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INSETOS DO SOLO
Alguns dos insetos do solo, nomeadamente: alfinete,
melolonta, nóctuas e scutigerella, são pragas muito
prejudiciais à cultura da batata. Estes insetos instalam-se no sistema radicular e nos tubérculos, afetando o seu desenvolvimento. A ausência de controlo
destas pragas tem implicações muito graves na
cultura, quer ao nível do desenvolvimento das plantas, como também ao nível da qualidade dos tubérculos, depreciando-os completamente.

Estratégia de controlo
RISBAN 5G é um inseticida do solo sob a forma de
grânulos finos que atua por contacto, ingestão e
fumigação. Deverá ser aplicado em tratamento
localizado ou generalizado consoante o equipamento
disponível para a aplicação. O historial de intensidade
da presença das pragas na parcela, deverá servir de
base à decisão da dose a adotar na aplicação, uma
vez que se pode optar por doses mais baixas ou mais
elevadas, dentro do intervalo previsto no rótulo.

INFESTANTES
As infestantes provocam prejuízos elevados devido à
competição que estabelecem com as culturas e aos
problemas que causam durante a colheita. Muitas
vezes são também hospedeiras de pragas e doenças
prejudiciais, o que torna o controlo fitossanitário mais
difícil. A aplicação de herbicidas é fundamental para o
controlo das infestantes. Deve ser aplicado um herbicida residual, que permita manter o solo limpo da
maioria das espécies anuais.

Estratégia de controlo
Para o controlo das infestantes através da aplicação
de herbicidas residuais, poderá optar-se por aplicar
XISTO 330 ou LINULON 45 EC.
XISTO 330 é um herbicida residual que atua através
da absorção das raízes e gemas em desenvolvimento.
Afeta os tecidos meristemáticos, inibindo a divisão
celular, o que impede a germinação das sementes e o
desenvolvimento inicial das infestantes.

LINULON 45 SC é um herbicida predominantemente
absorvido pelas raízes, indicado para o controlo de
infestantes anuais (monocotiledóneas e dicotiledóneas).
Estes herbicidas apresentam uma ótima persistência
e seletividade para as culturas, controlando a grande
maioria das infestantes mais comuns, quer monocotiledóneas como também dicotiledóneas. Deverão
aplicar-se em pré-emergência da cultura, depois da
plantação e amontoa. O solo não deverá ser mobilizado depois da aplicação.

MÍLDIO
O míldio é um problema fitossanitário de origem
fúngica que ataca todos os órgãos da batateira:
folhas, caules e tubérculos. Na ausência de uma
estratégia de proteção adequada, a doença pode
levar à destruição total da cultura. Aconselhamos a
realização de tratamentos preventivos quando as
condições meteorológicas são favoráveis ou após a
deteção de focos de infeção primária.

Estratégia de controlo
A estratégia de tratamentos fungicidas deverá ter
como base a forma de ação de cada produto. No
início do desenvolvimento da cultura poderá aplicar
MILTRIPLO, fungicida penetrante e de superfície,
com ação preventiva e curativa (quando aplicado
logo após a infeção). Nos tratamentos seguintes,
numa fase de grande crescimento vegetativo, deverá
recorrer-se ao CRUZADO MZ, fungicida sistémico,
com ação preventiva e curativa (em infeções
recentes). O metalaxil, confere a este produto uma
elevada sistemia, permitindo a protecção dos
novos crescimentos. Após o início da formação dos
tubérculos e numa fase já bem desenvolvida da
massa foliar, poderá optar pela aplicação de
MILGOLD PRO, fungicida penetrante, com ação
preventiva e curativa. Este fungicida tem capacidade
translaminar e é fortemente retido na cutícula das
superfícies vegetais. Proporciona uma elevada
biodisponibilidade, o que lhe confere elevada
resistência à lavagem e persistência. Na fase de
engrossamento dos tubérculos poderá optar pela

aplicação de ADÉRIO, fungicida com ação preventiva
contendo zoxamida. Esta substância possui um modo
de ação original e apresenta uma elevada resistência
à lavagem, devido à sua fixação e difusão nas ceras
cuticulares das folhas. A aplicação de ADÉRIO
proporciona uma ótima proteção dos tubérculos.
ADÉRIO e MILGOLD PRO, possuem ação complementar na proteção contra a alternariose.
Entre aplicações de CRUZADO MZ, MILGOLD PRO e
ADÉRIO é aconselhável a aplicação alternada de
CIMORAME M ou MILTRIPLO, fungicidas penetrantes, com ação preventiva e curativa.
Na fase final do ciclo da cultura pode optar por
CIMONIL C, fungicida penetrante com cobre,
também com atividade preventiva e curativa, quando
aplicado nos primeiros estádios de desenvolvimento
do micélio.
Devem evitar-se intervalos entre tratamentos muito
longos, de forma a reduzir os períodos em que as
plantas estejam desprotegidas e desta forma mais
suscetíveis às infeções.

ALTERNARIOSE
A alternariose afeta sobretudo as folhas, mas
também os tubérculos, provocando a destruição dos
tecidos e a consequente redução da produção. A
doença manifesta-se com maior frequência em
situações de stress das plantas. A infeção da
folhagem ocorre especialmente em condições alternadas de períodos secos e húmidos e com temperaturas elevadas (entre os 20º C e 30º C). Alguns
fungicidas utilizados no combate ao míldio apresentam também ação sobre a alternariose.

Estratégia de controlo
Aconselha-se uma estratégia de tratamentos numa
base preventiva. Os produtos com maior eficácia
demonstrada são sobretudo constituídos por
substâncias fungicidas com ação de contacto. O
FOLPETIS WG e o MANCOZEBE SELECTIS são dois
fungicidas que alternadamente se podem utilizar
para controlo preventivo da doença. O MILGOLD
PRO e o ADÉRIO apresentam também ação sobre
esta doença. A sua aplicação é muito vantajosa, uma
vez que permite controlar simultaneamente as duas
principais doenças da cultura.

ESCARAVELHO-DA-BATATEIRA

TRAÇA-DA-BATATA

O escaravelho destaca-se como uma das principais
pragas na cultura da batateira, provocando a destruição das folhas através da atividade alimentar de
larvas e adultos.

A traça-da-batata é um inseto da família dos
lepidópteros, típica de regiões quentes e secas.
Embora o seu desenvolvimento tenha início no
campo, o seu principal impacto negativo ocorre em
armazém fazendo com que este seja o principal
problema de conservação da batata. Um inadequado
controlo desta praga no campo e a falta de
condições de armazenamento podem levar a graves
consequências.

Estratégia de controlo

Estratégia de controlo

O início dos tratamentos com inseticidas deverá
ocorrer ao aparecimento dos primeiros adultos.
Deverão ser realizadas aplicações alternadas de
ATLAS e FORTIS COMBI, inseticidas com formulações inovadoras (CS e ZC), altamente eficazes, e
mais amigas do ambiente. A aplicação destes inseticidas tem como efeito secundário o controlo do
Epitrix sp. e também a minimização das populações
de Traça-da-batata no campo.

O controlo desta praga passa por uma estratégia
integrada, entre ações implementadas no campo e
em armazém. Recomendamos os nossos “10
PASSOS PARA O SUCESSO DA SUA PRODUÇÃO”.
O JACKPOT é um inseticida polvilhável, que deverá
ser aplicado uniformemente nos tubérculos, nas
doses recomendadas e em batatas isentas de traça.
A ação deste inseticida e a sua persistência permitem
manter os tubérculos em boas condições durante o
armazenamento.

10 PASSOS PARA O SUCESSO DA SUA PRODUÇÃO
1

2

3

1 Variedades
• Escolha variedades de ciclo curto
• Escolha variedades de tuberização mais profunda
2 Plantação
• Aumente a profundidade de plantação
• Aumente a distância na entre-linha para facilitar a amontoa
3 Amontoa
• Efetue uma amontoa correta com mais volume de terra no camalhão
• Mantenha uma boa amontoa durante todo o ciclo da cultura
• Se necessário efetuar 2 amontoas

4

4 Rega
• Sempre que possível efetue rega de aspersão
• Mantenha a terra húmida evitando fendas no solo (mesmo depois da
dessecação da rama)

5

5 Monitorização
• Acompanhe a evolução da praga
• Instale armadilhas com feromona

6

7

6 Tratamento inseticidas
Efetue tratamentos inseticidas para baixar a população da praga (ATLAS*;
PETRA*; FORTIS COMBI*; RISBAN 48 EC*)
• Realize os tratamentos ao final do dia (crepúsculo)
• Esteja atento ao Serviço de Avisos
*Inseticidas não homologados mas com efeito secundário sobre esta praga
7 Colheita
• Antecipe a colheita o mais possível
• Aplique FANDANGO para dessecação da rama da batateira
• Acondicione rapidamente a batata colhida

8

8 Pré-armazenamento
• Armazene a batata imediatamente após a colheita
• Selecione para armazenamento batata isenta de traça

9

9 Armazenamento
• Escolha um local fresco, arejado e escuro
• Limpe e desinfete o local

10

10 Aplicação de JACKPOT
• Aplique JACKPOT de forma homogénea em cada camada de batata
• Utilize um polvilhador de fole para que a corrente de ar gerada permita uma
distribuição homogénea do pó inseticida
• Coloque uma cobertura permeável sobre a batata tratada (papel ou
cartão)

ENCASCAMENTO
DOS TUBÉRCULOS
Para uma adequada colheita da cultura da batateira
é necessário que os tubérculos estejam nas
condições ideais. O nível de firmeza da epiderme dos
tubérculos é um fator determinante na qualidade do
produto final. Uma colheita efetuada com tubérculos
imaturos pode comprometer toda a produção. É
fundamental que os tubérculos possam suportar a
colheita mecanizada, todo o percurso de embalamento e em alguns casos a lavagem. A dessecação
da rama da bateira é atualmente uma das técnicas
culturais indispensáveis.

Estratégia
Para antecipar a colheita e proporcionar um bom
encascamento dos tubérculos é conveniente recorrer à aplicação de FANDANGO, um herbicida de
contacto, de rápida ação, absorção foliar mas translocação limitada. Este herbicida está indicado para a
dessecação da rama da batateira, devendo a sua
aplicação ser efetuada logo que os tubérculos
tenham atingido o desenvolvimento conveniente. No
solo, é importante existir um adequado teor de humidade para que o efeito herbicida não coincida com
outros sintomas de stress da cultura.

FISIO-ATIVADORES
A aplicação do filtrado de algas GA 142 do GOEMAR
BM START fornece diversos fisio-ativadores fundamentais que permitem melhorar a atividade fisiológica
da planta em relação aos processos de absorção e
translocação de nutrientes. As aplicações deverão ser
realizadas no período de elevado crescimento e tuberização. A ação da aplicação de GOEMAR BM START,
reflete-se muito positivamente no número de tubérculos por planta e no calibre, uma vez que o incremento de produção de poliaminas incrementa o nível de
mutiplicação celular potenciando a tuberização e
engrossanento dos tubérculos.

FITO-NUTRIENTES
Para obter produtividades elevadas é necessário
proporcionar às plantas um suporte equilibrado de
nutrientes e sobretudo prevenir possíveis carências
nutricionais. Durante o desenvolvimento vegetativo
a aplicação foliar de determinados nutrientes
permite maximizar o potencial produtivo da cultura e
evitar o stress nutricional.
A gama SELKAL é constituída por várias equilíbrios
em macronutrientes, micronutrientes queletados e
aminoácidos. SELKAL RAÍZ é um potenciador do
desenvolvimento inicial da cultura, desenvolvimento
radicular e tuberização. O SELKAL FOLHA está

indicado para potenciar o desenvolvimento vegetativo da cultura, aumentar a capacidade fotossintética e o calibre dos tubérculos. O SELKAL FRUTO
recomenda-se como potenciador do desenvolvimento e qualidade dos tubérculos.
A cultura da batata é particularmente exigente em
potássio, elemento fundamental na síntese de amido
nesta cultura. PROFRUTA K é um adubo foliar
líquido com alto teor em potássio, isento de cloretos
e especialmente elaborado para corrigir ou prevenir
carências deste elemento.

ANTI-ABROLHANTE

DESSECANTE

MOLHANTE

NUTRIÇÃO (ESPECÍFICOS)

NUTRIÇÃO (FISIO-ATIVADOR)

NUTRIÇÃO (FITO-NUTRIENTES)

TRAÇA-DA-BATATA

SELKAL FRUTO

* Fungicidas com ação complementar sobre a alternariose
** Inseticidas não homolgados mas com efeito secundário no controlo da traça

ABION-E

AMINOVITAL, CALCIFLOW, BOROFORCE

GOEMAR BM START

SELKAL FOLHA

PROFRUTA K

CIMONIL C

MATURAÇÃO

ATLAS, PETRA, RISBAN 48 EC, FORTIS COMBI**

ATLAS, CONDOR, PETRA, RISBAN 48 EC, FORTIS COMBI

ESCARAVELHO-DA-BATATEIRA

CRUZADO MZ

TUBÉRCULOS EM
CRESCIMENTO

ADÉRIO*

FLORAÇÃO

CIMORAME M, MILGOLD PRO*, MILTRIPLO

CRESCIMENTO VEGETATIVO
E TUBERIZAÇÃO

SELKAL RAÍZ

EMERGÊNCIA

MANCOZEBE SELECTIS, FOLPETIS WG

RISBAN 5 G

XISTO 330
LINULON 45 SC

PÓS-PLANTAÇÃO
PRÉ-EMERGÊNCIA

ALTERNARIOSE

SISTÉMICO

CIROPENETRANTE

PENETRANTE

MÍLDIO

INSETOS DO SOLO

INFESTANTES

ESTRATÉGIA
DE PROTEÇÃO
SELECTIS

PLANTAÇÃO

FANDANGO

ENCASCAMENTO

TUBEREX EXTRA

JACKPOT

ARMAZENAMENTO

Finalidade
Insetos do solo

GAMA PARA PROTEÇÃO DA BATATEIRA

Infestantes

IS
(Dias)

Dose ou
Concentração

contacto, ingestão
e fumigação

-

25 a 100 Kg/ha

330 g/L de pendimetalina (SC)

residual

-

3 a 6 L/ha

LINULON 45 SC

450 g/L de linurão (SC)

residual

-

1 a 2,20 L/ha

MILTRIPLO

3% de cimoxanil + 12,5% de folpete
+ 12,5% de mancozebe (WP)

penetrante e contacto

7

4 Kg/ha

Produto
RISBAN 5G
XISTO 330

Composição

Modo de ação

Grânulos finos 5% de clorpirifos (FG)

CRUZADO MZ

64% de mancozebe + 8% de metalaxil (WP)

sistémico e contacto

14

2,5 Kg/ha

CIMORAME M

4% de cimoxanil + 46,5% de mancozebe (WP)

penetrante e contacto

7

3 Kg/ha

CIMAZUL

4% de cimoxanil + 46,5% de mancozebe (WP)

penetrante e contacto

7

3 Kg/ha

MILGOLD PRO*

30% cimoxanil + 22,5% famoxadona (WG)

penetrante e contacto

14

400 g/ha

ADÉRIO*

66,7 % de mancozebe + 8,3% de zoxamida (WG)

ciropenetrante
+ contacto

7

1,6 a 1,8 Kg/ha

CIMONILC

4% de cimoxanil + 40% de oxicloreto
de cobre (WP)

penetrante e contacto

7

3 Kg/ha

FOLPETIS WG

80% de folpete (WG)

contacto

7

1,5 Kg/ha

MANCOZEBE
SELECTIS

80% de mancozebe (WP)

contacto

7

2 Kg/ha

KOCIDE OPTI

30% de hidroxido de cobre (WG)

contacto

7

2,4 Kg/ha

CALDA BORDALESA
SELECTIS

20% de cobre (sob a forma
de sulfato de cobre e cálcio) (WP)

contacto

7

1,25 a 2,25 Kg/hL

FOLPETIS WG

80% de folpete (WG)

contacto

7

1,5 Kg/ha

MANCOZEBE
SELECTIS

80% de mancozebe (WP)

contacto

7

2 Kg/ha

ATLAS

Micro-encapsulado com
100 g/L de lambda-cialotrina (CS)

contacto e ingestão

7

150 a 200 mL/ha

CONDOR

200 g/L de imidaclopride (SL)

contacto e ingestão

21

750 mL/ha

RISBAN 48 EC

480 g/L de clorpirifos (EC)

contacto e ingestão

14

1,5 a 2 L/ha

FORTIS COMBI

Suspensão de micro-cápsulas em suspenção
concentrada com 75 g/L de imidaclopride
+ 12 g/L de lambda-cialotrina (ZC)

contacto e ingestão

21

1 L/ha

PETRA

25 g/L de deltametrina (EC)

contacto e ingestão

7

300 a 500 mL/ha

ABION E

346 g/L de parafina (EW)

-

-

200 mL/ha

FANDANGO

200 g/L de diquato (SC)

contacto

4

3 a 5 L/ha

Traça-da-batata

JACKPOT

Pó polvilhável com 0,1% (p/p)
de deltametrina (DP)

contacto e ingestão

-

750 g/t

Anti-abrolhante

TUBEREX EXTRA

Pó polvilhável com 1% (p/p)
de clorprofame (DP)

regulador de crescimento
anti-meristemático

-

1 Kg/t

Míldio

Alternariose

Escaravelhoda-batateira

Molhante
Dessecante

GAMA DE FITO-NUTRIENTES SELECTIS
PARA NUTRIÇÃO DA BATATEIRA

* Fungicidas com ação complementar sobre a alternariose

Finalidade
Fisio-ativador

Produto

Composição

Dose

GOEMAR BM START

Filtrado de algas GA 142 com 26,3 g/L de Boro,
44,5 g/L de Magnésio, 90,2 g/L de Enxofre e 0,25 g/L de Molibdénio

2 L/ha

AMINOVITAL

Solução com 112 g/L de Aminoácidos livres e 48 g/L de Azoto

1 a 2 L/ha

BOROFORCE

Solução com 150 g/L de Boro forma de etanolamina

1 a 2 L/ha

CALCIFLOW

Solução com 554 g/L de Cálcio (CaO)

1 a 2 L/ha

SELKAL RAíZ

Solução com 41 g/L Aminoácidos livres; 77 g/L Azoto (N); 205 g/L Fósforo (P2O5);
51 g/L Potássio (K2O); 0,32 g/L Boro; 1,25g/L Ferro (EDDHA); 0,64 g/L Cobre (EDTA);
0,64 g/L Zinco (EDTA); 0,64 g/L Manganês (EDTA); 64 g/L MO total

2 a 4 L/ha

SELKAL FOLHA

Solução com 39 g/L Aminoácidos livres; 145 g/L Azoto (N); 77 g/L Fósforo (P2O5);
154 g/L Potássio (K2O); 0,32 g/L Boro; 1,2 g/L Ferro (EDDHA); 0,6 g/L Cobre (EDTA);
0,6 g/L Zinco (EDTA); 0,7 g/L Manganês (EDTA); 206 g/L MO total

2 a 4 L/ha

SELKAL FRUTO

Solução com 41 g/L Aminoácidos livres; 51 g/L Azoto (N); 73 g/L Fósforo (P2O5);
48 g/L Potássio (K2O); 0,3 g/L Boro; 1,2 g/L Ferro (EDDHA); 0,6 g/L Cobre (EDTA);
0,6 g/L Zinco (EDTA); 0,7 g/L Manganês (EDTA); 154 g/L MO total

2 a 4 L/ha

PROFRUTA K

Solução com 475 g/L de Potássio (K2O);
46 g/L de Azoto e 15 g/L de EDTA

3 L/ha

Fito-nutrientes

SELECTIS Produtos para a Agricultura, S.A.
Herdade das Praias · Apartado 120 · E.C. Bonfim · 2901-877 Setúbal
Tel: +351 265 710 351 · Fax: +351 265 710 355 · E-mail: geral@selectis.pt · Web: www.selectis.pt

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

