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A distância de semeadura da batata 
crioula afeta sua qualidade 

 
Data: 27/08/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/la-distancia-de-
siembra-de-papas-criollas-incide-en-su-calidad 
 

 
 

Nelson Andrés Bernal Margfoy, Mestre em Ciências Agrárias da 
Universidade Nacional da Colômbia (ONU) realizou um estudo de 
campo com o cultivo de batata nativa grupo Solanum tuberosum phureja 
para avaliar a influência da densidade de plantio associado com as 
distâncias entre plantas, devido à competição destes por recursos como 
minerais presentes na terra, luz ou água. 
O pesquisador fez um modelo experimental em que a semeadura dos 
tubérculos foi organizada em três linhas sucessivas para cada 
densidade, uma na qual a distância entre plantas era de 30 cm, outra de 
40 cm e uma de 50 cm para total de 18 linhas, cada uma de 1 m. 
Menos de 2 cm de tamanhos de 2 a 4 cm, entre 4 e 6 cm e 6 cm: 2841 
plantas obtidas a partir de tubérculos de cada produzido, classificados 
de acordo com o seu tamanho ou furo em quatro categorias foram 
contadas. 
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Segundo o pesquisador, o calibre se refere às diferentes espessuras 
comerciais das batatas: "tubérculos que medem mais de 6 cm são 
chamados de zeros; entre 4 e 6 cm são de primeiro calibre; entre 2 e 4 
cm de calibre de segundo, e menos de 2 cm de calibre de terceiro ". 
Entre as conclusões gerais do estudo está o fato de que a densidade de 
semeadura que melhor rende e melhor proporção de tubérculos que foi 
semeada foi a de 40 cm. 
Para o pesquisador, esta condição pode ser atribuída a um efeito 
fisiológico em que à medida que as plantas estão espaçados a uma 
distância maior têm mais a capacidade para gerar novas hastes e, 
assim, um maior número de tubérculos de melhor qualidade e tamanho. 
O estudo, que foi realizado em Marengo Agricultural Center Um 
localizado em Ontário a 2516 metros e a temperatura média de 14 ° C, 
também se destina a tentar expressar através de um modelo 
matemático competição intra-específica determinada por densidade 
populacional de plantas. 
Para isso utilizou-se a regressão binomial negativa usual e inflada por 
zeros, função que permitiu trabalhar estatisticamente com as 
frequências do calibre das batatas que em alguns casos não eram 
constantes. 
 
Maior rentabilidade 
Com este tipo de pesquisa, espera-se que ajude os agricultores a 
melhorar a qualidade de suas batatas adaptando-as às exigências de 
qualidade da indústria, o que lhes permitiria aumentar a rentabilidade de 
sua atividade. 
Para o pesquisador, este é o início de muitos trabalhos que devem ser 
realizados no segmento de modelagem de cultivos, em termos de 
concorrência, pois em seu estudo ele dificilmente considera um fator: a 
distância da semeadura ou a densidade. 
Na Colômbia, cerca de 100.000 toneladas de batatas crioulas são 
produzidas por ano e as exportações desse produto excedem 1.000 
toneladas por ano. Os departamentos que lideram o cultivo deste 
tubérculo são Cundinamarca, Boyacá e Nariño. 
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Três variedades de batatas resistentes 
à mariposa guatemalteca 

 
Data: 29/08/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/tres-variedades-
de-papa-resistentes-la-polilla-guatemalteca 

 

 
 

Pesquisa Germán David Sánchez León, Mestre em Ciências Agrárias da 
Universidade Nacional da Colômbia (UN) Sede Bogotá, contou com 
trabalho realizado em 2003 por Agrosavia (anteriormente Corpoica), que 
procurou identificar e selecionar, na Coleção de Batatas da Colômbia 
Central, os genótipos resistentes à mariposa guatemalteca. 
A partir dessa pesquisa, em 2013 cruzamentos entre variedades 
comerciais e nativas de batata comumente conhecido como "ano" para 
os tubérculos melhoradas que podem ser aceites pelos consumidores e 
agricultores que foram realizados, e possuem atributos como boa 
adaptação às áreas produção, bom sabor, conteúdo nutricional e 
resistência a doenças como gota e pragas como a mariposa 
guatemalteca. 
Entre as batatas obtidas no "Plant Breeding Program" da Agrosavia, a 
Master Sanchez selecionou genótipos de batata com 31 anos de idade 
para avaliar especificamente os mecanismos de resistência que se 
desenvolveram para repelir a traça. 
O pesquisador avaliou o efeito da planta antibiosis -Habilidade a afetar o 
comportamento biológico do inseto quando se alimenta, e sequer Mata e 
antixenose, o que torna o inseto não quer comer, copular ou colocariam 
o seu Ovos em plantas que desenvolvem odores ou características, 
como uma folha muito dura de tubérculo ou pele. 
 



05/2018 

As batatas selecionadas foram submetidas a dois testes para verificar 
sua relação com a praga, uma das estufas em que foram selecionados 
os genótipos que apresentaram menor porcentagem de tubérculos 
afetados pela mariposa em número e peso; e outro laboratório em que 
os genótipos com menor valor foram selecionados para variáveis como 
o número de buracos causados pelo inseto, a presença de larvas e 
pupas e a gravidade do dano. 
Como resultado dos dois ensaios, os cinco genótipos que apresentaram 
melhor resposta de resistência foram selecionados e avaliados 
novamente em laboratório. Entre estes, 23-31, 4-69 e Perla Negra 
apresentaram os melhores atributos de resistência, causando maior 
mortalidade larval e menor sobrevida dos adultos. 
"Nós encontramos duas cruzes e dos pais tendo um bom mecanismo de 
antibiose e antixenose para afastar a praga e vale a pena tê-las em 
conta no âmbito do" Programa de melhoramento de plantas", diz o 
pesquisador, indicando que estes resultados agora eles devem ser 
levados para as fazendas dos fazendeiros para testar seu 
comportamento no campo. 

 

Universidade de Lethbridge mostra aos 
parceiros da indústria suas atividades de 

pesquisa em cultivo de batatas 
 
Data: 18/08/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/university-
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Dr. Dmytro Yevtushenko, presidente de pesquisa em ciência da batata na Universidade de 

Lethbridge, em Alberta, Canadá, fala sobre sua pesquisa sobre a batata como parte de uma 
casa aberta para produtores de batata e processadores (Cortesia: Universidade de Lethbridge) 
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A cada ano, a indústria da batata injeta mais de US $ 1 bilhão na 
economia da província canadense de Alberta, segundo profissionais da 
indústria.  

 
Terence Hochstein, diretor executivo da Potato Growers of Alberta: 
"A indústria da batata nesta província não é apenas no sul de Alberta, 
mas em toda a província."  
"Temos cerca de 55.000 hectares de produção dentro desta província, 
tornando-nos uma das maiores áreas de cultivo no Canadá." 
Esperando expandir-se nesse mercado, a Universidade de Lethbridge 
abriu as portas para seu Laboratório de Pesquisa de Batatas na sexta-
feira, que mostra o trabalho que está sendo feito para apoiar os 
produtores ao cultivar as saborosas batatas. 
 
Terence Hochstein: 
“É um programa que está há 10 anos em andamento. É entre a 
indústria, os Potato Growers, Cavendish Farms, Lamb Weston, McCain 
e a universidade”. 
“É um projeto colaborativo para criar um programa inédito no Canadá, 
focado especificamente na pesquisa da batata”. 
Buscando colher soluções locais para problemas comuns, o projeto 
reúne não apenas profissionais do setor, mas também gerações de 
futuros pesquisadores, ajudando a construir um setor de spud mais forte 
nos próximos anos.  
 
Dr. Dmytro Yevtushenko, coordenador de pesquisa em ciência da batata 
na Universidade de Lethbridge: 
“A singularidade dessa posição não é apenas conduzir estudos básicos 
da biologia e fisiologia da batata, mas também traduzir esse 
conhecimento de maneira oficial para aplicação prática em campos.” 
Único em Alberta é o método de crescimento de batata usando 
irrigação. Um fazendeiro diz que a contração de doenças de produtos é 
uma preocupação que muitos produtores enfrentam na área, mas é algo 
que ele espera que o trabalho com este projeto de pesquisa ajude a 
aliviar.  
 
Harold Perry, da Perry Spud Farms: 
“Há muitos patógenos e doenças lá fora, então a ideia é manter a 
semente o mais limpa possível para chegar até nós e então você tem 
uma semente livre de doenças, e muita da pesquisa aqui é para nos 
ajudar a chegar esse estágio”. 
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É um problema que o projeto espera ajudar a resolver, junto com muitos 
outros. Com dez anos de experiência e uma lista crescente de parceiros, 
o projeto está se expandindo para um laboratório maior no novo prédio 
de ciências da universidade no próximo outono. 
 

O pivô do futuro: água, monitorar o solo e 
gerar energia 

 
Data: 17/08/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/el-pivot-del-
futuro-riega-monitorea-el-suelo-y-genera-energ%C3%ADa 

 

 
Dr. Dmytro Yevtushenko, presidente de pesquisa em ciência da batata na Universidade de 

Lethbridge, em Alberta, Canadá, fala sobre sua pesquisa sobre a batata como parte de uma 
casa aberta para produtores de batata e processadores (Cortesia: Universidade de Lethbridge) 

 
Graças ao esforço conjunto entre o setor público eo setor privado, INTA 
Manfredi -Córdoba- lançou a construção de um sistema de produção 
sustentável sob irrigação por aspersão com pivot equipado com a mais 
recente tecnologia para a gestão eficiente da água e com capacidade de 
autogeração de eletricidade. Entre outras ferramentas, será avaliado um 
sistema multitarefa que, baseado em sensores e dispositivos, permite a 
aplicação de agroquímicos e fertilizantes e o monitoramento de solos e 
cultivos. 
"Hoje, há inovações que facilitem e viabilizem a incorporação da 
empresa de irrigação PME agrícolas, especialmente para estabilizar os 
rendimentos agrícolas e, assim, melhorar o desempenho económico e 
rentabilidade", disse Aquiles Salinas, especialista em irrigação e diretor 
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do INTA Manfredi, que destacou a importância de equipes de técnicos e 
cientistas do instituto para avaliar o potencial de tecnologias inovadoras. 
Esta edição será apresentada na 6ª Reunião Internacional de Irrigação, 
que será realizada pelo Programa Nacional de Águas da INTA, nos dias 
22 e 23 de agosto, na Estação Agrícola INTA Manfredi. Além de 
concentrar o conhecimento sobre o assunto, o encontro é o mais 
escolhido no país pela maioria dos fornecedores de materiais de 
irrigação para apresentar os últimos desenvolvimentos e estar à 
disposição dos produtores. 
De acordo com Salinas, a construção deste novo módulo -chamado 
sistema de inovação produtiva tecnicamente sustentável com 
mecanizado- irrigação é "um projecto destinado a promover uma política 
eficaz de rápido crescimento da área irrigada", nascido graças para 
"uma conjunção público-privada virtuosa". 
Nesta linha, o projeto recebe a contribuição de equipamentos por parte 
das empresas e entidades do setor privado especializados em inquéritos 
sobre geoelétricos, perfuração, bombas, fiação, tubulações, 
equipamentos de irrigação, sementes, produção e comercialização de 
fertilizantes, tecnologias e irrigação energética 
O módulo possui um sistema que transforma a máquina de irrigação em 
uma ferramenta multitarefa, equipada com sensores e dispositivos, que 
permitem a aplicação autônoma de agroquímicos e fertilizantes e, ao 
mesmo tempo, o monitoramento dos principais parâmetros do solo e das 
culturas. Este sistema, chamado "Hummingbird", é um dos primeiros 
fabricados no mundo e foi desenvolvido por uma empresa de Córdoba, 
que conseguiu estabelecer uma sede nos Estados Unidos, com o apoio 
de empresas alemãs e americanas. 
Projetado para uma gestão sustentável do meio ambiente, o módulo é 
equipado com sistemas de energia com capacidade de autogeração de 
energia elétrica. "Especificamente, possibilitar a auto-geração de 
energia, um dos custos mais peso em sistemas de irrigação, e estender 
a irrigação para lugares onde não há ou inviável devido ao alto custo do 
fornecimento de energia convencional", argumentou Salinas. 
Uma vez montado, o equipamento construído pode ser implementado 
em culturas extensas tradicionais e alternativas, como grão de bico, 
lentilha e ervilha. Também se adapta a produções intensivas de árvores 
frutíferas, uvas, batatas, cenouras, cebolas, entre outros. 
Se você quiser mais informações sobre o sistema, escreva para Aquiles 
Salinas, para o endereço encontrado nesta página INTA. 
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A requeima danificou a colheita da batata 
na Galiza 
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Dr. Dmytro Yevtushenko, presidente de pesquisa em ciência da batata na Universidade de 

Lethbridge, em Alberta, Canadá, fala sobre sua pesquisa sobre a batata como parte de uma 
casa aberta para produtores de batata e processadores (Cortesia: Universidade de Lethbridge) 

 
Todos esperavam que este ano fosse uma excelente colheita em 
quantidade e qualidade. No ano passado, a seca colocou o cultivo sob 
controle, mas no final do ciclo a batata se sobrepôs e houve quantidade 
e qualidade. Foi uma campanha muito fácil do ponto de vista da gestão 
fitossanitária. Sem umidade, o principal inimigo dos tubérculos não 
apareceu. Este ano o mofo ocorreu com força incomum, tanto que, 
embora grande parte da colheita ainda esteja no solo, apenas metade 
do que se esperava seria obtida. 
A boa temporada anterior e um clima aparentemente benigno fizeram os 
agricultores baixarem a guarda. Todo mundo ficou claro que esta 
colheita seria um pouco tarde, porque foi plantada quase um mês 
atrasada, em meados de abril, em vez de San Jose, que é habitual na 
área. A mudança de datas não teve significado se não fosse pelo míldio 
devastador que ocorreu no meio do ciclo e sem aviso prévio. 
"Fallou para Estratexia, porque Moito e cartos se esforçou para parar 
puxo enfermidade, mas a prevenção faltou, E Que aos eterna 
esquecido", diz Juan Carlos Garcia, sócio técnico e exploração. O 
problema, explica ele, é que as medidas foram tomadas na hora errada. 
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"Levantamos ou administramos dunha praga como não sei passado, e 
porque não dye ferramentas para facerlle fronte, senão porque não 
facemos nenhum momento inadequado", explica. 
Para obter melhores resultados, é necessário antecipar a doença. «Em 
muitos países, há alertas. Novas tecnologias nos permitem saber 
quando as condições são dadas para doenças ou algoritmos que 
determinam ou nível de alerta. Além disso, falta ensino, informação e 
pesquisa ”, afirma. 
Ele não é o único que reclama. Outro produtor do Coristanco, que não 
quis ser identificado, ressalta que a investigação é à custa de critérios 
comerciais. As ações preventivas são, então, muito pouco freqüentes e 
apenas uma praga ou doença é tratada quando é detectada e, então, 
pode ser tardia. 
Em qualquer caso, as perdas não são, de todo, uniformes. Nos campos 
mais profissionalizados, eles podem obter 80% da colheita, enquanto 
naqueles mais próximos da tradição e com menor conhecimento, podem 
perder até 85%. 
O que pareceu um ano confortável e fácil foi transformado em um 
buraco negro para o qual foram despejados milhares de euros, tanto 
para as batatas que serão vendidas ou consumidas quanto para os 
gastos com produtos fitossanitários, o que tem sido enorme, já que que 
o mofo juntou este ano o verme branco, para o qual não há tratamento e 
que aparece de vez em quando causando estragos no tubérculo. É uma 
praga que permanece viva por cinco anos na Terra, a cerca de 50 ou 70 
centímetros de profundidade. 
A situação é séria porque as colheitas irregulares dificultam o marketing. 
Grandes compradores querem quantidades homogêneas, com unidades 
de tamanho regular e uma mudança de condições pode colocar em risco 
um relacionamento, especialmente no caso de grandes produções 
profissionais. 
A maior parte da colheita começará a ser colhida no final deste mês, 
mas o que já foi coletado já é conhecido, embora a planta seja vigorosa 
durante todo o ciclo, o tubérculo que não está infectado é irregular e 
pequeno em tamanho. 
 
Cursos muito básicos e falta de informação sobre doenças 
O treinamento parece ser o grande problema para os produtores. Por 
um lado, os cursos sobre o uso de produtos fitossanitários são muito 
básicos e se concentram na autoproteção do usuário e em saber ler um 
rótulo, mas dificilmente entram na detecção e identificação de pragas. 
Outro problema é que a sabedoria popular foi perdida, o conhecimento 
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que teve e foi substituído pelas perspectivas de produtos comerciais. 
Alguns técnicos dizem que a informação tradicional foi ignorada uma 
geração. A terceira deficiência afeta os profissionais ou aqueles que 
possuem a qualificação de orientadores, e há pouquíssimas novas 
publicações e pesquisas voltadas para as doenças mais frequentes dos 
tubérculos. Eles apontam que devem ir a textos em francês e inglês para 
poderem conhecer as notícias. 
Com este panorama, culturas como a batata, que dá fama à região, 
estão expostas aos elementos. Este ano houve más condições e o 
resultado foi ruim. 
 

Plano de Controle para Pragas 
Quarentenárias 

 
Data: 28/08/2018 
 
Disponível em: 

http://www.australosorno.cl/impresa/2018/08/27/full/edicion-especial-
2/18/ 
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Descoloração vascular em tubérculos. A presença de gotas 

esbranquiçadas que emanam do tubérculo anel vascular quando 
pressionado (superior esquerdo), lodo bacteriano exsudado a partir do 

tubérculo (em cima direita), necrose vascular e periderme 
branqueamento (abaixo). Fonte: INIA 

 
A principal fonte de inóculo para Ralstonia solanacearum (murcha 
bacteriana) são os tubérculos de batata infectados utilizados como 
semente. Infecções latentes em plantas infectadas, mas assintomáticas, 
são um abrigo para as bactérias. Esta bactéria pode estar presente no 
tubérculo, às vezes sem expressar sintomas, mas a bactéria ainda está 
viva e pode ser ativada quando as condições de umidade e temperatura 
são passíveis de desenvolvimento e multiplicação. Por não apresentar 
sintomas ou sinais, os animais infectados podem espalhar os locais da 
doença onde não estava. Por esta razão, você deve sempre usar 
tubérculo de semente de origem conhecida e produzido em canteiros 
certificados. 
O solo é outra fonte de inoculo, como murchidão bacteriana tem a 
capacidade de sobreviver em diferentes tipos de resíduos orgânicos, 
plantas voluntárias e o sistema de raízes e rizosfera de muitos outros 
hospedeiros (ervas daninhas, outros hospedeiros alternada e batatas 
voluntários). 
Pode ser disseminado pela água de irrigação e pelo solo ligado a 
calçados, ferramentas e maquinário agrícola. Há evidência que as 
bactérias podem sobreviver na rizosfera de plantas aquáticas, como no 
caso da S. dulcamara na Europa, onde os contaminantes bacterianos da 
superfície do fluxo de água, ser uma fonte de infecção para as culturas 
sob água. 
A temperatura também desempenha um papel no desenvolvimento da 
doença. À medida que aumenta mais a infecção do solo é favorecida e, 
portanto, o desenvolvimento de sintomas, com uma temperatura ideal de 
30-35 ºC. Embora, também tenha sido encontrado onde as temperaturas 
do solo estão abaixo de 15 ºC, o que indica que o patógeno pode 
infectar as culturas em áreas de produção a frio. 
 
 
Plano de controle 
O manejo dessa doença na área livre deve ser focado na contenção da 
contaminação do solo e da água. Para isso, a rastreabilidade do manejo 
de culturas é fundamental. Isso significa ter informações e registro das 
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atividades e da história do solo na fazenda, a origem da semente e o 
movimento das máquinas e todas as atividades envolvidas na sua 
produção. É necessário monitorar as propriedades para uma rápida 
detecção e futura erradicação do problema na área livre. Para isso, 
todos os produtores devem se registrar no SAG. 
Com a confirmação de murchidão bacteriana, R. solanacearum raça 3 
biovar 2 numa cultura de batata e outras culturas solanáceas, é 
"quarentena" o pasto afectada, remoção ou destruição de material 
infectado é necessária e "proibir" produção de batatas por pelo menos 
quatro anos no local afetado. Essa restrição será estendida por mais 
quatro anos se não for comprovado que está livre do patógeno. 
 
Outras medidas 
Da mesma forma, impedir que o solo seja rodado com culturas não 
hospedeiras. Ou seja, deve ser plantado em solos isentos de bactérias, 
para isso é necessário conhecer sua história. Considerar que as 
huachas ou plantas de batata espontâneas e ervas daninhas, 
especialmente a família Solanaceae, são hospedeiros de R. 
solanacearum, então seu controle é essencial para evitar que o 
problema persistente no chão. 
As fontes de água de irrigação também devem ser analisadas, a fim de 
evitar a contaminação do solo e das plantas com água potencialmente 
contaminada, especialmente em setores onde foram detectados focos 
de doenças. 
propriedade geral de saneamento é outro factor a considerar, como 
prático como campo de limpeza, desinfecção de equipamentos e 
máquinas, seja com hipoclorito de sódio (1% de cloro activo em pH 
neutro) ou quaternário (4%) de amónio manuseamento tubérculos de 
semente produzida no âmbito dos procedimentos de certificação e 
aplicação de boas práticas agrícolas, especialmente culturais e 
sanitários, impedir a entrada ea propagação de R. solanacearum de 
áreas infectadas para áreas livres do patógeno. 
Finalmente, recomenda-se que todos os equipamentos, ferramentas, 
máquinas e veículos externos que entram nas instalações estejam livres 
de restos de solo e sejam lavados e desinfetados. 
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Ferramentas para prevenir o 
nematoide dourado 

 
Data: 30/08/2018 
 
Disponível em: 

http://www.australosorno.cl/impresa/2018/08/27/full/edicion-especial-
2/16/ 

 

 
Cistos de nematoides dourados em raízes de batata 

 
É umas das pragas mais prejudiciais do cultivo de batata e é classificada 

como quarentenária e provoca uma diminuição do potencial produtivo 
 

 
O nematoide dourado da batata (Globodera rostochiensis) corresponde 
a um endoparasitas sedentários que ataca severamente a batata é 
alimentada-raiz e intervir na absorção de água, produzindo decréscimos 
muito significativos no desempenho. 
É uma das pragas mais prejudiciais do cultivo da batata e é classificada 
como uma praga quarentenária. 
Os sintomas gerais incluem manchas com baixo crescimento da cultura, 
com plantas mostrando amarelecimento, murchamento e morte da 
folhagem. 
A infecção ocorre quando o segundo estado juvenil eclode do ovo e 
entra na raiz perto dos pontos de crescimento. Este segundo estado 
juvenil, móvel e infeccioso só pode se deslocar até um metro no solo, de 
modo que a disseminação remota ocorre pelo transporte passivo, pelo 
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movimento de sementes, solo ou elementos que podem transferir os 
cistos para outros locais. Neste sentido, os comportamentos humanos 
são a principal fonte de propagação desta praga e depende de cada um 
dos agentes da cadeia de batata colaborar para evitar o problema da 
superlotação. 
 
TECNOLOGIA 
INIA INNOVA CORFO implementou um projeto chamado Plataforma de 
análise de irrigação para a gestão integrada de prevenção de nematóide 
de ouro, para manter e melhorar a competitividade da área de batata na 
parte sul do Chile. Este projeto focada em fornecer uma ferramenta para 
a prevenção, que é o acesso livre, a granel, e fácil de usar através do 
site e aplicações online.Este site está disponível na direção que eu 
www.inia.cl/nematododorado. 
Nesta plataforma, o usuário encontrará informações organizadas em um 
site interativo para auxiliar o agricultor na adoção de medidas para evitar 
a infestação por nematóides de ouro. Além disso, o agricultor pode fazer 
uma auto-avaliação anônima sobre o nível de risco de infestação de 
nematóides de ouro a receber uma lista de recomendações para 
minimizar o risco de infestação. 
A plataforma é projetado de modo amigável para todos os tipos de 
usuários, tais como grandes para os agricultores, consultores, 
estudantes, pequenos prestadores de serviços e agentes envolvidos 
categoria papa em geral. 
Entre as manobras preventivas mais importantes que serão abordados 
na plataforma são: Realizar higienização de máquinas e implementos 
agrícolas que saem da fazenda, incluindo ferramentas e botas, utilização 
de sementes certificadas, evitar a troca de sementes sem 
rastreabilidade com outros agricultores, fazendo a rotação de culturas, 
preferem variedades de batata resistentes, a fim de evitar a presença de 
plantas voluntárias e impedir o movimento dos animais de fazendas 
perto focos detectados em que o nemátodo dourado. 
Entre as informações relevantes para o manejo preventivo do nematoide 
dourado está a resistência das diferentes variedades de batata ao 
parasita. Existe uma gama importante de variedades com resistência ao 
nematoide dourado, porque os programas de reprodução incorporaram 
genes que fornecem resistência em muitas variedades modernas. 
No entanto, o uso de variedades resistentes não significa que a solução 
completa para o problema, porque eles podem permitir a sobrevivência 
de um pequeno número de nemátodos, mas pode ser uma alternativa 
para a prevenção de dispersão em zonas de alto risco. As variedades 
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suscetíveis funcionam como multiplicadores do parasita e, em solo 
infestado, podem aumentar rapidamente as populações. Por isso, é 
aconselhável incluir nas variedades resistentes de rotação e fazer 
rotações longas (quatro anos antes de plantar batatas novamente) em 
locais expostos ao potencial entrada do parasita. 
 
 

Desenvolvimento de batatas 
resistentes à requeima e punta 

morada 

 
Data: 08/09/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/desarrollan-papa-
resistente-tiz%C3%B3n-tard%C3%ADo-y-punta-morada 

 

 
 
O Instituto de Pesquisa conseguiu obter a variedade de batata 
"CITLALI", a partir da produção de clones, considerada como genótipo 
tolerante à ponta roxa que atende aos padrões de comercialização. 
Entre os projectos e linhas de trabalho realizados pelo Instituto Nacional 
de Florestas, Agricultura e Pecuária (INIFAP), as diferentes espécies de 
tubérculos para consumo humano, entre eles o Papa é estudado a fim 
de melhorar as suas características , propriedades e resistência a 
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pragas e doenças, bem como adaptação a variantes agroclimáticas e 
maior produtividade. 
Nessas ações, o Instituto de Pesquisa conseguiu obter a variedade de 
batata "CITLALI", a partir da produção de clones, considerada como o 
genótipo tolerante à ponta roxa que atende aos padrões de 
comercialização. 
Pesquisadores da INIFAP afirmou que a planta, com foliolos pequena 
hastes verdes escuro com luz pigmentação avermelhada e algumas 
flores lilás desenvolve em climas temperados e é mais resistente à 
requeima e parte superior roxa de batata, este último um das doenças 
mais importantes e complexas do México. 
Eles destacaram que, entre as recomendações técnicas, destaca-se que 
durante o ciclo primavera-verão, esta nova variedade de batata deve 
estar localizada a uma altura de menos de três mil metros acima do 
nível do mar na região central do México e ao nível do mar. o nordeste, 
no ciclo outono-inverno, porque o rendimento cai em lugares frios. 
Especialistas explicado que rebentos finas ou pontos estioladas e 
internas no tubérculo foram apresentados como sintomas que 
identificam a doença acima mencionado, que deméritos em termos de 
qualidade e de estética batatas no mercado de produtos frescos, 
causando danos em a economia dos produtores. 
Embora a variedade CITLALI, não é completamente imune ao topo roxa 
de batata, é o que obteve melhores resultados em comparação com 
outras variedades comerciais, mas continuará a ser o objecto de estudo 
para pesquisadores Programa papa INIFAP, mesmo que começou há 
mais de 70 anos, 
Dados de serviço Agroalimentar e de Informação das Pescas (SIAP) 
indicam que o México produz cerca de 716 milhões de toneladas de 
batatas por ano, com os estados de Sonora, Sinaloa, Veracruz, Nuevo 
León e Puebla a maior produção de tubérculos. 
Durante 2017, o volume de culturas de batata em Sonora e Sinaloa 
gerou uma receita juntos quatro mil 685 milhões de pesos, enquanto 
Veracruz e Nuevo Leon obtido naquele ano, mais de um bilhão de pesos 
cada para a comercialização da colheita da batata. 
A agência, dependente do SAGARPA, sublinhou que este tubérculo é 
parte do sistema alimentar mundial e ocupa o quarto lugar como a 
cultura mais produtiva do mundo, e no México o consumo per capita é 
de 14,8 quilogramas. 
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Gene para aumentar a produtividade 
da Batata 

 
Data: 05/09/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/identifican-gen-
que-aumentar%C3%ADa-la-productividad-de-la-papa 
 

 
Marcelo Yanovsky, diretor do Laboratório de Genômica de Plantas 

da Fundação Instituto Leloir. 
 

Assim como há jet lag em humanos após vôos que cruzam vários fusos 
horários, a operação das plantas também é afetada quando o ciclo de 
claro e escuro ambiente é compensado em relação aos seus ritmos 
biológicos. Isso foi demonstrado em 2013 por um estudo conduzido pelo 
Dr. Marcelo Yanovsky, diretor do Laboratório de Genômica Vegetal da 
Fundação Instituto Leloir (FIL). 
Agora, um novo artigo alemão reforça a hipótese de que os genes 
envolvidos na resposta de vegetais a ciclos claros e escuros poderiam 
ser manipulados de alguma forma para aumentar a produtividade das 
culturas. 
"Descobrimos a participação de um novo grupo de genes que 
chamamos de LNK, que desempenham um papel fundamental na hora 
de acertar o relógio ou redefinir o relógio biológico pela luz. E 
propusemos que esse conhecimento poderia ser útil para adaptar o 
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cultivo de diferentes espécies em diferentes latitudes e, assim, melhorar 
seu desempenho", diz Yanovsky, que também é pesquisador do 
CONICET. 
Agora, um trabalho liderado por cientistas alemães do Instituto Max 
Planck deu um endosso a essa sugestão. Tomando como referência o 
grupo constatação Yanovsky, descobriram que mutações em dois genes 
específicos (LNK2 e eid1) das plantas relógio de tomate biológico da 
América Central, utilizados para cultivar dias mais curtos ao longo do 
ano, favoreceu a sua adaptação às as altas latitudes da Europa, onde os 
verões são caracterizados por extensos dias sob o sol. 
Os dados parecem antecipar iss ", das variações nos genes do relógio 
de plantas que modulam a sua adaptação a mudanças na luz e 
fotoperíodo que acontecem durante todo o dia e as estações em cada 
região iria aumentar o desempenho de culturas ", diz Yanovsky. 
O estudo sobre a domesticação de tomate Europeia sugere que "a 
previsão sobre a aplicabilidade do achado foi correta", acrescenta 
Yanovsky, cuja descoberta de 2013 foi protegido por uma CONICET 
pedido de patente conjunta e IDF. Há outro elemento encorajador: além 
dos tomates, os genes LNK estão presentes nas batatas e outras 
culturas de importância alimentar. 
O trabalho de Yanovsky e o liderado por cientistas alemães foram 
publicados na revista PNAS, um órgão da Academia de Ciências dos 
Estados Unidos. 
 
Para mais informações, entre em contato com Marcelo Yanovsky em 
seu email myanovsky@leloir.org.ar 
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Modelos de computador fornecem novos 
insights para o controle sustentável do 

requeima da batata 
 
Data: 05/09/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/computer-
models-provide-new-insights-sustainable-control-potato-late-blight 

 

 
Plantas de batata afetadas pela requeima (Phytophthora infestans) 

 
A Wageningen University & Research utiliza modelos computacionais 
para desenvolver estratégias de manejo sustentável no controle da 
requeima da batata causada por Phytophthora infestans.  
Francine Pacilly recebeu seu PhD neste tópico socialmente relevante 
em 4 de setembro. Sua pesquisa fornece informações importantes para 
agricultores, criadores, comerciantes de batata, varejistas e governos.  
As variedades resistentes podem desempenhar um papel importante no 
controle sustentável de doenças, mas é necessária a cooperação entre 
as partes interessadas em todo o setor da batata.  
 
O impacto da requeima  
A produção de batata, que é muito importante para a economia 
holandesa, há muito tem sido ameaçada pela doença agressiva. 
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Isso tem consequências importantes para o comércio, mas também para 
o consumo nacional e internacional. Além disso, os fungicidas utilizados 
no controlo de doenças têm um efeito negativo no ambiente. 
 

 
Tubérculos de batata afetados por requeima (Phytophthora infestans) 
 
Atualmente  
Grandes quantidades de fungicidas são usados para controlar a doença. 
Os agricultores orgânicos enfrentam um desafio adicional porque não 
estão autorizados a usar esses produtos químicos.  
Do ponto de vista ambiental, esses produtos químicos também são 
muito poluentes e, portanto, são necessárias estratégias sustentáveis de 
manejo doídio tardio.  
 
O que é necessário para o futuro  
O uso de variedades de batata resistentes a doenças é importante, no 
entanto, nenhuma solução estrutural foi alcançada, porque o patógeno 
pode se adaptar facilmente e, como resultado, as variedades resistentes 
podem ser infectadas.  
Além disso, a disponibilidade de variedades resistentes ainda é limitada, 
no entanto, novas variedades mais resistentes estão entrando no 
mercado nos próximos anos. 
No ano passado, agricultores orgânicos, criadores e supermercados 
assinaram um convênio para aumentar o uso de variedades de batatas 
resistentes nos próximos três anos para que, até 2020, o segmento 
orgânico de batatas seja composto inteiramente por variedades 
resistentes.  
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Novos insights importantes para o avanço  
Na pesquisa de PhD de Francine Pacilly, modelos computacionais têm 
sido usados para investigar como a doença se espalha em uma 
paisagem agrícola e analisar o efeito de variedades resistentes em 
crescimento.  
Esses modelos mostram que um aumento no número de campos de 
batata com variedades resistentes aumenta o risco de surgimento e 
disseminação de cepas agressivas do patógeno. Este risco diminui se 
mais de 50% da superfície das plantações de batata consistir em 
variedades resistentes. 
Tantas batatas resistentes ainda não estão disponíveis, por isso é 
necessária atenção.  
Várias estratégias estão disponíveis para limitar as conseqüências de 
um avanço, por exemplo, a alocação espacial de culturas em 
combinação com o uso de pequenas quantidades de fungicidas para 
limitar o impacto ambiental.  
Além disso, variedades resistentes em crescimento com múltiplos genes 
de resistência reduzem o risco de suscetibilidade à doença da batata. 
Espera-se que estes tipos de variedades entrem no mercado em breve. 
 
Trabalhando com agricultores  
No ano passado, foram organizadas oficinas com agricultores para 
aumentar a conscientização sobre o risco de colapso da resistência. 
Nessas oficinas, o modelo computacional foi utilizado para apresentar 
diversos cenários de modelos para agricultores convencionais e 
orgânicos.  
Essas oficinas foram muito úteis para mostrar aos agricultores como a 
doença se espalha em uma paisagem ao longo do tempo e no espaço e 
para mostrar os efeitos a longo prazo.  
Depois do workshop, os agricultores concordaram que a gestão da 
resistência é importante para aumentar a durabilidade das variedades 
resistentes e que é necessária uma ação colaborativa.  
As oficinas foram úteis para reunir os agricultores e discutir estratégias 
no controle da requeima para reduzir o impacto da doença.  
 
Uma abordagem de sistema  
A fim de desenvolver estratégias sustentáveis, é importante considerar 
todos os fatores que influenciam o controle do requeima, como a 
doença, a cultura e as estratégias de controle dos agricultores.  
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Esta pesquisa é parte do programa Sistemas Adaptativos Complexos da 
Universidade de Wageningen, onde o objetivo é identificar esses fatores 
e analisar como eles se influenciam mutuamente.  
Batate blight como um sistema traz um futuro sem controle químico mais 
próximo. 

 
 
https://www.potatopro.com/sites/default/files/pictures/wur-phd-francine-
pacilly-social-ecological-modelling-of-potato-late-blight.pdf 
 
Clique no Link acima para ver o arquivo: Modelagem sócio-ecológica da 
requeima da batata. 
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