida, que ela cresça adequadamente.

2- As Sementes Também Devem ser Levada em Consideração e bem
Escolhidas
Pode ter certeza que as sementes farão a diferença no seu cultivo de
batata inglesa para se ter uma produção bem sucedida ou não. É essencial que
as batatas escolhidas sejam de boa qualidade e compradas como o objetivo do
cultivo.
Outra dica é usar as próprias batatas, quando boas, colhidas em uma
produção para semear em um segundo momento.

3- A Desinfestação é Outro Ponto que Deve ser Levado em Consideração
Como qualquer plantação, o seu cultivo de batatas também pode ser
atacado por doenças e ou por pragas, colocando em risco a sementeira. Porém,
é necessário fazer a desinfestação adequada para as batatas e para isso,
procure uma loja especializada, que vendem os produtos certos, além de
orientação.

4- A Sementeira: Outro Ponto Importante Para que o Cultivo da Batata dê
Certo
Você não deve cultivar batata durante o frio. Essa temperatura
comprometerá o crescimento da sua planta. O momento adequado para iniciar
a plantação é durante a primavera e o verão também pode ser considerado.

Outono nem tanto, mas não é impossível como o inverno, desde que a
temperatura não seja muito baixa.
5- Observe o Tempo de Cultivo
Para que você não fique ansioso em relação ao seu cultivo da batata
saiba que o tempo de crescimento dela pode ficar entre 90 a 120 dias, mais ou
menos tem a ver com o tipo de solo. E o tempo não deve ser atropelado para
garantir o melhor aproveitamento da sementeira e para que as batatas tenham
tido tempo de crescer.
Existe uma forma de encurtar esse tempo se você usar dessecantes ou
desfolhantes. Eles atuam matando ervas daninhas e rama, que evitam que o
tubérculo seja contaminação. Os produtos uma vez aplicados precisam esperar
15 dias para fazer a colheita das batatas.

6- Irrigação
O solo não pode ficar seco demais, por isso, a irrigação é muito
importante. Para sabermos quantas vezes a batata deve ser irrigada é
necessário considerar o tipo de solo e também o calor que faz naquela região.
A irrigação pode ser feita de dois modos por pé ou pela técnica de
aspersão.
Mais Dicas Para o Cultivo da Batata Inglesa
 O melhor momento para plantar batata no Brasil é entre os meses de setembro
a março.
 Os melhores terrenos para o cultivo de batata são aqueles enriquecidos com
estrume bem curtido e com boa drenagem.
 O solo para o cultivo da batata deve ter ácido levemente que possua o PH entre
5 a 6.
 As batatas não podem ser cultivadas mais de 2 anos sem interrupção no
mesmo lugar e nem em lugares onde já foram plantadas outras raízes, como a
mandioca e a cebola, por exemplo.
 Onde já foram plantados ervilha ou feijão é aconselhável para fazer a plantação
da batata.
 As batatas não devem ser cultivadas em solo muito quente, considere como
terra ideal as temperaturas de 7 a 25 graus.
 A cova para plantar a batata deve ser de 15 centímetros de profundidade. Entre
uma e outra a distância deve ser de 30 a 35 centímetros.
 O solo úmido e muito frio pode apodrecer as raízes.

ATIVIDADE: Copie o texto do seu caderno de Técnicas Agrícolas e
envie foto.

 Observação 1: sempre colocar o cabeçalho no início das
atividades para podermos identificar o aluno.
 Observação 2: Quem receber a atividade por celular ou
computador, deve enviar uma foto da atividade resolvida
 Observação 3: Quem recebe a atividade impressa em
casa, deve enviar a atividade resolvida em uma folha.
Bons Estudos!

