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Considerações iniciais: 

oLocalização: 
 
*Planalto  
       - Chapada: Extensão GO, DF e MG   
 
*Grande potencial hídrico  
 
*Maior área irrigada da américa latina  - 150.000 ha 
 
*Cerca de 40 culturas Irrigadas 



Culturas  com áreas expressivas cultivadas na região  



o Região Produtora de batata - GO: 
 

• Cristalina 
• Água Fria  
• Morrinhos/Piracanjuba  
• Pad-DF 
 
 
 
o Características: 
• Regime de chuvas – 1400  á 1800 mm/ano 
• Altitude – 850 á 1250 m 
• Temperatura – 12 á 35 °C 

6000 ha batata/ano 



Variedades e Demandas: 
 
 
- Batata mercado – 85 %  Ágata, Cúpido e Orkestra (Início) 
- Indústria Chips – 8% Atlantic, FL’s e outras 
- Indústria Palito – 5% Asterix, Markies  
 

  Época de Cultivo - Plantio: 
 
        - Outubro a Janeiro: 10% da área (Semente Ágata) 
        - Fevereiro a Julho: 87%  
 



Área de Cultivo Wehrmann  
Soja: 40.000,00 ha (100% sementes)  
       - 20% produzido em área própria  
       - 80% produção com cooperados 
 
Milho: 3,500,00 ha 
       - 90% sementes 
       - 10% comercial 
 
Batata: 1.400,00 ha 
       - 46% batata mercado 
       - 32% batata indústria 
       - 22% batata semente 
Alho: 500,00 ha 
 
Cebola: 370,00 ha 
 
Cenoura: 350,00 ha 
 
Beterraba: 70,00 ha 
 
 



Dificuldades para se produzir batata na região 

Sementes:  
  - Época de cultivo  
  - Variedades  
 
 
   



Disponibilidade de Áreas:  
  - Manejo de rotação 
  - Grandes distâncias até as beneficiadoras 
 
Custos elevados: 
  - Próximo a R$ 40.000,00/hectare 
          * Insumos em geral 
          * Arrendamentos ($$$$) 
          * Energia Elétrica 
          * Combustíveis 
          * Mão de obra 
          * Sementes 
 

Dificuldades para se produzir batata na região 



Pragas:  
  - Mosca Branca 
        *Épocas críticas – Jan á Abr – Colheita da soja 
        *Danos Diretos 

Dificuldades para se produzir batata na região 



Dificuldades para se produzir batata na região 

Pragas:  
  - Mosca Branca  
        *Danos Indiretos - Virose 





Dificuldades para se produzir batata na região 

Pragas:  
  - Complexo de lagartas 
  - Diabrótica speciosa 
   - Minadora 



Doenças: 
 - Principalmente de solo 

Dificuldades para se produzir batata na região 



Desafios para seguirmos produzindo na região 

o Respeitar a janela de podução – cada vez mais curta 
 
o Melhorar a qualidade de cultivo nas áreas próprias 
 
o Melhorar a qualidade da semente  
      - Buscar variedades que nos permitam não cultivar batata no verão 
      - Variedades com dormência mais longa 
      - Investimento em estrutura de armazenamento 
      - Trabalhar com Gerações mais novas – Seleção positiva 
 
o Buscar sempre a melhoria do nível técnico dos envolvidos no processo 

 
o Melhorar sempre a eficiência 
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