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Pragas de traça que mata batata 
ameaça Portugal 

 
Data: 16/04/2018 
 
Disponível em: https://www.jn.pt/nacional/interior/praga-de-traca-que-
mata-batata-ameaca-portugal-9261913.html 
 

 
 

Está a 60 km do Minho foco de inseto que já atinge 33 municípios na 
Galiza. 
Uma praga da traça da Guatemala que destrói a batata está às portas 
de Portugal, depois de já se ter espalhado de forma imparável pela 
Galiza. O último foco deste inseto foi identificado no município de 
Ourense, apenas a 60 quilómetros do Minho. As autoridades galegas 
têm-se mostrado incapazes de controlar o inseto, que facilmente 
percorre longas distâncias, graças a carregamentos daquele tubérculo e 
até da própria semente. 
Os estragos junto dos produtores de batata são já de tal forma avultados 
que o Governo autónomo da região vizinha - a Xunta da Galicia - 
avançou no último fim de semana com um decreto que estabelece 
regras para novas indemnizações, depois de ter ajudado 1323 
agricultores nos últimos meses. 
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Refira-se que os tratamentos de extermínio levados a cabo pelas 
autoridades sanitárias estão longe de parar a praga. De forma a impedir 
a saída da traça das áreas atingidas, foram destruídas mais de 400 
toneladas de batatas. 
Segundo Victor Novo, chefe do Serviço de Saúde e Produção Vegetal 
da Xunta de Galicia, em declarações ao jornal espanhol "El País", "há 
motivos para preocupação", tendo em conta que a Galiza é uma grande 
produtora de batata. "Com este cenário, devemos ter medo", frisou. 
Desde 1999 que as ilhas espanholas das Canárias, e mais 
recentemente as Astúrias, reportavam a existência da traça da 
Guatemala - uma larva que se desenvolve dentro da batata, destruindo 
todo o seu miolo. À Galiza terá chegado durante o ano de 2015, tendo-
se tornado imparável. 
 
 

Batata GM pode ajudar a reduzir o uso 
de pesticidas em até 90%, mostra 

estudos 

Data: 18/05/2018 
 
Disponível em: https://www.jn.pt/nacional/interior/praga-de-traca-que-
mata-batata-ameaca-portugal-9261913.html 
 

 
 

Uma variedade de batata geneticamente modificada para resistir à 
podridão da batata pode ajudar a reduzir o uso de fungicidas químicos 
em até 90%, de acordo com um novo estudo - reduzindo drasticamente 
o impacto ambiental da produção de batatas. 
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A queima da batata, causada por um fungo chamado Phytophthora 
infestans , pode destruir rapidamente as plantações de batata e é um 
dos maiores problemas na produção de batatas. Os produtores podem 
acabar pulverizando fungicidas tantas vezes quanto semanalmente para 
evitar isso. 
Isso obviamente não é a melhor coisa para o meio ambiente, então os 
pesquisadores têm buscado outra solução. 
Trabalhando juntos, cientistas da Wageningen University & Research e 
Teagasc, a Autoridade Irlandesa de Agricultura e Desenvolvimento de 
Alimentos, desenvolveram uma abordagem dupla: uma batata 
geneticamente modificada, juntamente com uma nova estratégia de 
controle de pragas, que combinam colheitas saudáveis com uso mínimo 
de fungicida. . 
A pesquisa começa com uma abordagem baseada no Manejo Integrado 
de Pragas que eles chamam de IPM 2.0. Além de cultivar batatas 
resistentes à ferrugem, envolve o monitoramento ativo da população de 
patógenos e uma estratégia de “não pulverize a menos que” o uso de 
fungicida. 
Esta estratégia significa que os agricultores não aplicam fungicidas, a 
menos que uma variedade de batata resistente esteja em risco de 
infecção por um patógeno que tenha se adaptado à resistência da 
batata. 
A equipe testou sua estratégia ao longo de três anos na Irlanda e na 
Holanda, dois países proeminentes de cultivo de batatas, usando três 
tipos de batatas. 
O primeiro foi uma variedade de Désirée que é suscetível à ferrugem. A 
segunda foi uma variedade naturalmente resistente à ferrugem chamada 
Sarpo Mira. 
A terceira variedade foi Désirée novamente, mas foi modificada com um 
gene altamente resistente de uma variedade de batata silvestre usando 
um processo chamado cisgenesis - onde os genes são transferidos 
artificialmente entre organismos intimamente relacionados que poderiam 
ser criados convencionalmente. 
Isso permite que a modificação seja realizada muito mais rapidamente. 
"A cisgenesia permite o enriquecimento das variedades de batata 
existentes em apenas três anos, em comparação com os programas 
atuais de melhoramento de batatas que exigem 10 anos ou mais para 
produzir uma nova variedade"  , explicou a Universidade de Wageningen 
em um comunicado à imprensa . 
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"Além de acelerar o processo de criação, a cisgenesia é mais precisa do 
que os métodos convencionais de cruzamento e seleção". 
 

 
 
As três variedades de batata foram cultivadas usando dois métodos: 
prática comum, envolvendo pulverizações semanais de fungicidas; e o 
novo método IPM 2.0. Um terceiro método de cada variedade também 
foi cultivado sem fungicidas - como controle. 
Mesmo na variedade suscetível Désirée, o método resultou em uma 
redução de 15% no uso de fungicidas, descobriram os pesquisadores. 
Mas nas variedades Sarpo Mira e Désirée, geneticamente modificadas, 
o método IPM 2.0 resultou em uma redução consistente de fungicida de 
80 a 90%. 
E, com base no Environmental Yardstick for Pesticides , reconhecido 
internacionalmente , que mede o efeito dos pesticidas na água e na vida 
do solo, bem como nas águas subterrâneas, isso resultou em uma 
redução significativa no impacto ambiental. 
Sob a prática comum, a agricultura de batata Désirée acumula uma 
média de 700 pontos de impacto ambiental. Usando os métodos IPM 
2.0, as batatas suscetíveis Désirée só conseguiram 400 pontos. 
Mas as batatas Sarpo Mira e Désirée resistentes foram ainda mais 
impactantes. Ambas as culturas cultivadas com o IPM 2.0 apenas 
recolheram cerca de 40 pontos cada. 
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"Os benefícios completos da estratégia de controle do IPM2.0 só podem 
ser aproveitados quando implantados com pilhas funcionais de genes 
R", escreveram os pesquisadores em seu artigo . 
"A este respeito, a cisgenesis é uma ferramenta essencial para acelerar 
o processo de reprodução em culturas difíceis de cultivar, como a 
batata, permitindo o uso otimizado de IPM em linha com a diretiva da UE 
sobre o uso sustentável de pesticidas. Em última análise, isso 
beneficiaria o agricultor, o meio ambiente e o consumidor ". 
 

Especialistas holandeses ajudam a 
Indonésia a lidar com pragas de 

batata 

Data: 12/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/dutch-experts-
help-indonesia-deal-potato-pests 
 

 
 

O cultivo de batatas nas terras altas da Indonésia é atormentado por 
uma série de pragas, incluindo os nematoides do cisto da batata e 
Phytophthora infestans.  
Especialistas holandeses ajudam seus colegas indonésios a encontrar a 
abordagem correta para controlar essas pragas de batata.  
Nematoides de cisto de batata (PCN)  
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Os nematoides de cisto de batata (Globodera Rostochiensis 
[Wollenweber] Behrens) são os nematoides mais destrutivos em todo o 
mundo (Marks & Rojancovski, 1998; Hodda & Cook, 2009).  
Globodera Rostochiensis é uma espécie amplamente distribuída em 
regiões tropicais e subtropicais do mundo. À medida que a distribuição 
de sementes se expande, a distribuição da Globodera Rostochiensis 
também se expandiu até a Indonésia. 
Na Indonésia, a Globodera Rostochiensis foi identificada pela primeira 
vez na área de cultivo de batata em Batu, província de Java Oriental, em 
março de 2003 (Indarti et al., 2004).  
Treinamento Detecção e Identificação de Nemátodos de Cistos de 
Batata  
A fim de estudar melhor, impedir e conquistar a disseminação dos PCN, 
a Agência de Quarentena Agrícola (AQA) do Ministério da Agricultura da 
Indonésia, através do Departamento de Agricultura da Embaixada da 
Holanda em Jacarta, colabora com a Governo neerlandês (NVWA e 
NAK) para realizar um treinamento específico sobre detecção e 
identificação de nematoides de cistos de batata.  
Isso faz parte do quadro “ Controle do Nematoide do Cisto da Batata 
(PCN) e Phytophthora para Desenvolver o Crescimento Sustentável do 
Setor da Batata na Indonésia ”. 
O treinamento ocorreu em duas cidades da Província de Java Oriental 
na Indonésia, Batu e Surabaya em 30 de abril de 2018 - 04 de maio de 
2018. 
 

 

Participantes do evento 
Recomendações  
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Especialistas em nematologia da Holanda, Sr. Jan Luimes (NAK), Sr. 
Mario van Sabben e Sr. Jos van Meggelen (NVWA) aconselharam sobre 
medidas para controlar o nemátodo de cisto de batata e Phytophthora 
no setor de batata na Indonésia.  
 
Medidas recomendadas incluem:  
 

 Boa gestão fitossanitária (incluindo conhecimento de 
especialistas) 

 Rotação de colheitas 

 Introdução de novas variedades de batata resistentes aos 
nematoides de cisto de batata (PCN) e Phytophthora. 

 
A introdução de novas variedades de batatas de semente holandesas 
com resistência aos PCN na Indonésia contribuirá grandemente para o 
controlo dos desafios da NCP na Indonésia.  
Essas abordagens serão discutidas mais a fundo, a fim de estabelecer, 
essencialmente, as regulamentações nacionais de controle e / ou 
informar os atores privados da agricultura para que controlem as pragas 
indicadas de propagação. 
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Nenhum liberibacter (patógeno de 
zebra chip) encontrado em psilídeos 

de batata na Austrália Ocidental 
 
Data: 08/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/no-liberibacter-
zebra-chip-pathogen-found-potato-psyllids-western-australia 

 

 

É assim que o Patógeno Zebra Chip (Candidatus Liberibacter 
solanacearum) - transmitido por psilídeos de batata (tomate) 

(Bactericera cockerelli) - afeta a aparência das fatias de batata frita.  
(Cortesia: Governo da Austrália Ocidental) 

 
Na Austrália Ocidental, o Departamento de Indústrias Primárias e 
Desenvolvimento Regional encaminhou vigilância de outono para o 
psilídeo de batata de tomate (TPP), sem detecções de uma bactéria 
vegetal prejudicial associada à praga.  
O diretor do Departamento A / Horticultura, Rohan Prince, disse que a 
conclusão da terceira rodada de vigilância na Austrália Ocidental foi 
marcante desde que o inseto foi detectado em Perth em fevereiro do 
ano passado.  
O Psyllid de batata é um pequeno inseto sugador de seiva que afeta 
uma variedade de plantas, incluindo tomate, batata, capsicum, pimenta, 
berinjela e tamarilho.  
 



03/2018 

A detecção do Psyllídeo de Batata teve impacto no comércio de uma 
série de plantas hospedeiras e produziu para outros estados, em 
particular batatas que foram incapazes de entrar nestes mercados. 
 

 
Adultos e ninfas de batata de tomate psilídeo na parte inferior de uma 

folha de tomate  
(Cortesia: Governo da Austrália Ocidental). 

 
Isso se deve a preocupações com o status da bactéria planta danificada 
Candidatus Liberibacter solanacearum (CLso), que pode estar 
associada a essa praga em outras partes do mundo.  
Rohan Prince, Diretor Departamento de Agricultura e Alimentos / 
Horticultura do governo da Austrália Ocidental:  
“O centro das atividades de vigilância tem testado o TPP para confirmar 
se o CLso está presente.”  
“Testamos mais de 10.000 psilídeos sem detectar as bactérias.”  
“Isso nos dá um alto nível de confiança de que o CLso não está 
presente na Austrália Ocidental. e apresentaremos esses resultados a 
outros Estados por meio do Comitê Consultivo sobre Pragas de Plantas 
Emergenciais ”.“  
O departamento continua a trabalhar prioritariamente com o governo e 
os parceiros do setor para auxiliar o processo de avaliação e 
reconhecimento da prova de ausência da CLso. ” 
A vigilância foi realizada como parte do Plano de Transição para a 
Gestão, acordado nacionalmente, e teve como alvo populações 
conhecidas de TPP em toda a área metropolitana de Perth e arredores.  
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Prince disse que a comunidade da Austrália Ocidental se reuniu mais 
uma vez para apoiar os esforços de vigilância com 430 moradores 
hospedando armadilhas pegajosas em seus jardins durante o outono 
para ajudar a capturar o TPP e atingir as metas de vigilância.  
 
Rohan Prince:  
“Gostaríamos de agradecer a todos que participaram da vigilância da 
TPP por seu apoio a nossas valiosas indústrias de horticultura.” 
 

Amostragem de esporos pode alertar 
os produtores de batata de Idaho mais 

rápido da ameaça Late Blight 

 
Data: 31/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/spore-sampling-
may-alert-idaho-potato-growers-faster-late-blight-threat 
 

 
 

James Woodhall e sua equipe colocaram 14 amostradores de 
esporos em plantações de batatas no Vale do Rio Snake, em Idaho. 

 
Os produtores de batata em Idaho terão agora a oportunidade de 
aprender sobre a presença de patógenos fúngicos prejudiciais muito 
antes, graças aos esforços da equipe de pesquisa da Universidade de 
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Idaho. A equipe de pesquisa, liderada por James Woodhall, colocou 14 
amostradores de esporos em plantações de batata no Vale do Rio 
Snake.  
Os testes estão em andamento há algum tempo, e os primeiros 
resultados "oficiais" começarão a partir desta semana, a tempo para a 
temporada de batata.  
 
James Woodhall:  
“Os amostradores de esporos coletam amostras de ar durante 24 horas 
por um período de sete dias.”  
“Eles são projetados para detectar a presença de patógenos fúngicos, 
como ferrugem da batata, mancha marrom, mofo branco e mofo 
cinzento. Temos feito testes que foram bem-sucedidos e, a partir desta 
semana, começaremos a coletar os resultados. ”  
“ O projeto será executado até o final da temporada de batata de Idaho 
em setembro. ” 

 
 

Amostradores de esporos 
 

Resultados significativamente mais rápidos 
 
Amostradores do Spore existem há muito tempo. No entanto, a 
diferença com os amostradores de Woodhall é que eles têm a 
capacidade de coletar, avaliar e relatar a qualidade do ar em uma taxa 
muito mais rápida em comparação com a tecnologia existente.  
 
James Woodhall:  
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“A tecnologia existe há anos, mas tradicionalmente pode levar algumas 
semanas para coletar, analisar e relatar os resultados.”  
“Até lá, não há nada que o agricultor possa fazer. Os amostradores de 
esporos que desenvolvemos foram refinados o suficiente para dar 
resultados repetíveis. ”  
“ Mais importante, podemos obter resultados com eles muito mais 
rapidamente, normalmente dentro de 24 a 48 horas. ” 
Os produtores podem responder muito mais cedo 
A clara vantagem do tempo de resposta rápido é a capacidade dos 
produtores de realmente fazer algo sobre os resultados. Enquanto 
anteriormente, eles tinham que esperar por semanas enquanto os 
patógenos potencialmente infestavam suas safras, os produtores agora 
podem ser muito mais proativos e aplicar tratamentos preventivos antes 
que qualquer dano ocorra, bem como saber se os patógenos estão 
presentes ou não. 
 
James Woodhall:  
 
“Os produtores agora podem ser muito mais vigilantes e pulverizar 
fungicidas mais cedo, caso julguem necessário.”  
“Os amostradores são adequados para uso em Idaho, onde a presença 
de patógenos fúngicos não é facilmente previsível. Há momentos em 
que as condições parecem justificar uma pulverização preventiva e, no 
entanto, os resultados sugerem que os esporos nem sempre estão 
presentes. Portanto, ter esses dados em tempo real permitirá que os 
produtores pulverizem somente quando necessário ”. 
O próximo passo será determinar quão amplamente os patógenos estão 
espalhados.  
 
James Woodhall:  
"A lacuna científica agora é que não sabemos se os resultados são 
representativos desse campo, ou do condado ou de uma área ainda 
mais ampla."  
“No futuro, mais pesquisas nos fornecerão mais dados, o que poderia 
nos permitir prever eventos de esporos antes que eles ocorram, bem 
como estimar quais áreas serão afetadas. ” 
Potencial para muitas outras culturas 
Grande parte da pesquisa foi financiada pela indústria de batatas em 
Idaho e, portanto, o foco tem sido nas batatas nos estágios iniciais do 
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projeto. No entanto, os resultados da pesquisa podem ser expandidos 
para outras culturas que sofrem de patógenos fúngicos similares.  
 
James Woodhall:  
“Estamos analisando a beterraba, testando o oídio antes que os 
sintomas se manifestem.”  
“Também estamos desenvolvendo um teste para detectar fusarium em 
cebolas. As uvas são outra cultura em potencial para testar o mofo, e o 
trabalho já foi feito nesse sentido por Walter Mahaffee, no Oregon. ”  
“ Gostaríamos de estender a pesquisa a outras frutas também. No 
entanto, isso tem um desafio adicional devido às árvores que criam um 
amortecedor de vento, em oposição aos campos abertos das plantações 
de batata. ”  
“ Atualmente, estamos trabalhando em um site que reunirá os dados e 
os disponibilizará para todos os produtores de cultivos. ver em tempo 
real. Espera-se que esteja em funcionamento até o final do verão ”. 
 
James Woodhall:  
“Idaho foi escolhido como ponto de partida e tentamos obter uma boa 
distribuição no Vale do Rio Snake.”  
“A indústria de batatas de Idaho ajudou a impulsionar o projeto, com 
produtores e processadores doando US $ 80.000 para a compra dos 
amostradores. Este é um investimento significativo para eles, então 
naturalmente eles tinham uma preferência em onde colocá-los ”  
“Também recebemos US $ 16.000 do Northwest Potato Research 
Consortium, que representa os produtores de batata em Idaho, bem 
como Washington e Oregon.”  
“Assim, podemos ver o potencial de expandir o projeto para esses 
estados e estamos muito interessados em fazê-lo”. 
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Cientista mexicano desenvolve micro 
chips em laboratório 

 
Data: 30/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/científico-
mexicano-desarrolla-micro-papas-en-laboratorio 
 

 
 

O Dr. Angel Valdez Ortiz foi o pesquisador e responsável pelo projeto 
que conseguiu criar batatas do tamanho de ervilhas, que crescem em 
pequenas árvores e foram criadas no laboratório de Engenharia de 
Biotecnologia e Genética da Universidade Autônoma de Sinaloa (UAS); 
O objetivo é que os microtubérculos sejam utilizados como sementes 
para o plantio de batatas, o que reduz o investimento para o produtor e 
permite sua utilização em qualquer época do ano. 
"Ao plantar microtubérculos, eles colherão batatas de tamanho normal, 
não serão miniaturas e guardarão todas as características de qualquer 
batata. O processo para obtê-lo é patente e já houve produtores 
interessados em adquirir essa tecnologia ", afirma o biotecnólogo Valdez 
Ortiz. 
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Explica que, tradicionalmente, os agricultores que escolhem a cultura da 
batata selecionam os maiores para comercializar e os pequenos são 
submetidos a câmaras chamadas "sementes" para obter rebentos, que 
são plantadas nos sulcos destinados a ela e, portanto, uma nova planta 
cresce. Ou seja, na cultura tradicional, as sementes verdadeiras da 
batata não são usadas, se não tubérculos chamados "tubérculos-
semente". 
Uma vantagem adicional de microtubérculos de batata produzidos sob 
esta tecnologia é que eles são capazes de ser geneticamente 
manipulados, que permite incorporar características de interesse nesta 
cultura como a resistência à geada ou de insectos, incluindo a melhoria 
da qualidade nutricional do tubérculo. 
"Produzir esses microtubérculos in vitro nos permitiria ampliar a 
variedade genética que proporciona maior resistência às condições 
ambientais para o seu desenvolvimento e que não depende de uma 
época do ano para o plantio". 
"Agora, quando o agricultor vai plantar cinco hectares de batata com o 
tamanho tradicionalmente usado, ele levaria cinco, dez ou mais sacos. 
Mas se forem usados tubérculos do tamanho de uma ervilha, apenas um 
ou dois quilos serão necessários para semear toda a terra considerada. 
Isso significa uma economia considerável ", diz o especialista em 
engenharia genética. 
O método científico utilizado na UAS para obtenção de microtubérers 
tem muitas vantagens, incluindo o controle ambiental de temperatura e 
umidade em qualquer época do ano. Deve-se reiterar que o produto não 
cresce no subsolo, como acontece com quase todos os tubérculos, mas 
cresce em pequenas árvores em condições in vitro. 
"Estamos em posição de preparar o pacote tecnológico para os 
interessados e treinar os responsáveis. Se um produtor de batata tiver 
uma estufa para a produção de mudas de qualquer espécie, a mesma 
infraestrutura pode ser útil para a obtenção de microtubérculos, não 
exigindo grandes investimentos. 
Segundo o pesquisador da UAS, a obtenção de micro tubérculos de 
batata é um desafio para a comunidade científica e quase não há 
história de ter conseguido isso em laboratórios na África e na Índia, há 
vários anos. 
Para mais informações, entre em contato com Ángel Valdez Ortiz, 
avaldez@uas.edu.mx 

mailto:avaldez@uas.edu.mx
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TNA lança novo equipamento 
inteligente e ferramenta de 

gerenciamento de desempenho de 
planta 

 
Data: 31/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/tna-launches-
new-intelligent-equipment-and-plant-performance-management-tool 
 

 
 

Fabricante de equipamentos de embalagem e processamento A tna 
introduziu o iPS 3 da intelli-sys da tna, uma ferramenta de coleta de 
dados e relatórios totalmente integrada e de alto desempenho para 
fornecer aos fabricantes insights sem precedentes sobre todos os seus 
processos de produção.  
Com o novo software iS 3 da tna intelli-sys, os fabricantes de alimentos 
poderão usar uma plataforma única e padronizada para agrupar, 
visualizar e avaliar informações ao vivo e históricas de todas as partes 
da cadeia de produção e em vários locais. 
Integrando dados de todos os processos e de todos os sites em um 
sistema de gerenciamento de uma única planta, o iS 3 da tna intelli-sys 
aumenta a visibilidade, reduz tarefas administrativas, otimiza processos 
e melhora a rastreabilidade, resultando em uma fabricação mais 
inteligente, transparente e lucrativa. processo. 
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O iS 3 da tna intelli-sys pode ser integrado em qualquer linha de 

produção existente graças à sua plataforma escalável, transparente e 
econômica 

 
Compatível com tecnologia baseada em PLC e PC, o Sistema Integrado 
de Produção (iPS) da tna integra-se facilmente a todos os equipamentos 
existentes da TNA e de terceiros. O tsi intelli-sys iPS 3 é um software 
escalonável, transparente e econômico que fornece aos usuários a 
máxima visibilidade em todas as etapas da linha de produção, local ou 
remotamente, por meio de uma interface simples e fácil de usar pela 
Web. 
Graças às capacidades de aquisição de dados em tempo real do 
sistema, as falhas são detectadas muito mais rapidamente do que o 
humanamente possível, garantindo que o tempo de inatividade e o 
desperdício sejam mínimos, enquanto a segurança dos alimentos e a 
qualidade do produto são mantidas em todos os momentos. O 
agrupamento de dados históricos detalhados, como agendamento em 
lote, rastreamento e rastreamento, pode ser usado para fins de 
comunicação interna, mas também como uma ferramenta externa para 
comprovar a conformidade normativa.  
 
Chris Jones, gerente de produto - controles, tna:  
 
“As ineficiências na indústria de processamento de alimentos são vastas 
e podem ocorrer em todas as fases do ciclo de produção.”  
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“Muitas vezes, essas eficiências são causadas pela falta de 
comunicação entre o gerenciamento da fábrica e o chão de fábrica. 
Nosso novo iPS 3 da Intellic-sys é um enorme passo na evolução da 
tecnologia de gerenciamento de dados em tempo real, pois garante que 
todos os departamentos tenham acesso ao mesmo conjunto de dados. ”  
“ Usando uma única ferramenta para monitorar e relatar eficiências de 
produção, gerentes e operadores podem rapidamente identificar quais 
áreas requerem atenção, agir e garantir que todos os produtos e 
processos estejam dentro das especificações. ” 
“A incomparável capacidade da plataforma de coletar dados detalhados, 
padronizados e confiáveis de cada parte do processo de produção 
fornece controle avançado sobre todo o fluxo de trabalho para um 
processo de produção mais seguro e eficiente, tornando-se um ativo real 
para qualquer planta.” 
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Pinto Gold: uma nova variedade de 
batata gourmet lançada pela UMaine 

 
Data: 30/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/pinto-gold-new-
gourmet-potato-variety-released-umaine 
 

 
A UMaine desenvolve uma nova variedade de batata para mercados 

gourmet, especializados: Pinto Gold (Cortesia: Umaine / Gregory Porter) 
 

A Universidade do Maine lançou uma nova variedade de batata 
gourmet, a Pinto Gold.  
A batata foi testada com o número de identificação de pesquisa AF4659-
12 e está disponível em catálogos de sementes com esse nome desde 
2015.  
A batata é uma variedade especial de polpa amarela de alto rendimento 
com excelente qualidade de torrefação e alimentação, de acordo com 
Gregory Porter, que lidera o programa de melhoramento de batata da 
UMaine.  
Os tubérculos oblongos têm um padrão de pele tipo pinto vermelho e 
amarelo, o que os torna atraentes para mercados de especialidades 
menores. O nome da variedade Pinto Gold destaca o padrão único de 
cor da pele e a polpa amarela dos tubérculos. As batatas, que podem 
ser descritas como cremosas ou cerosas, são excelentes torradas, mas 
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também podem ser usadas para ferver, fritar, assar e em saladas, diz 
Porter, professor de plantas, solo e ciências ambientais, bem como 
agronomia. .  
Os tubérculos menores podem ser colhidos em torno de 100 a 110 dias 
após o plantio, no entanto, eles precisam de uma estação de 
crescimento mais longa para produzir tubérculos que são grandes o 
suficiente para o cozimento, diz Porter.  
A variedade é adaptada para resfriar áreas de cultivo no norte e produz 
um alto rendimento de pequenos tubérculos nessas condições. 
Demonstrou resistência à contusão de boa a moderada e não foram 
observados problemas cardíacos ocas. Nas condições do Maine, a 
maioria dos tubérculos terá boa forma, mas haverá alguns tubérculos 
curvados ou pontiagudos. A prevalência dessas formas desfavoráveis se 
torna um problema grave em áreas de crescimento mais intenso no sul 
da Nova Inglaterra, de acordo com Porter.  
A batata resultou de um cruzamento inicial entre o A99331-2RY e o 
US147-96RY pelo programa de criação de batata USDA-ARS em 
Aberdeen, Idaho em 2006. O material vegetal não selecionado do 
cruzamento do USDA foi enviado para UMaine em 2008. O material 
vegetal foi cultivado em o campo na Fazenda de Pesquisa Aroostook da 
UMaine em Presque Isle e AF4649-12, posteriormente chamado de 
Pinto Gold, foi selecionado do material vegetal em outubro de 2008. 
AF4659-12 continuou a se mostrar promissor em pesquisas conduzidas 
no Maine de 2009 até o presente. 
 

 
Pinto Gold Blossom (Cortesia: Umaine / Gregory Porter) 
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A partir de 2012, amostras de sementes foram enviadas para produtores 
orgânicos para testes de produção e comercialização em pequena 
escala.  
O Pinto Gold é a quarta variedade de batata lançada pela UMaine desde 
2014. A universidade, em parceria com o Maine Potato Board, 
anteriormente lançou Easton, Sebec e Caribou Russet.  
Embora o Pinto Gold provavelmente nunca seja produzido em milhares 
de acres no estado, diz Porter, ele acredita que será benéfico para 
pequenos produtores, restaurantes, cozinheiros domésticos e 
jardineiros.  
Gregory Porter, que lidera o programa de melhoramento de batata da 
UMaine:  
"Eles são bonitos, únicos e as batatas assadas mais saborosas que 
você poderia ter." 
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Batatas fortificadas prometem 
melhorar a saúde das famílias rurais 

 
Data: 11/05/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/papas-
fortificadas-prometen-mejorar-salud-de-las-familias-rurales 

 

 

 
Alicia Azorsa, uma agricultora de 19 anos da comunidade de 
Castillapata, localizada nos planaltos andinos do Peru, está feliz por 
cultivar e consumir as nutritivas batatas nativas. Ela é uma das 
fazendeiros aproximadamente 140 de língua Quechua Huancavelica na 
região que estão cultivando e avaliação melhoradas com altos níveis de 
ferro e zinco-o resultado de quase 15 anos de criação de trabalho e 
seleção melhoradores batata Centro Internacional da Batata (CIP ) - 
como parte de uma iniciativa para testar e selecionar batatas nutritivas 
para seu lançamento oficial no Peru como novas variedades. 
Estas batatas são o produto de um processo que começou em 2004, 
quando os cientistas CIP liderados pelo Dr. Merideth Bonierbale 
conduzidos testes de laboratório para cerca de 200 cultivares de batata 
nativa do Peru e os países vizinhos e identificou 16 com altos níveis de 
ferro, zinco e vitamina C. Posteriormente, o criador de batata Walter 
Amoros e seus colegas começaram a cruzar esses 16 variedades 
nutritivas para produzir prole com níveis ainda mais elevados de ferro e 
zinco, um processo conhecido como biofortificação. 
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Graças a "Biodiversidade e melhoria nutricional da batata no Peru, 
Nepal e Butão" do projeto, financiado pela União Europeia, a CIP e seus 
parceiros começaram a compartilhar estas batatas bio-fortificado com 
pequenos agricultores como Azorsa. Em 2016, os tubérculos de 
sementes CIP compartilhada 17 clones biofortificadas com Yanapai 
Group, uma organização sem fins lucrativos peruana, por isso eles 
foram testados por pequenos agricultores em quatro comunidades no 
município de Yauli, Huancavelica. 
De acordo com a Pesquisa de Saúde da Família e Demografia (ENDES) 
2015, Huancavelica é a região do Peru com maior índice de desnutrição 
em crianças menores de 5 anos: um terço sofre de desnutrição crônica e 
40% têm anemia. A desnutrição também é comum entre as mulheres na 
região em idade reprodutiva. A Yanapai complementou sua promoção 
de batatas biofortificadas com educação nutricional, ensinando as 
mulheres locais a melhorar sua dieta familiar estabelecendo hortas e 
garantindo que as crianças comem alimentos animais suficientes, como 
ovos. 
"Precisamos alimentar bem nossos filhos", disse Azorsa. Ele explicou 
que Luz, sua filha de dois anos, já está comendo as batatas 
biofortificadas e disse que elas têm um sabor bom. "Nós gostamos muito 
dessas batatas porque elas nos protegem e protegem nossas crianças 
contra doenças", acrescentou. 
Raul Ccanto, coordenador da biodiversidade e cultura de Yanapai disse 
que foi fácil fazer as famílias locais semear e comer a batata fortificada-
bio, porque o seu sabor, textura e cor são semelhantes aos de batatas 
nativas tradicionalmente crescido. Ele destacou que sua única 
preocupação é que as batatas biofortificadas se tornem tão populares 
que as famílias consumam a maioria das lavouras sem deixar tubérculos 
suficientes para o plantio. 
Segundo Gabriela Burgos, bióloga e nutricionista da CIP, as batatas 
biofortificadas que estão sendo cultivadas em Huancavelica têm entre 
40 e 80% mais ferro e zinco do que as variedades comumente 
consumidas naquela região. Ele explicou que, embora as batatas 
biofortificadas não sejam uma panacéia, elas podem contribuir 
significativamente para a redução da anemia e da desnutrição, 
especialmente porque elas contêm altos níveis de vitamina C, o que 
facilita a absorção de ferro e zinco. Ele destacou que as batatas 
biofortificadas são o resultado do trabalho de uma equipe multidisciplinar 
e um produto intermediário de um esforço de longo prazo, pois os 
criadores CIP continuam a cruzá-las para desenvolver variedades com 
níveis ainda mais altos de ferro e zinco, 
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Enquanto desfruta dos benefícios de saúde de comer estes tubérculos 
nutritivos, os agricultores em Huancavelica estão participando de um 
processo de seleção que deve ser concluída com o lançamento oficial 
de uma ou mais variedades biofortificadas no Peru, o que poderia, 
eventualmente, ser consumido por dezenas de milhares das famílias 
andinas. Em 2017, os agricultores seleccionados os melhores seis 
clones dos 17 plantada em 2016 e plantou-los quando eles começaram 
as chuvas sazonais em novembro de 2017. cientistas CIP realizou 
análises laboratoriais destes seis clones para garantir que eles 
mantiveram sua níveis de zinco, ferro e antioxidantes. Quando os 
agricultores participantes os colhem no final de maio de 2018, 
"Junto com os agricultores e os agricultores estão trabalhando para 
liberar uma variedade nova e biofortificado, porque é a única maneira 
que podemos expandir o cultivo destas batatas para mais 
comunidades", disse Ccanto. 
Segundo Burgos, a seleção participativa de variedades é fundamental 
para garantir que as variedades liberadas tenham as características 
exigidas pelos agricultores locais, o que aumenta a probabilidade de 
adoção. "Queremos que isso seja sustentável, que agricultores 
suficientes cultivem essas batatas porque o processo de desenvolvê-las 
tem sido muito longo", disse ele. 
A experiência com agricultores em Huancavelica é um bom augúrio para 
a ampla aceitação de batatas biofortificadas. A Azorsa, por exemplo, 
disse que plantou sete dos clones de batata biofortificados em sua 
fazenda, acrescentando que "a partir de agora, só plantarei variedades 
biofortificadas". 
Octavia vizinha Voza Castilla, mãe de 31 anos de três, disse que ela e 
seu marido estão crescendo todos os 17 variedades biofortificadas o 
CIP entregue em 2016 e 30 variedades de batata nativa que sempre 
semeadas. Ela também semeia alface, cebola, cenoura e outros 
vegetais em seu quintal. 
 
Estou muito feliz por poder alimentar meus filhos com essas batatas 
biofortificadas ", disse ele. "Meus filhos costumavam adoecer com 
frequência, mas agora não ficam tão doentes quanto costumavam e 
ganharam peso". 
Burgos relata que o CIP tem compartilhado alguns clones de batata 
biofortificadas com parceiros na Etiópia, Ruanda e Quênia, que estão 
sendo selecionados de forma participativa por parte dos agricultores de 
sequeiro nesses países. Enquanto isso, Amoros e seus colegas 
cruzaram batatas nativas biofortificadas com populações avançados de 
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melhoramento genético da batata programa CIP, a fim de produzir 
batatas biofortificadas com melhores rendimentos, melhor adaptação, 
resistência à requeima e outras doenças, bem como outras 
características desejáveis. Em fevereiro deste ano, a CIP e INIA 
assinado um acordo de cooperação para colaborar em ensaios de 
campo ea seleção de candidatos para novas variedades deste segundo 
grupo de batata fortificada-bio. 
"Somos pioneiros na biofortificação de batatas", disse Amorós. 
"Conseguimos muito, mas precisamos continuar aumentando os níveis 
de micronutrientes e outras características desejáveis nessas batatas." 
Ele explicou que dois ou três ciclos de seleção devem ser suficientes 
para resultar em variedades melhoradas de batata com níveis ótimos de 
ferro e zinco. 
Burgos disse que está orgulhoso de ser um membro da equipe que 
levou o Biofortificação de batata a este ponto, a partir de um puramente 
científico que está a começar a beneficiar as pessoas em áreas rurais 
com altos níveis de esforço de desnutrição. 
"O simples fato de pensar que essas batatas podem ajudar muitas 
mulheres e muitas crianças a melhorar sua nutrição e ter uma melhor 
qualidade de vida me deixa feliz", concluiu. 


