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1 - Clima e solo

Originária das Américas, é uma planta tipicamente tropical. O clima mais
adequado para produção de mandioca é o quente e úmido. A temperatura
ideal para seu cultivo é entre 18ºC a 35ºC. O solo ideal é aquele com boa
permeabilidade, pois solos que encharcam dificultam a aeração das raízes,
causando podridões. Quanto à textura, os solos mais indicados são os
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areno-argilosos e profundos, solos muito argilosos prejudicam o sistema
radicular e dificultam o arranquio das raízes quando da colheita.

 

2 - Escolha da Área / Preparo do Solo

Preferir áreas com topografia plana, declividade até 20%, permeabilidade
alta, solos profundos, textura areno-argilosa. 
O solo deve ser arado e gradeado para destorroar, isso irá facilitar o
desenvolvimento das raízes.

.

 

.

 

3 - Abertura dos sulcos, profundidade e espaçamento

Os sulcos devem ser abertos numa profundidade de 10 cm com sulcador,
podendo usar tração motora ou animal. Os sulcos podem ser abertos em
fileiras simples ou duplas. O espaçamento recomendado deve ser de acordo
com a fertilidade do solo, da cultivar e do tipo de exploração.

Fileiras simples: 
O espaçamento recomendado é de 1,0m x 0,60m com 16.666 plantas por
hectare.

Fileiras duplas:
O espaçamento recomendado é o de 2,0m x 0,60 x 0,60m, ou seja, 2,0m
entre as fileiras duplas e 0,60m entre as duas fileiras com 12.820 plantas por
hectare.
O espaçamento em fileiras duplas é o mais indicado, pois apresenta
produtividade superior à do plantio em fileiras simples, além de possibilitar o
consórcio com cultura de feijão, amendoim, etc.

 

.

 

4 - Época de Plantio

O plantio deve ser no início do período chuvoso, salvo em regiões onde a
precipitação é muito elevada e em solos mal drenados.
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.

5 - Escolha das Cultivares

A escolha das cultivares deve ser em função da exploração (mesa,
indústria), da resistência a pragas e doenças e do potencial produtivo.

Cultivares de mesa: 
Polpa branca: IAC 14-18, CACAU, IAC 59-210
Polpa amarela: AMARELINHA

Para indústria:
Casca branca: branca de Santa Catarina e Fibra
Casca roxa: Mico ou roxinha, IAC 12-829, Mantiqueira

 

 

6 - Seleção e preparo do material para plantio

Numa mesma área, evitar a mistura de cultivares, pois eles apresentam
desenvolvimento diferente e podem comprometer o sucesso da lavoura.
Observar os seguintes pontos na seleção dos materiais para plantio:

Selecionar manivas maduras, provenientes de hastes de plantas com
12 meses de idade, sem rachaduras ou que não estejam danificadas.
Retirar o material para plantio do terço médio das hastes da planta. As
partes herbáceas do terço superior e da base devem ser rejeitadas.
Cortar manivas com 20 cm de comprimento e diâmetro 2,5 cm. Devem
ter no mínimo 7 gemas perfeitas.
Cortar as manivas com facão afiado ou serra circular, de maneira que
o corte forme um ângulo reto em relação à maniva. Evite apoiar a
rama para proceder ao corte, evitando, assim, o esmagamento.
Evitar ramas de lavouras atacadas pela bacteriose, pois indicam
cultivar sensível a doenças.

 

 

 

7 - Plantio

As manivas devem ser distribuídas ao longo do sulco, na posição horizontal
e, sempre que possível, no mesmo sentido. Cobrir com terra.
A distância entre uma maniva e outra, dentro do sulco, deve ser de 60
centímetros.
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8 - Calagem e Adubação

Para se proceder tanto à calagem quanto à adubação, deverá ser feita a
análise do solo, para identificar as deficiências. 
Na falta da análise do solo, pode-se aplicar uma formulação básica em
quilos por hectare de N;P2O5; k2O, nas quantidades de 40-80-60.
A aplicação do fósforo e do potássio deverá ser por ocasião do plantio e a do
nitrogênio, entre 45 e 60 dias depois do plantio, tomando-se o cuidado de
aplicá-lo paralelo à linha de plantio, distante 15 a 20 centímetros e, se
possível, depois de uma chuva.
A calagem somente deve ser realizada de acordo com os resultados da
análise química do solo. O calcário deve ser aplicado a lanço em toda a área
de cultivo, com antecedência de 60 a 90 dias do plantio.

 

9 - Tratos Culturais

A lavoura de mandioca deve estar livre de plantas daninhas nos 120 dias
depois do plantio. A concorrência das plantas daninhas com a cultura nos
primeiros 60 dias reduz pela metade a produção de raízes.
Após este período, pelo crescimento da cultura acontece o sombreamento,
reduzindo, assim, a capacidade vegetativa das plantas daninhas.
O controle pode ser feito manualmente, com o auxílio de enxada, ou com
cultivador de tração animal/tratorizada. Pode também ser utilizado o controle
químico, por meio de herbicidas, cadastrado para a cultura em Minas Gerais,
seguindo rigorosamente as instruções do fabricante quanto às dosagens, ao
modo de aplicação e aos cuidados com o aplicador.

 

10 - Poda

Só é recomendada em casos extremos, como: geadas, alta infestação de
pragas e doenças ou necessidade de ramas novas para plantio e utilização
para forragem. Cortar as plantas a uma altura de 20 cm da superfície do
solo.

 

11 - Principais pragas e doenças da mandioca

Pragas
As principais pragas que atacam as plantas são mandarová, ácaros,
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percevejos de renda, mosca-branca, mosca-do-broto, broca-do-caule, cupins
e formigas.

Mandarová
É uma das pragas de maior importância para a cultura da mandioca. A
lagarta pode causar severo desfolhamento, podendo reduzir os rendimentos
e até ocasionar a morte das plantas jovens.

Controle
Utilização de práticas culturais adequadas, boa preparação do terreno e o
controle de plantas daninhas com inspeções periódicas das lavouras. A
aplicação de inseticida biológico seletivo à base de Bacillus thuringiensis tem
mostrado grande eficiência no controle do mandarová. Outro agente
biológico é o Baculovirus erinnyis, um vírus de granulose que ataca as
lagartas.

Ácaro
É uma das pragas mais severas da cultura da mandioca. Ataca os cultivos
durante os períodos secos. É encontrado na face inferior das folhas,
podendo causar danos consideráveis em ataques prolongados. Os ácaros
mais importantes para a cultura são o ácaro verde (também conhecido como
"tanajoá") e o ácaro rajado.

Controle
Existem vários inimigos naturais dos ácaros coleópteros e diversos ácaros
benéficos da família phytoseiidae e o fungo Neozygites sp.

Controle cultural
Destruição de plantas hospedeiras, inspeções periódicas, destruição dos
restos de cultura, seleção do material de plantio e distribuição adequada das
plantas no campo para reduzir a disseminação dos ácaros.

Moscas-brancas
As adultas em geral são encontradas na face inferior das folhas da parte
apical da planta, podendo ser detectadas sacudindo-se os brotos da planta
para fazê-las voar. Já as ninfas (fase jovem do inseto) podem ser
encontradas na face inferior das folhas mais velhas.

Sintomas
As folhas ficam encarquilhadas, secam e caem, enquanto as hastes
começam a secar, podendo provocar também a podridão de raízes.

Controle
Em caso de controle químico, podem ser usados produtos à base de
dimethoate. Os inseticidas somente devem ser aplicados quando houver 
altas populações da "mosca-branca", visto que populações baixas não
afetam o rendimento. Não utilize produto químico sem a devida orientação
técnica.

Percevejo-de-renda
O adulto é de cor cinzenta, e a ninfa é branca, sendo ambos encontrados na
face inferior das folhas basais e medianas da planta.

Sintomas
Pontuações amarelas pequenas que se tornam de cor marrom-avermelhada.
Quando a infestação é severa, pode ocorrer o desfolhamento da planta.

Controle
Esta praga pode ser controlada com inseticidas fosforados.

Mosca-do-broto
As larvas perfuram o tecido e matam o ponto de crescimento. A morte do
broto pode retardar o crescimento normal das plantas jovens, romper a



EMATER - MG http://www.emater.mg.gov.br/site_emater/Serv_Prod/Livraria/Cultura...

6 de 8 10/16/aaaa 11:25

dominância apical e induzir a emissão de gemas laterais, que também
podem ser atacadas.

Controle
Adotar práticas culturais adequadas, como: a destruição dos brotos
atacados, o plantio fora da época de ataque (se realmente a praga é
representativa na região) e o plantio intercalado com outras culturas, para
reduzir a incidência da praga.

Broca-do-caule
As larvas são encontradas no interior das hastes das plantas, sendo o
ataque detectado pela presença de excrementos e serragem que saem das
galerias feitas pelo inseto.

Controle
Observação periódica, especialmente durante o verão. As hastes atacadas
devem ser cortadas e destruídas; fazer a remoção e queima das partes ou
plantas infestadas, mantendo o mandiocal limpo. Utilização de manivas
sadias para o plantio, procurando sempre usar material proveniente de
plantações em que não houve ataque da praga.

Cupins
Apresentam o corpo branco cremoso e asas maiores que o abdômen.
Atacam o material de propagação armazenado, as plantas novas e raízes
das plantas em crescimento. Quando esses insetos atacam as raízes,
observam-se, na epiderme, agregações de terra cristalizada sob a qual se
localizam os cupins. O maior dano é causado quanto atacam as manivas.
Recomenda-se incorporar um inseticida ao solo, abaixo das manivas, no
sulco ou na cova, por ocasião do plantio.
Para tanto, procure o técnico da EMATER–MG para orientações.

Formigas
O ataque ocorre geralmente durante os primeiros meses de crescimento da
cultura.

Controle
Podem ser destruídas dentro do ninho, por meio de fumigação, feita nas
épocas chuvosas. O uso de isca granulada, colocada ao longo dos caminhos
deixados pelas formigas, faz um bom controle. Inseticidas líquidos devem
ser utilizados nas épocas chuvosas, enquanto os inseticidas em pó e as
iscas granuladas nas épocas secas.

Procure o técnico da EMATER–MG para orientações.

 

 

12 - Doenças da mandioca

Bacteriose
É a doença mais importante da cultura. Consiste em murcha das folhas
novas, seguida de morte das plantas. Caracteriza-se também por manchas
pequenas e angulares de aparência aquosa.

Controle
Seleção de material sadio para o plantio; uso de variedades tolerantes ou
resistentes, como: Fibra, Fécula branca, Mico, Fitinha, Branca de Santa
Catarina, IAC 12829, IAC13, IAC14, IAC15, Mantiqueira e Taquari. Como
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medida preventiva, recomenda-se evitar o transporte de material
contaminado para as áreas livres da doença, bem como conduzir inspeções
periódicas nas lavouras.

Antracnose 
Caracteriza-se pela morte dos ponteiros das hastes, onde as lesões
apresentam-se em forma elíptica, mostrando várias pontuações pequenas
de coloração rósea na região central, indicando, assim, a presença de
esporos do fungo. As folhas atacadas apresentam manchas pardas nos
bordos dos folíolos, demonstrando o início de infecção.

Controle
Aplicação de métodos como poda da parte afetada e aplicação de fungicida
à base de cobre ou maneb.

Podridão das raízes 
causada por inúmeros patógenos, em sua grande maioria sobreviventes no
solo e em restos culturais. Caracteriza-se pela presença de odores bastante
fortes, semelhantes aos que se observam na madeira em decomposição,
apresentando uma coloração acinzentada nos tecidos afetados.

Controle
É feito pelo emprego de várias medidas, notadamente o uso de variedades
tolerantes, como: IM-186(EMBRAPA-8); Zolhudinha; IM-175 (Mãe Joana):
Cedinha Ossoduro, (Híbrido 148-2), aliado à aplicação adequada de práticas
culturais.
No caso de áreas infestadas por Phytophtora sp. para minimizar as perdas,
sugerem-se a seleção rigorosa do material de plantio e o cultivo no sistema
de camalhão, ou seja, elevação do solo para impedir o acúmulo de água
junto às raízes.

Superbrotamento
Os sintomas são caracterizados por uma excessiva brotação na região das
gemas, com dezenas de brotos saindo de um único ponto. As folhas de
plantas afetadas apresentam clorose intensa nas nervuras principais, com
deformação e acentuada redução dos folíolos. Produz grande número de
raízes finas. Quando o ataque é intenso, as raízes formam feixes como
vassouras.

Controle
Seleção de material para plantio proveniente de plantações sem a doença.
Proceder ao arranquio de plantas doentes dentro da lavoura, utilizar
cultivares mais tolerantes. A EMBRAPA recomenda as cultivares
SALAMANDRA (EMBRAPA-54), TIANGUÁ (EMBRAPA–55) UBAJARA
(EMBRAPA–56) e IBIAPABA (EMBRAPA-57).

 

 

 

13 - Colheita

A época da colheita vai depender do ciclo das cultivares, que se classificam
em: 
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Ciclo precoce: de 10 a 12 meses

Ciclo médio: de 14 a 16 meses

Ciclo tardio: de 18 a 20 meses

Para consumo da mandioca de mesa, a colheita é efetuada entre o 8.º e 10.º
mês do ciclo, oferecendo melhor prato.
Nas regiões com tradição na cultura da mandioca, os produtores realizam a
colheita nos períodos secos e quentes e secos e frios, quando as raízes
apresentam as qualidades desejáveis no seu mais alto grau, determinando o
período da colheita.
Enquanto a planta apresentar-se folhada e com coloração verde, estará
elaborando produtos de reserva para as raízes, período em que não se deve
realizar a colheita, pois prejudicará o rendimento.
Para o Estado de Minas Gerais, o período ideal para realizar a colheita são
os meses de maio a setembro. A mandioca colhida fora deste período é
sempre aguada, dando um produto de baixa qualidade.
A colheita da mandioca pode ser realizada mecanicamente, por meio de
implementos que promovem a exposição das raízes, ou manualmente, com
o arranquio das raízes. De forma a facilitar a operação de colheita, tanto
mecânica quanto manual, proceder à poda das ramas a uma altura de 20-30
cm do solo.
Após a separação das manivas, as raízes são amontoadas em bandeiras
para facilitar o seu recolhimento. As raízes não podem ficar amontoadas por
mais de 24 horas, pois fermentam e ou apodrecem.

 

 

 


