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Detecção pela primeira vez do Vírus 
Potato Mop-Top (MPTV) na Nova 

Zelândia 

 
Data: 23/09/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/first-time-
detection-potato-mop-top-virus-mptv-new-zealand 
 

 
Sintoma observado descrito por Inra (Ephytia): Arcos ou anéis amarelos 
brilhantes nas folhas de batata algumas cultivares infectadas com PMTV 

 
A Nova Zelândia está trabalhando com a Potatoes New Zealand para 
responder à detecção de um vírus de esfregão para batatas (PMTV) em 
tubérculos de batata em Canterbury.  
O controlador de incidentes, David Yard, enfatiza que o vírus mop-top de 
batata não é um problema de segurança alimentar.  
 
David Yard, controlador de incidentes: 
“O vírus mop-top de batata é uma doença que, se for encontrada 
disseminada, pode causar alguns problemas de produtividade para os 
produtores.”  
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“É um organismo notificável e indesejado na Nova Zelândia sob a Lei de 
Biossegurança.” 
Segundo Yard, até agora, tubérculos de batata de duas propriedades na 
região de Canterbury tiveram testes positivos para o vírus. Outras 
amostragens estão em andamento na região.  
 
David Yard: 
"Esta é a primeira vez que o vírus foi encontrado na Nova Zelândia, no 
entanto, é comum em outros países." 
 

 
Spraying causado por MPTV (Cortesia: AHDB / Sutton Bridge CSR) 

 
O vírus mop-top de batata (PMTV) é um vírus fitopatogênico transmitido 
através do vetor Spongospora subterranea, o organismo causador da 
sarna nas batatas. A ocorrência de sarna pulverizada está associada a 
condições úmidas e especificamente em solo mal drenado.  
PMTV pode levar a uma perda muito significativa no rendimento das 
batatas. Por exemplo, um estudo conduzido em batatas semente 
escocesas mostrou uma redução de rendimento de 67%. O vírus 
também causa sprays e necrose na carne de tubérculos. Estes sintomas 
são defeitos morfológicos que produzem batatas inestéticas que 
enfrentam rejeição comercial de processadores e empacotadores.  
 
Ocorrência 
A PMTV é difundida em partes da América do Norte e do Sul, e pode 
permanecer viva por até 18 anos no solo dentro de esporos ou em 
plantas hospedeiras. Também foi encontrado em partes da Europa, 
especialmente na Escandinávia.  
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Detecção 
A inspeção visual de plantas ou tubérculos pode ser inconclusiva para a 
PMTV, porque os sintomas são semelhantes às respostas causadas por 
outros vírus ou condições fisiológicas. Além disso, os sintomas foliares e 
tubulares podem não estar presentes. Os métodos mais confiáveis para 
determinar com precisão a presença de PMTV incluem: isolamento do 
vírus usando métodos de solo e detecção através do uso de plantas 
indicadoras.  
 
Ao controle 
Geralmente, qualquer medida de controle contra a crosta pulverizada 
também ajudará a controlar a PMTV, por exemplo, usando variedades 
resistentes, rotações longas, sementes limpas em terrenos limpos e 
promovendo uma boa drenagem. Na ausência do vetor, a transmissão 
dos tubérculos de mãe para filha é, dependendo da variedade e das 
condições, incompleta e, portanto, é auto-eliminável. Juntamente com o 
rastreio de plantas sintomáticas, a infecção pode ser eliminada dos 
estoques em algumas gerações. 
O chefe executivo da Potatoes New Zealand, Chris Claridge, diz que as 
batatas afetadas são da variedade Innovator, que são usadas apenas 
para batatas fritas.  
 
Chris Claridge, executivo-chefe da Potatoes New Zealand: 
“A indústria está trabalhando em estreita colaboração com a Biosecurity 
New Zealand para saber mais sobre o vírus, o impacto que isso pode ter 
sobre os produtores e para evitar qualquer risco de disseminação.”  
“Vamos então considerar se é possível erradicá-lo ou se precisará 
trabalhar com os produtores para gerenciar seu impacto a longo prazo. ” 
A variedade Innovator de batata foi importada pela última vez como 
germoplasma para a Nova Zelândia em julho de 2011. 
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Innovator é uma batata tipo russet com olhos rasos e polpa de cor 
creme. Alta resistência a nematóides de cisto, doença de verrugas, 
ferrão de folhas e tubérculos. A Innovator é uma excelente variedade 
para ferver, assar e fritar. A Innovator tem um sabor notavelmente bom. 
A capacidade de recondicionar a partir do armazenamento a longo prazo 
faz com que esta seja uma variedade ideal para processadores. 
(Cortesia: HZPC) 
 
As batatas afetadas podem apresentar sintomas que incluem distorções 
na pele, rachaduras profundas e arcos, estrias ou manchas cor de 
ferrugem na carne do tubérculo.  
Biossegurança A Nova Zelândia está investigando como o vírus pode ter 
entrado no país. 
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Desenvolvimento de batatas 
resistentes a secas e solos salinos 

 
Data: 21/09/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/desarrollan-
papas-resistentes-sequ%C3%ADas-y-suelos-salinos 
 

 
 

Por meio de aplicações genéticas inovadoras, cientistas argentinos 
conseguiram aumentar a produtividade de plantas de batata submetidas 
a condições experimentais de solos áridos e salinos. O avanço 
estabelece as bases para o desenvolvimento de culturas que se 
adaptam às mudanças climáticas. 
O estudo foi conduzido pela Dra. Daniela Capiati, do Instituto de 
Pesquisa em Engenharia Genética e Biologia Molecular "Dr. Héctor 
Torres "(INGEBI), que depende do CONICET. E envolveu a 
transferência de um gene específico, chamado ABF4 de uma planta 
herbácea que é amplamente utilizado como um modelo de pesquisa 
(Arabidopsis thaliana) para plantas de batata da variedade Spunta, que 
é a principal cultivada na Argentina. 
As proteínas ABF são fatores de transcrição que em muitas plantas 
regulam a expressão de genes durante a seca e a salinidade. "Embora o 
gene ABF4 não seja encontrado "naturalmente" na batata, nós o 
inserimos em plantas dessa espécie através de uma estratégia de 
"transgenia". E, assim, aumentar a produtividade", disse o Dr. Maria 
Noelia García Muñiz, primeiro autor do estudo e pesquisador assistente 
CONICET no grupo de Capiati, que dirige o Laboratório de engenharia 
genética de plantas em INGEBI. 
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Trabalhando em uma estufa, os pesquisadores compararam plantas de 
batata com e sem esse gene em solos salinos e pouca disponibilidade 
de água. "Vimos que aqueles com o gene inserido tiveram um 
desempenho melhor. E também os tubérculos que obtemos podem ser 
armazenados por mais tempo sem brotar, o que implica uma melhora na 
capacidade de armazenamento deles”, afirma Capiati. 
Por outro lado, essas batatas teriam mais amido e menos açúcares 
redutores, o que os tornaria mais adequados para fritar ou assar no 
forno. 
De acordo com Capiati, que também é professor na Faculdade de 
Ciências Naturais da UBA, "seria necessário testar essas plantas, 
cultivando em condições diferentes que correspondem à realidade dos 
produtores do país". Por outro lado, ele ressaltou que os resultados 
obtidos podem servir como um "ponto de partida" para identificar outros 
mecanismos genéticos que podem ser usados para criar novas 
capacidades na horta. 
O estudo foi publicado na "Biologia Vegetal Molecular" e foram co-
autores Juan Ignacio Cortelezzi (estudante e estudioso da UBA) e 
Marina Fumagalli (técnica CONICET) no laboratório de Capiati. 
 
Para mais informações, escreva para Daniela Capiati, líder do estudo, 
em dcapiati@gmail.com 

mailto:dcapiati@gmail.com
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Nova variedade de batatas mexicanas 
Citlali mostra resistência ao mal-estar 

e à doença do chip zebra 

 
Data: 19/09/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/new-mexican-
potato-variety-citlali-shows-resistance-late-blight-and-zebra-chip-disease 
 

 
Colheita de batata em Sinaloa, México 

 
No México, pesquisadores do Instituto Nacional de Florestas, Agricultura 
e Pecuária (INIFAP), parte do Ministério da Agricultura do México 
(SAGARPA), desenvolveram uma nova variedade de batata, a Citlali, 
com melhor tolerância a doenças.  
A nova variedade - o resultado do melhoramento clássico - mostrou alta 
resistência à podridão tardia (Phytophthora infestans) e à doença zebra 
chip.  
Em geral, atende a todos os critérios para se tornar um sucesso 
comercial, segundo os pesquisadores.  
A variedade Citlali não é completamente imune à doença do chip zebra, 
mas obteve melhores resultados que outras variedades comerciais, 
então esse traço continuará a ser estudado pelos pesquisadores, o 
Instituto afirmou: 
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“A planta, que tem pequenos folhetos verde-escuros, caules que têm 
uma leve pigmentação avermelhada e flores lilás esparsas, desenvolve-
se em climas temperados e tem maior resistência à requeima e zebra; o 
último é uma doença de grande importância e complexidade no México.” 
Os especialistas disseram que os tiros finos e os pontos internos no tubo 
são sintomas da doença do zebra, o que diminui a qualidade e a 
aparência do produto no mercado de produtos frescos e afeta a 
lucratividade dos produtores.  
O México produz cerca de 1.716.000 toneladas de batatas por ano e 
Sonora, Sinaloa, Veracruz, Nuevo Leon e Puebla são os principais 
estados produtores, de acordo com dados do SIAP (Agricultural Food 
and Fisheries Information Service).  
Em 2017, a produção de batatas em Sonora e Sinaloa gerou uma renda 
de 4.685 milhões de pesos (US $ 250 milhões); O valor da produção em 
Veracruz e Nuevo Leon foi de mais de 1.000 milhões de pesos (US $ 50 
milhões) a cada ano.  
O consumo per capita de batatas no México é relativamente baixo, de 
14,8 quilos por ano. 
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Desenvolvimento de biopesticida que 
ataca a traça guatemalteca 

 
Data: 16/09/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/desarrollan-
bioplaguicida-que-ataca-la-polilla-guatemalteca 
 

 
Traça da Guatemala (Tecia solanivora) 

 

Engenheiro Paola Cuartas, falou em Campo Caracol Radio Al de em um 
pesticida biológico desenvolvido em Agrosavia para controlar a traça da 
Guatemala, a praga que mais afeta a batata. 
Ele é microbiologista agrícola e veterinário com doutorado em 
biotecnologia, com mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento 
e registo de biopesticidas para o controle biológico de pragas de insetos. 
Ele explicou que a mariposa guatemalteca afeta as culturas e as batatas 
na pós-colheita, quando armazenadas. 
E sobre o pesticida biológico, ele disse que é baseado em um vírus que 
é adquirido oralmente quando as larvas ingerem partículas infectadas 
quando se alimentam. O produto biológico é um pó para polvilhar as 
batatas, que são protegidas da praga e permitem que os alimentos 
cheguem nas melhores condições de qualidade possíveis. Vamos ouvir 
os detalhes, na entrevista com o engenheiro Paola Campos: 
 

Ouça a entrevista neste link 
http://alacarta.caracol.com.co/widget/audio/097RD13000000

0739189/ 

http://alacarta.caracol.com.co/widget/audio/097RD130000000739189/
http://alacarta.caracol.com.co/widget/audio/097RD130000000739189/
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Peru (Ayacucho): Agricultores 
aprendem manejo integrado de 

pragas de batata 

 
Data: 08/10/2018 
 
Disponível em: https://www.papachile.cl/peru-ayacucho-agricultores-
aprenden-el-manejo-integrado-de-plagas-de-la-papa/ 
 

 
 

Pequenos produtores agrários do distrito de Huancaraylla, em 
Ayacucho, iniciaram uma nova Escola de Campo (ECA), sob o apoio 
técnico do Serviço Nacional de Saúde Agrária (SENASA). 
O ECA é a metodologia baseada na aprendizagem participativa e 
experiencial que procura capacitar os pequenos produtores para 
promover a saúde agrária. 
O objetivo é para fortalecer o conhecimento dos agricultores no manejo 
integrado de pragas (MIP) e as boas práticas agrícolas na produção de 
batata de variedades Peruanita, Canchan e Yungay no ano-safra 2018 -
2019. 
ACE permite que você desenvolva habilidades e capacidade de 
expandir o conhecimento cultural, biológico, etológicos, químicos e 
outros controles mais adequados para o sistema e as necessidades da 
área de produção, tornando-se mais produtivo, rentável e adaptável às 
condições meteorológicas. 
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Nas doze sessões de aprendizagem, uma por mês, observa-se o 
processo vegetativo do tubérculo andino; Os participantes trocam 
experiências e recebem assistência técnica sobre temas baseados em 
sua realidade local, com base em seu próprio conhecimento e 
experiência. 
Na segunda sessão de trabalho prático, a Senasa instruiu 20 
agricultores cadastrados da ECA 'Santo Domingo', localizada no setor 
de Circamarca, a produzir fertilizantes orgânicos que fertilizarão e 
melhorarão a estrutura dos solos de forma natural. 
Essa iniciativa também busca promover boas práticas ambientais nos 
agricultores da região, a gestão responsável de produtos químicos 
autorizados (rótulo verde) e evitar o uso indiscriminado de agrotóxicos 
altamente tóxicos. 
Eles também reconheceram a fauna benéfica (insetos predadores) que 
ajudam a repressão natural de pragas, como uma medida alternativa ao 
uso indiscriminado de pesticidas. 
Uma vez concluído o processo, os participantes do ECA serão 
reconhecidos como especialistas em Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
no cultivo de batata. 
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Chile: Patagonia-INIA é uma das 
variedades de batata mais resistentes 

à requeima 

 
Data: 05/02/2018 
 
Disponível em: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/5361-chile-
patagonia-inia-es-una-de-las-variedades-de-papa-mas-resistentes-a-
tizon-tardio 
 

 
Segundo estudo realizado nos Estados Unidos e recentemente 
publicado, a variedade chilena é uma das que apresenta maior 
resistência à requeima, tanto no tubérculo quanto na folhagem. 

 
Um estudo recentemente publicado na revista American Journal of 
estudo Potato Research descobriu que a Patagônia-INIA, variedade 
desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético do Instituto de 
Investigação Agrária (INIA) do Chile, tem um alto nível de resistência à 
requeima, um das doenças mais graves que afetam esta cultura em todo 
o mundo. 
O estudo avaliou a resistência a Phytophthora infestans (agente causal 
da requeima) em um extenso painel de 206 variedades e clones 
avançados em dois locais nos Estados Unidos. 
O pesquisador do INIA Manuel Muñoz, Remehue, explica que “no 
estudo, a Patagônia-INIA foi uma das variedades menos afetadas antes 
da inoculação dos tubérculos com estirpes do agente patogênico que 
causa a doença, apresentando um nível elevado de resistência”. Do 
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material avaliado, oito variedades e clones foram classificados como 
resistentes nas duas localidades onde o estudo foi realizado. Genótipos 
altamente resistentes foram: paliçada Russet, AWN86514-2, MSL268-D, 
MSM171-A, MSM182-1, MSN230-1RY, Yucon Gem-INIA e Patagônia. 
Todas as outras 198 variedades e clones tiveram menores níveis de 
resistência ou foram moderadamente suscetíveis ou suscetíveis. 
Em sua opinião, "esta é uma nova evidência científica que mostra que a 
Patagônia-INIA é uma das variedades com maior resistência à requeima 
no tubérculo e na folhagem". 
Este trabalho foi realizado por uma equipe de cientistas norte-
americanos do Serviço de Pesquisa Agrícola dos Estados Unidos da 
Agricultura, da Washington State University e da Oregon State 
University. Os autores são: Lyndon D. Porter, Charles R. Brown, Shelley 
H. Jansky, Dennis A. Johnson e Jeremiah KS Dung. 
 
Publicação científica pode ser encontrada em: Porter, L., Brown, C., 
Jansky, S., Johnson, D. e estrume, J. 2017. A resistência Tuber e 
Características lenta decomposição de clones de batata associado com 
a Agrícola Solanaceae Coordenado Projeto para a linhagem clonal US-
24 de Phytophthora infestans. Am. J. Potato Res. (2017) 94: 160-172. 
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Pesquisa avança na seleção de clones 
de batata tolerantes à pinta preta em 

MG 
 

Data: 03/10/2018 
 
Disponível em: https://www.grupocultivar.com.br/noticias/pesquisa-
avanca-na-selecao-de-clones-de-batata-tolerantes-a-doenca-causada-
pela-pinta-preta-em-mg 
 

 
 
O programa de melhoramento genético de batata da Embrapa envolve 
várias vertentes, entre elas pesquisas voltadas ao desenvolvimento de 
materiais com resistência a determinadas doenças consideradas 
importantes na cultura. Esse é o caso, por exemplo, da avaliação 
relacionada à reação de clones avançados de batata à pinta preta, na 
região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, onde se concentra boa 
parte da produção no estado. 
Iniciado em 2016, a partir do contrato de cooperação técnica firmado 
entre a Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba (Coopadap) e a 
Embrapa Hortaliças (Brasília, DF) os resultados mostrados animaram o 
pesquisador Valdir Lourenço Júnior, que vem conduzindo os 
experimentos montados no município mineiro de Rio Paranaíba. 
“Verificamos que alguns desses clones apresentaram resistência parcial 
ou tolerância à pinta preta, o que representa um avanço significativo, 
tendo em vista que a variedade Ágata, desenvolvida na Europa e a mais 
cultivada no Brasil, é mais suscetível à doença”, explica o pesquisador. 
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O termo “resistência parcial” deve-se, segundo ele, ao fato de os clones 
não se mostrarem totalmente resistentes à pinta preta, mas o dano 
causado pela doença é menor quando comparado com a cultivar Ágata. 
“Em resumo, a principal vantagem no caso de os nossos clones se 
tornarem cultivares é a tendência à redução da necessidade de 
aplicação de fungicidas”, observa Valdir, que chama a atenção para 
outras ações que têm como pano de fundo o trabalho conjunto com a 
Coopadap. 
Segundo ele, a parceria com a cooperativa não se limita aos 
experimentos para avaliar a reação de clones de batata à pinta preta. 
Ele lembra que há outro contrato de cooperação técnica assinado entre 
as duas instituições para o manejo da podridão-branca em alho e 
cebola, considerada a mais importante entre as doenças que atingem os 
cultivos de aliáceas. E do alho e cebola para os trabalhos com a batata, 
não foi preciso transpor fronteiras. 
 “As linhas de ação previstas no primeiro contrato foram ampliadas pela 
inclusão da área plantada com os clones de batata, devido à relevância 
de seu cultivo para a economia da região, se consideramos a alta 
produção - acima de 40 toneladas por hectare”. 
 
Dinâmica  
Clones são materiais de batata geneticamente modificados, 
selecionados pelo programa de melhoramento de batata (coordenado 
pela Embrapa Clima Temperado) e avaliados em condições de campo e 
em casas de vegetação pela Embrapa Hortaliças e pelo Escritório da 
Embrapa em Canoinhas (SC), integrantes do programa. 
Para a identificação de clones resistentes, são instalados experimentos 
em área disponibilizada por uma instituição parceira, a exemplo do 
trabalho desenvolvido na região do Alto Paranaíba com a Coopadap: ao 
se identificar a presença da pinta preta, é quantificada a incidência e 
severidade, e baseado nessas informações o pesquisador considera 
com maior resistência o clone que apresentou menores danos. 
De acordo com Valdir, o trabalho continua na identificação de outros 
possíveis clones que podem apresentar a mesma resistência à pinta 
preta e também a outras doenças da batata como a requeima e a 
murcha bacteriana. “No caso de confirmação de seu potencial de 
resistência e características desejáveis para indústria ou mesa uma 
nova variedade pode ser lançada”. 
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Inauguração do laboratório de tecido 
de sementes de batata na Bolívia 

 

Data: 13/09/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/inauguran-
laboratorio-de-tejidos-de-semilla-de-papa-en-bolivia 
 

 
 
Villa Charcas, Culpina e Incahuasi são os municípios com maior 
produção de batata em todo o país, com vista a melhorar as suas 
sementes de qualidade certificada, que irá fornecer a cultura de tecidos 
de laboratório de batatas na K'arapunku, inaugurado ontem pelo Instituto 
Nacional de Inovação Agrícola e Florestal (INIAF). 
O chefe do INIAF Chuquisaca, José Luis Vacaflor, explicou que a 
produção de batata na Bolívia atinge apenas entre cinco e oito toneladas 
por hectare; na região, os maiores fornecedores são Villa Charcas, 
Culpina e Incahuasi. 
O laboratório inaugurado ontem produzirá plantas in vitro de batata, que 
são utilizadas para a produção de sementes pré-básicas de alta 
qualidade. Destes, que são levados para estufas de Zudáñez, começam 
a multiplicar as sementes de qualidade nas categorias: básico, 
registrado e certificado, acrescentou Vacaflor. É produzido três vezes ao 
ano e cada plantio tem pelo menos 300 quilos de sementes. 
O uso desta matéria prima na Bolívia mal chega a 4% devido ao seu alto 
custo. O projeto tem um investimento de US $ 80.000 com o apoio da 
cooperativa coreana KOPIA. 
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Informações Técnicas: Quais são as 
alternativas de manejo para 

Liriomyza huidobrensis no cultivo da 
batata? 

 

Data: 13/09/2018 
 
Disponível em: https://www.argenpapa.com.ar/noticia/5338-informacion-
tecnica-iquest-cuales-son-las-alternativas-de-manejo-para-liriomyza-
huidobrensis-en-el-cultivo-de-papa 

 
 
A mosca-minhoca (Liriomyza huidobrensis) é uma das principais pragas 

do cultivo da batata, não só na Argentina, mas em muitas regiões do 
mundo. 

 
Por: Ing. Agr. Francisco Javier Pasqualini, Ing. Agr. Gastón Viani. 
Agradecemos a colaboração de Ing. Agr. Silvia Beatriz Capezio e Ing. 
Agr. Dora Mabel Carmona pela revisão e contribuições de informações 
valiosas para este artigo. 
 
O principal problema na gestão desta praga está em picos no número de 
moscas, cujas fêmeas põem ovos que dão origem a larvas que minam 
mesophyll folha, afetando negativamente a produtividade da cultura.  
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A estratégia de controle mais difundida no sudeste de Buenos Aires é o 
uso sistemático de inseticidas de amplo espectro, como o princípio ativo 
Lambdacialotrina e o uso de larvicidas como o Abamectin.  
Em muitos casos, esses produtos são utilizados sem o conhecimento 
das características biológicas da praga e sua relação com a cultura e 
outras alternativas de manejo de pragas não são levadas em 
consideração. Esses métodos de controle trazem problemas como a 
redução de inimigos naturais, favorecendo reinfestações, o surgimento 
de novas pragas e a geração de resistência por essa e outras pragas a 
inseticidas.  
Além disso, nestas situações de ignorância da bioecologia da praga, as 
aplicações de inseticidas são realizadas em momentos inapropriados ou 
desnecessários, diminuindo sua eficiência e aumentando 
significativamente os custos de produção. 
 
Artigo completo em: http://boletines.agroserviciosdelsudeste.com/ 
 
 
 

http://boletines.agroserviciosdelsudeste.com/
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Mapeamento e avaliação da saúde de 
campos de batata com base em dados 

de satélite 
 

Data: 04/10/2018 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2018/mapping-and-
evaluating-health-potato-fields-based-satellite-data 

 

 
A Rezatec fornece à AHDB Potatoes dados analíticos geoespaciais para 

mapear a verdadeira extensão das plantações de batata em todo o 
Reino Unido. 

 
A Rezatec - uma empresa com sede no Reino Unido, focada na análise 
e interpretação de dados de satélite - investigou, em colaboração com a 
AHDB Potatoes, a eficácia do uso de dados de satélite para mapear a 
extensão das plantações de batata em locais piloto em toda a Inglaterra 
e Escócia.  
Observando quatro locais espalhados pelo Reino Unido, a Rezatec 
aplicou suas técnicas comprovadas de identificação de culturas para 
mapear locais de plantações de batata, até campos individuais, alguns 
dos quais com apenas algumas centenas de metros quadrados de 
tamanho.  
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Um mapa de saúde da cultura foi então gerado para destacar a 
extensão e a abundância de cada campo de batata. Isso permite que a 
AHDB compreenda melhor as áreas de produção de batatas no Reino 
Unido, de estação para estação, em um nível micro.  
Rezatec aplica suas técnicas de dados geoespaciais para extrair índices 
espectrais específicos ao longo do ciclo de crescimento para criar uma 
assinatura que identifique a cultura, usando tanto fontes de dados de 
satélite ópticas quanto de radar. Ao aplicar seus algoritmos de 
aprendizado de máquina internos a esses índices, a Rezatec consegue 
distinguir a batata de outros tipos de culturas com uma precisão de até 
95%.  
Além disso, através do monitoramento ativo de sensoriamento remoto, a 
Rezatec também pode avaliar variáveis do desempenho da cultura, por 
exemplo, saúde, contra o modelo de safra durante a estação de 
crescimento e, usando suas técnicas de ciência de dados fornecem 
informações críticas aos produtores para tomar ações corretivas e 
aumentar o rendimento das culturas. .  
 
Dr Jim Dimmock, Cientista de Gestão de Recursos da AHDB: 
“É evidente pela nossa colaboração com a Rezatec que a aplicação de 
dados de satélite para mapear a extensão de culturas é de grande valor 
e comparada com métodos mais tradicionais, ficamos impressionados 
com a capacidade de escalar grandes áreas com altos níveis de 
precisão”. 
 
Dr Andrew Carrel, diretor de tecnologia da Rezatec: 
“Os serviços de gerenciamento agrícola da Rezatec são muito versáteis, 
variando de identificação de culturas em campo e até mesmo nível de 
subcampo e monitorando o desempenho das culturas, até análises em 
nível macro para apoiar o comércio de commodities para múltiplos 
usuários finais, incluindo governo e comerciantes". 
A Rezatec fornece seus serviços de gerenciamento agrícola em todo o 
mundo para uma ampla gama de usuários finais agrícolas, desde 
produtores de cana-de-açúcar e trigo no México até produtores de leite 
no Reino Unido. 


