
04/2018 

BATATA - SINOPSE TÉCNICA 
04/2018 

 

Batata em desertos graças aos 
microorganismos da Antártida 

 
Data: 10/08/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/papa-en-
desiertos-gracias-microorganismos-de-la-ant%C3%A1rtida 
 

 
 

Por muitos anos, pesquisadores colombianos vêm realizando diferentes 
estudos para melhorar as condições de plantio em regiões desérticas 
como La Guajira ou Tatacoa. Embora pareça incrível, essas áreas 
podem se tornar terras aráveis. Os resultados já estão começando a ver. 
Cientistas colombianos da Ciência Planetária e Astrobiology (GCAP) da 
Universidade Nacional, desenvolveu um estudo na Antártica para 
identificar microorganismos que vivem no frio extremo e pode ser 
utilizado em produtos para o agronegócio. Para os seus caracterísitas, 
esses seres seria a base para a tomada de bio-fertilizantes para o 
cultivo de batatas em solos muito secos ou inférteis, diz a bióloga Maria 
Angelica Leal, co-presidente do GCAP. 
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Esses microorganismos que sobrevivem otimamente em temperaturas 
abaixo de 20 graus Celsius são conhecidos como Psychophiles, e sua 
transferência para a Colômbia foi um grande feito. Os pesquisadores 
tiveram que mantê-los nas mesmas condições em que os encontraram, 
para não se degradarem e ficarem contaminados. 
O estudo dessas bactérias é importante tanto em termos de 
bioprospecção, ou seja, para encontrar organismos ou substâncias para 
o benefício humano, além de ser positivo em termos de biodiversidade. 
"Nas amostras nos concentramos em organismos que têm a capacidade 
de tolerar baixas temperaturas e agrupá-los de acordo com sua 
capacidade funcional, são oito atividades que eram importantes para 
nós, porque eles estavam relacionados com a promoção do crescimento 
das plantas", disse Maria Angelica Leal . 
Isso é significativo porque os organismos, além de suportarem baixas 
temperaturas, possuem um mecanismo de defesa similar às condições 
que ocorrem no deserto, pois quando a temperatura cai a 
disponibilidade de água para as bactérias também diminui, como 
acontece nas áreas áridas. 
Por enquanto, os estudos se concentram no uso de microorganismos no 
cultivo da batata, mas à medida que a pesquisa avança, eles podem ser 
usados em biofertilizantes para diferentes culturas. 
 
Para mais informações sobre o estudo, escreva para María Angélica 
Leal, co-diretora do GCPA, em gcpa_fcbog@unal.edu.co . 
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Argentina libera batata que previne 
perdas produtivas de 70% 

 
Data: 08/08/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/argentina-libera-
papa-que-evita-p%C3%A9rdidas-productivas-del-70 

 
Por meio da resolução da Secretaria de Alimentos e Bioeconomia do 
Ministério do Agronegócio, publicada no Diário Oficial da União, foi 
autorizada a comercialização do vírus PVY livre (Res. 65/2018), 
desenvolvido pelo CONICET. 
Secretário de Alimentos e Bioeconomia, Andrés Murchison disse sobre 
"isso indica o cumprimento do compromisso assumido pelo Ministro 
Etchevehere para atender a demanda de produção e as cadeias da 
indústria de biotecnologia, relacionados com a redução da burocracia e 
decidir sobre a aprovação da nova tecnologias para o setor 
"acrescentando:" é uma atividade muito dinâmica e vamos continuar a 
optimizar os processos de regulação de todos os tipos de produtos de 
biotecnologia é provável que mais lançamentos será realizado antes do 
final do ano e espero que todos eles são do motor. da nossa 
bioeconomia. " 
A aprovação do evento de vírus PVY de batata gratuita, solicitado pela 
empresa Tecnoplant, terá um impacto importante na produção e 
comercialização. Culturas de batatas são susceptíveis de muitas 
doenças causadas por agentes fitopatogicos (vírus, bactérias e fungos), 
causando perdas consideráveis em alguns casos pode atingir até 70% 
de produção. É por isso que esse desenvolvimento de resistência 
genética é de interesse mundial. 
Essa técnica será de grande vantagem para o produtor de batata, pois 
permite simultaneamente diminuir os custos de gestão e otimizar a 
qualidade do produto final que chega ao consumidor. Da mesma forma, 
diminuirá a taxa de renovação de sementes e melhorará os rendimentos 
de cada campanha. 
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(México) Pesquisadores desenvolvem 
bioplástico de casca de batata 

 
Data: 28/07/2018 
 
Disponível em: 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/571967/polit%C3%A9cnicos-
desarrollan-biopl%C3%A1stico-de-c%C3%A1scara-de-papa 

 
 

Estudantes do Instituto Nacional (IPN) criaram um bioplástico a partir de 
casca de batata, que leva de quatro a cinco meses para biodegradar e 
vai ajudar a reduzir os resíduos sólidos urbanos gerados pela sociedade 
mexicana. 
Par os desenvolvedores do projeto, Gabriela Garcia Orozco, Lucero 
Guerra Tovar, Joel Sanchez Diaz e Yoxan Solis Vazquez, do Centro de 
Estudos de Ciência e Tecnologia (CECyT) 10 “Carlos Márquez”, é 
necessário inverter a contaminação do uso de óculos, placas e colheres 
plásticas descartáveis. 
Eles explicaram que o uso desse bioplástico busca resolver a redução 
de resíduos sólidos urbanos através do consumo de itens inovadores 
que são rapidamente degradáveis no meio ambiente e não afetam os 
ecossistemas. 
Joel Sanchez explicou que o projeto foi criado pela alta demanda de 
plástico que não sejam feitos de polímeros sintéticos e uma alternativa 
do bioplástico feito de casca de batata pretende “transformar resíduos 
orgânicos em produtos comumente utilizados no país”. 
Ele mencionou que esse protótipo busca substituir polímeros que são 
comumente usados e que levam de 500 a mil anos para degradar, 
possuem muitos poluentes e geram danos aos organismos presentes 
nos solos. 
“É um polímero fabricado por resíduos orgânicos, como amido de casca 
de batata e amido de milho, o que faz com que o produto seja amigo do 
ambiente”, acrescentou por sua vez Solis Vazquez, que trabalha no 
campo de técnica de diagnóstico e Melhoria Ambiental. 
Em uma indicação, a IPN disse que o produto pode suportar uma bebida 
a uma temperatura de 150 ºC, de modo que “qualquer garantia de que 
um artigo feito de bioplástico não é destruído pelo calor”. 
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Cientistas chineses previnem a 
brotação de batata com nano sílica 

hidrofóbica 

 
Data: 11/07/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/chinese-
scientists-prevent-potato-sprouting-hydrophobic-nano-silica 

 

 
Cientistas descobriram que o surgimento de uma batata pode ser inibido pelo revestimento do 

tubérculo com nano sílica hidrofóbica 

 
Cientistas chineses desenvolveram um nanomaterial que impede o 
surgimento de batatas.  
 
Este novo método anti-brotação para o armazenamento de batata 
também suprime a formação de glicoalcalóides tóxicos que normalmente 
estão associados ao processo de brotação.  
As batatas armazenadas geralmente germinam rapidamente, 
produzindo ao mesmo tempo uma quantidade significativa de solanina, 
uma substância que é tóxica em altas concentrações.  
O brotamento da batata pode ser controlado usando várias técnicas, 
como controle de temperatura, irradiação e uso de inibidores químicos.  
Cientistas do Instituto Hefei de Ciências Físicas da Academia Chinesa 
de Ciências desenvolveram um novo nanomaterial chamado nano-sílica 
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hidrofóbica que pode ser usado para inibir o crescimento de brotos de 
batata.  
A nano sílica hidrofóbica (H-SiO2) foi desenvolvida através da 
modificação da nano sílica pelo óleo de silício amino (ASO) Quando as 
batatas foram imersas em solução de H-SiO2, foi criado um 
revestimento hidrofóbico na superfície das batatas, inibindo eficazmente 
os rebentos de batata. e diminuindo a solanina. 
O material não passa pela pele de batata e pode ser lavado antes de 
cozinhar, garantindo a segurança alimentar. O H-SiO2 também não 
apresentou nenhum efeito negativo no crescimento das células, 
apresentando uma boa biossegurança.  
A pesquisa oferece uma abordagem econômica e ecologicamente 
correta para o armazenamento de batatas, de acordo com a equipe de 
pesquisa.  
Curiosamente, os pesquisadores apontam que esta tecnologia mostrou 
pouco efeito negativo sobre o surgimento das batatas quando usadas 
como sementes no solo.  
 
A pesquisa foi publicada online na revista ACS Sustainable Chemistry & 
Engineering. 
 
Fonte: Xinhua / Sociedade Americana de Química 
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Alguns solos de cultivo de batata 
suprimem a crosta pulverulenta? 

 
Data: 11/06/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/do-some-potato-
growing-soils-suppress-powdery-scab 

 

 
A crosta pulverulenta pode reduzir drasticamente a qualidade e 

comercialização das sementes, mercado fresco e processamento de 
batatas 

 
Um projeto de pesquisa na Nova Zelândia está determinando se 
diferentes solos de campo afetam o desenvolvimento de sarna em pó 
em batatas, e se as características físicas, químicas e / ou biológicas do 
solo influenciam essa importante doença da batata.  
O projeto está desenvolvendo novos conhecimentos que podem 
fornecer uma base para a manipulação de fatores do solo para reduzir 
os efeitos nocivos do patógeno da sarna.  
A crosta pulverulenta pode reduzir drasticamente a qualidade e a 
comercialização de sementes, produtos frescos e processamento de 
batatas. 
O patógeno de sarna pulverulenta (Spongospora subterranea) também 
reduz a produção de tubérculos, ao interromper a função da raiz 
(absorção de água e nutrientes) no cultivo ativo de plantas de batata, e 
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causa severa irritação nas raízes. Uma iniciativa de pesquisa que 
começou em março de 2016 tem como objetivo identificar os fatores do 
solo que influenciam o desenvolvimento de sarna em pó em lavouras de 
batata.  
O estudo envolve cientistas do Instituto de Pesquisa de Plantas e 
Alimentos da Nova Zelândia, e é financiado como projeto PT16002 pela 
Horticulture Innovation Australia Limited (Hort Innovation) e pela 
Potatoes New Zealand Incorporated.  
Resultados anteriores de um experimento a longo prazo com batatas / 
cebolas realizado na região de Pukekohe, perto de Auckland, Nova 
Zelândia, indicaram que o cultivo contínuo de batata em dez safras 
(anos) não resultou em aumento na incidência ou severidade de sarna 
batatas colhidas. Isso sugeriu que o solo do local do estudo era 
"supressivo" para o patógeno da sarna. Múltiplas culturas de batata 
geralmente estão associadas a surtos graves de sarna pulverulenta, 
particularmente em cultivares de batata que são suscetíveis à doença e 
à infecção da raiz de Spongospora. 
 

 

O patógeno pulverulento da sarna (Spongospora subterranea) reduz a 
produção de tubérculos ao interromper a função da raiz (absorção de 

água e nutrientes) no cultivo de plantas de batata e causa severa 
irritação nas raízes. 

 
Uma equipe multidisciplinar está trabalhando no projeto, incluindo 
patologistas de plantas, cientistas do solo e biólogos moleculares.  
Na primeira fase do estudo, 12 solos de campo (incluindo o solo dos 10 
anos do local do estudo de Pukekohe) foram avaliados quanto à 
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“condutividade” da doença, e suas características físicas, químicas e 
biológicas estão sendo determinadas.  
 
Os solos foram escolhidos para representar diferentes tipos de solo e 
diferenças no potencial para sustentar ou suprimir os patógenos da 
batata. 
Um extenso ensaio em vaso com efeito estufa foi completado, onde os 
diferentes solos foram colocados em vasos grandes (35 litros) que foram 
então inoculados com Spongospora ou deixados não inoculados. 
Cada um dos vasos foi plantado com um tubérculo de semente de uma 
cultivar de batata susceptível a sarna pulverulenta. Galhas e sarna em 
tubérculos colhidos, e medidas de produtividade de plantas (crescimento 
de ramos e produção de tubérculos), foram avaliadas durante as 20 
semanas seguintes à maturidade da cultura.  
Os 12 solos de campo também foram avaliados detalhadamente por 
suas características físicas e químicas, usando métodos padrões da 
ciência do solo. As amostras também foram testadas quanto a 
potenciais patógenos de batata processados no solo usando o serviço 
Predicta Pt fornecido pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Austrália do Sul (SARDI).  
Além disso, o DNA foi extraído de amostras dos solos. Isso está sendo 
caracterizado utilizando tecnologias de sequenciamento genético para 
determinar o perfil populacional microbiano de cada solo.  
Os 12 solos diferiram por vários fatores físicos e químicos. A textura do 
solo foi diferente (o teor de argila variou de 10 a 60%) e o teor de 
matéria orgânica também variou (o carbono do solo variou de 2 a 14%). 
Os solos diferiam na fertilidade e disponibilidade de nutrientes (por 
exemplo, os testes Olsen para disponibilidade de fosfato deram 
resultados de 30 a 260 mg P por kg de solo).  
No experimento em vaso, as galhas das raízes ocorreram apenas em 
plantas inoculadas, e o número médio de galhas nas raízes variou de 
menos de 1 a 11. A média de rendimento comercial de tubérculos variou 
de 0,64 kg por planta de um solo inoculado com Spongospora a 1,73 kg 
por planta de um solo diferente, não inoculado. 
A inoculação de Spongospora influenciou a severidade da sarna 
pulverulenta nos tubérculos colhidos de alguns dos solos, mas teve 
pouco ou nenhum efeito para os outros.  
O solo contendo as maiores quantidades de DNA de Spongospora pré-
plantio (teste Predicta Pt) foi o que causou mais sarna nos tubérculos 
colhidos. 
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Um extenso ensaio em vaso com efeito estufa foi completado, onde os 
diferentes solos foram colocados em vasos grandes (35 litros) que foram 

então inoculados com Spongospora ou deixados não inoculados. 
 

Os dados coletados dessas diferentes análises serão integrados para 
determinar se indivíduos ou combinações de características físicas, 
químicas ou biológicas do solo estão associadas à supressão das 
doenças de Spongospora. 
A próxima fase do projeto determinará os detalhes das populações 
microbianas nos solos, e identificará fatores individuais do solo que 
afetam a doença e que poderiam ser manipulados para reduzir a 
doença.  
Estes serão então testados quanto a efeitos na sarna e doenças 
associadas.  
O principal resultado deste projeto será o novo conhecimento sobre 
quais fatores do solo afetam a crosta pulverulenta em lavouras de 
batata. Isso poderia formar a base para futuras iniciativas de pesquisa, 
para testar novos métodos práticos para o manejo de doenças de raízes 
e tubérculos causadas pelo patógeno da sarna.  
Manipular nutrientes do solo ou populações microbianas pode ser usado 
para aumentar a supressão dessas doenças importantes da batata. 
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Os cientistas da ARS agilizam o processo 
para introduzir múltiplos genes - como é 

necessário para tornar as batatas 
resistentes à requeima 

 
Data: 06/08/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/ars-scientists-
streamline-process-introduce-multiple-genes-required-make-potatoes 

 

 

Campo de batata na Pensilvânia naturalmente infectado com requeima, 
setembro de 2014. Somente plantas sobreviventes são Innate ™ 

geração dois  
(Cortesia: JR Simplot) 

 
Cientistas do Serviço de Pesquisa Agrícola (ARS) em Albany, Califórnia, 
descobriram uma maneira de simplificar o processo que os cientistas usam 
para inserir vários genes em uma planta de cultivo, desenvolvendo um 
método confiável que tornará mais fácil a criação de uma variedade de 
culturas traços.  
Espera-se que a tecnologia acelere o processo de desenvolvimento de novas 
variedades de batatas, arroz, frutas cítricas e outras culturas melhor 
equipadas para tolerar o calor e a seca, produzir rendimentos mais elevados 
e resistir a uma miríade de doenças e pragas. Culturas com maior resistência 
a patógenos e insetos poderiam reduzir muito o uso de pesticidas e evitar 
bilhões de dólares em perdas de safra.  
 
Roger Thilmony, um biólogo molecular da ARS em Albany:  
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"Fazer melhorias genéticas que eram difíceis ou impossíveis antes seria 
muito mais fácil, porque agora podemos inserir não apenas um ou dois 
genes, mas vários genes, em uma planta de uma maneira que leve a 
resultados previsíveis". 
Um artigo descrevendo a conquista de Thilmony, James Thomson, um 
geneticista da ARS em Albany, e Ray Collier, um ex-pesquisador de pós-
doutorado da ARS, foi publicado hoje na edição de agosto do The Plant 
Journal .  
 
A tecnologia de empilhamento do gene GAANTRY estará disponível 
gratuitamente para qualquer pessoa interessada, e JR Simplot está 
planejando usá-la para introduzir múltiplos genes em batatas para torná-los 
mais resistentes à requeima, que é causada por um organismo parecido com 
um fungo.  
A requeima (Phytophthora infestans) pode destruir campos inteiros e forçar 
alguns agricultores a pulverizar fungicidas até 15 vezes por ano.  
 
Craig Richael, diretor de pesquisa e desenvolvimento da JR Simplot:  
“Nós lutamos para colocar vários genes de resistência à ferrugem em batatas 
por anos.”  
“Eles são genes muito longos e complexos, e com as tecnologias existentes 
tem sido extremamente difícil.”  
“Mas a tecnologia GAANTRY nos ajudará tremendamente.” 
Os cientistas ao longo dos anos modificaram a genética da soja, milho, 
canola e outras plantas cultivadas para desenvolver variedades que tolerem 
herbicidas específicos e resistam a pragas de insetos.  
 
Mas essas características eram controladas por um ou dois genes e, na 
maioria das plantas cultivadas, características importantes como a tolerância 
ao frio e a seca, produção e produção de sementes são quase sempre 
controladas por múltiplos genes.  
A inserção de mais de dois ou três genes no mesmo local em um 
cromossomo vegetal tem sido notoriamente difícil.  
A plataforma única dos pesquisadores estabiliza grandes “pilhas” de DNA 
necessárias para conferir características-chave, permitindo aos 
pesquisadores inserir conjuntos de genes “tão precisamente que nenhum 
DNA não intencional é adicionado ou perdido durante o processo”, diz 
Thomson.  
 
Roger Thilmony: 
“Antes disso, montar 10 genes para inserir em uma nova linha seria difícil ou 
impossível, mas essa tecnologia basicamente estabiliza a pilha e faz com 
que os resultados sejam mais estáveis e muito mais fáceis de prever.” 
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Fosfitos, um condimento que anima 
os agricultores 

 
Data: 10/06/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/los-fosfitos-un-
condimento-que-entusiasma-los-agricultores 

 

 
Estas moléculas são mais solúveis e estáveis na planta do que os 

fosfatos do ácido fosfórico usados em fertilizantes. 
 

Fosfitos (Phis) são sais derivados do ácido fosforoso combinados com 
diferentes cátions (Ca2 +, K +, Mn2 +, etc.). Seu uso atual na produção 
agrícola é baseado no papel que eles têm como ativadores das defesas 
das plantas e no efeito antifúngico direto que eles têm sobre alguns 
patógenos. 
Enquanto Phis começou a ser estudada como uma possível fonte de 
fósforo a partir de 1930, que era na década de 1970 em França, onde foi 
descoberto que o Phi controlada doença em culturas de batata 
causadas por fungos pseudo da ordem dos Oomycetes. Pouco tempo 
depois, o fosfito de Fosetyl-Al foi formulado e comercializado sob o 
nome comercial de Aliette. 
As doenças de controlo Phis directa ou indirectamente, no primeiro 
caso, actuar sobre os agentes patogénicos que afectam a fosforilação 
oxidativa e outros processos metabólicos de Oomycetes, e no segundo 
caso a activação dos mecanismos de defesa das plantas adiciona. Esta 
indução de resistência é acompanhada por um aumento das proteínas 
relacionadas com patogénese (PR), a acumulação de fitoalexinas 
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chamado substâncias antimicrobianas (FX) e alterações nas enzimas de 
estresse oxidativo presentes em plantas. 
Uma característica notável da Phis é que eles são considerados como 
tendo um risco menor de desenvolver resistência a doenças do que os 
ingredientes ativos dos fungicidas e que eles têm pouca ou nenhuma 
fitotoxicidade. O Phis são compostos de baixa toxicidade para o 
ambiente, têm alta compatibilidade em misturas de tanque, rápida 
absorção e também para mover o xilema também fazer através do 
floema, que iria permitir a translocação das folhas para as raízes ao 
fazer sprays foliares. 
Estas moléculas são mais solúvel e estável nas plantas de fosfatos o 
ácido fosfórico usado em adubos. As plantas não podem usar fosfitos 
como uma fonte direta de fósforo (pelo menos em culturas de campo) 
como fazem com fosfatos, tantos autores concluíram que Phis não deve 
ser divulgado ou utilizado como fertilizante. 
Atualmente o Phis são usados como parte do manejo integrado de 
doenças em culturas como batata, tomate, videiras, horticultura, relva, 
etc. Em nosso país, temos realizado estudos com resultados notáveis 
sobre estes compostos em relação à gestão da doença fim de ciclo em 
soja e alguns solo patógenos habitantes. acção directa de fosfitos 
também em cultivo batata foi verificado em diferentes Oomycetes e 
verdadeiros fungos que afectam as culturas de batata (Phytophthora 
infestans, sarna Streptomyces, Rhizoctonia solani e Fusarium solani), 
mostrando alta eficiência no controlo de doenças causadas por estes 
agentes patogénicos . 
Embora existam muitos relatórios que mostram a diminuição doenças 
acrescentando fosfitos e seu uso representa uma alternativa potencial 
para o integrado à procura de uma vida mais sustentável programas de 
gestão da agricultura, o uso dessa prática para a gestão deles ainda 
Não foi totalmente explorado, provavelmente porque seu mecanismo de 
desempenho e controle da doença tem sido pouco estudado. 
No entanto, recentemente (2018) realizou uma estudos moleculares 
detalhadas sobre Phis para oxidação de soja-asiática relação 
hospedeiro patógeno, demonstrando inibição do fungo causal e vias de 
sinalização e os genes afectados pela Phi para alcançar controle da 
ferrugem asiática "in vivo". Esta investigação é um passo para a frente 
para compreender os mecanismos moleculares da acção modo Phi 
ambos o hospedeiro e o agente patogénico, gerando conhecimento que 
podem ser exploradas para desenvolver novos fungicidas ou variedades 
resistentes no futuro. 
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Batatas híbridas de sementes 
botânicas: uma oportunidade ou uma 

ameaça? 

Data: 19/06/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/hybrid-potatoes-
botanical-seeds-opportunity-or-threat 

 

 

A polinização das flores de batata faz com que a planta produza bagas 
que contêm verdadeiras sementes de batata (TPS) 

 

Tipicamente, as batatas são multiplicadas pela replantação de um 
pequeno tubérculo de batata da última estação, levando-o a cultivar uma 
nova planta de batata.  
Recentemente, um novo método de multiplicação está fazendo 
manchetes: verdadeira semente de batata (TPS) ou semente botânica 
de batatas híbridas. Como o nome já indica, ao invés de plantar um 
tubérculo, você usa sementes, que você pode simplesmente semear.  
A empresa holandesa de batatas de semente HZPC está na vanguarda 
desta pesquisa inovadora.  
Criação significa que a batata subiu a grandes alturas como cultura e 
tem havido um grande número de variedades produzidas com altos 
níveis de produção. O desenvolvimento de novas variedades usando 
técnicas clássicas, no entanto, leva muito tempo.  
A pesquisa de um novo método de criação parece oferecer 
oportunidades para o futuro. Diz respeito à chamada hibridização das 
batatas, associada à produção diretamente da semente, algo que não 
era considerado possível até recentemente.  
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Testes mostram que esse método de criação cria oportunidades.  
 
Robert Graveland, diretor de P & D da HZPC: 
“No que diz respeito às batatas, esta é uma abordagem completamente 
nova para a criação”. 
“Estamos animados com isso e com o fato de oferecer novas 
oportunidades para acelerar o progresso genético e garantir o controle 
sobre a inclusão de propriedades melhores”. 
 

 
As bagas de batata são colhidas cuidadosamente 

 
Em 2011, a HZPC iniciou o trabalho de pesquisa extensiva do novo 
método. No ano passado, viu os primeiros híbridos de teste em campos. 
Foi emocionante colher os resultados, disse Ad Vrolijk, líder do projeto.  

 
Ad Vrolijk: 
“[...] Estamos muito felizes com os resultados. Certas combinações 
demonstraram, entre outras coisas, a 'heterose' desejada”. 
“Isso significa que o desempenho e o rendimento são melhores que os 
das plantas-mãe”. 
 
Isso também significa que essa tecnologia já se provou quando se trata 
do básico. A HZPC decidiu, portanto, ampliar a pesquisa sobre essa 
forma inovadora de reprodução. 
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Recuperando as sementes das bagas de batata 

 
Os especialistas, no entanto, alertam que ainda há um longo caminho 
pela frente.  
 
Ad Vrolijk explica: 
“O processo ainda está levantando muitas questões para as quais 
precisamos encontrar uma resposta. Levará anos até que as primeiras 
batatas híbridas cheguem ao mercado”. 
 
O maior obstáculo é o rendimento dos híbridos, que é significativamente 
inferior ao das variedades atuais. A HZPC espera, o mais cedo possível, 
até 2021, ter encontrado um protótipo comprovado, que pode ser 
colocado à venda depois de alguns anos.  
Eles começarão nos países em desenvolvimento da África Central e 
Ásia, onde os rendimentos são inferiores a 40 toneladas por hectare.  
 
Ad Vrolijk: 
"Você também pode melhorar rapidamente a produção usando híbridos." 
 
Quando será introduzida uma batata híbrida na Holanda? Segundo 
Graveland, é tudo uma questão de tempo. 
 
Robert Graveland:  
"Quem sabe? Em algum lugar por volta de 2035. Claro, você nunca 
pode descartar que, no futuro, esse desenvolvimento ocorrerá mais 
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rápido do que esperávamos atualmente, mas já temos um segmento 
superior de grandes variedades, com altos rendimentos”. 
“Além disso, a criação tradicional é não parado quando se trata de 
desenvolvimento. O híbrido ainda tem uma enorme lacuna para 
alcançar”. 
 
A HZPC acredita que as sementes botânicas também podem ter um 
papel importante no futuro. Estas sementes propagam-se mais 
rapidamente que as batatas de semente e são fáceis de transportar e 
armazenar. No entanto, a venda de um protótipo de sementes 
verdadeiras não é esperada antes de 2025.  
Também é muito questionável se as sementes botânicas assumirão o 
papel de batatas de semente. Graveland não espera que isso aconteça 
por muito tempo, e “certamente não em áreas agrícolas modernas como 
o norte da Europa e a América do Norte”.  
Com um sistema de sementes botânicas balanceadas, você poderia 
basicamente pular o cultivo de batatas de semente. Em muitos países, 
no entanto, a estação de crescimento é muito curta para cultivar uma 
cultura adulta a partir de sementes verdadeiras.  
 
Ad Vrolijk: 
"Você só pode usar sementes botânicas se a temperatura for alta o 
suficiente, pois você pode plantar um tubérculo muito mais cedo."  
"Além disso, as batatas de semente têm mais poder de crescimento do 
que as sementes verdadeiras e tempo é dinheiro." 
 
O líder do projeto acredita que o programa de pesquisa é promissor.  
 
Ad Vrolijk: 
“É uma inovação importante que permite que a HZPC cresça 
estrategicamente em novos mercados.” 
“Esperamos que, usando esse método, possamos melhorar e substituir 
nossas variedades mais rapidamente a longo prazo”. 
 
No entanto, segundo ele, não é necessário vivenciar a agitação do 
mercado. Comerciantes e produtores de batatas de semente notarão 
muito pouco dos desenvolvimentos por enquanto. 
 
Ad Vrolijk:  
“Nós não prevemos nenhuma mudança repentina neste setor.”  
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“E, embora no futuro nós trabalhemos com híbridos e com sementes 
botânicas em certas áreas, sempre haverá uma necessidade de batatas 
de semente de alta qualidade.” 
 

O que é a criação de batata híbrida? 
Uma batata híbrida é uma cruz que se origina de linhas endogâmicas. 
Cruzamentos são feitos entre plantas de pai e mãe e as sementes que 
vêm disso são na verdade a nova variedade.  
Na natureza, cada semente de batata é outra planta única, outro 
tubérculo. O objetivo da hibridação é produzir sementes que resultem 
em plantas com a mesma aparência e características.  
Esta técnica já é utilizada com grande sucesso na criação de muitas 
hortaliças e culturas de campo, como beterraba sacarina e milho. Com 
as batatas, no entanto, é muito difícil porque o "genoma" das batatas é 
cheio de propriedades que têm um efeito negativo na produção. A 
grande vantagem deste método de criação é o aumento do controle 
sobre a herança de propriedades.  
Isso resulta, portanto, em melhor gerenciamento e seleção. Com os 
híbridos, por exemplo, é mais fácil antecipar a inclusão da resistência a 
doenças e os níveis de vitaminas.  
Além disso, a velocidade de produção e introdução está aumentando 
enormemente: você pode rapidamente colocar uma nova variedade no 
mercado. 
 

 
As sementes de batata após a extração das bagas 
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Manchas em batatas no sul dos 
Estados Unidos 

 
Data: 10/06/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/late-blight-look-
alike-spotted-potatoes-southern-united-states 

 

 

As lesões causadas por Phytophthora nicotianae se parecem muito com 
a requeima com doença na folhagem  
(Cortesia: Dr. Jean Ristaino, NCSU) 

 

Dr. Jean Ristaino, professor da Universidade Estadual da Carolina do 
Norte, com ênfase em pesquisas sobre Phytophthora infestans, forneceu 
um relatório sobre uma doença semelhante à do tomateiro e da batata 
na Carolina do Norte.  
O sudeste dos Estados Unidos tem experimentado níveis muito altos de 
precipitação na última semana de maio / primeira semana de junho e os 
produtores estão tendo “grandes problemas com Phytophthora 
nicotianae nesta temporada no leste da Carolina do Norte com batatas.  
O Dr. Ristaino confirmou a presença do patógeno por PCR e 
sequenciamento de ITS - e ambos os tipos de acasalamento de 
patógenos foram identificados (o patógeno tem uma estrutura tipo 
acasalamento A1 / A2 como a do patógeno da requeima).  
 
A Universidade de Wisconsin-Madison aponta que as manchas foliares 
e os sintomas do caule causados por Phytophthora nicotianae se 
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assemelham muito aos produzidos pelo patógeno relacionado 
Phytophthora infestans, que causa a requeima tardia. Esses patógenos 
diferem substancialmente na quantidade de esporos (esporângios) que 
produzem, o que, pelo menos em parte, explica por que apenas a 
requeima tardia é uma doença destrutiva altamente contagiosa.  
P. nicotianae em batata não é nova, mas é bastante esporádica na 
ocorrência em batata. O patógeno pode causar doenças foliares e 
tuberosas na batata. Os sintomas foliares parecem com a requeima 
tardia, mas sem a assinatura da esporulação do patógeno branco; os 
sintomas dos tubérculos parecem com a podridão rosa e resultam em 
uma podridão mais macia, ao contrário das lesões causadas pela 
requeima tardia. 
 
Fonte: Extensão da Universidade de Wisconsin-Madison 

 


