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Reduzindo a lacuna entre produtores de 
batata e cientistas 

Data: 05/02/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/bridging-gap-
between-potato-growers-and-scientists 
 

 

 
O programa Strategic Potato (SPot) Farm é uma rede de produtores de 

batata em todo o Reino Unido que hospeda pesquisas científicas em suas 
fazendas, pagas por um fundo de investimento anual em P&D de £ 1,5 

milhão. 
 
Para garantir que os fundos de pesquisa do AHDB tenham o maior impacto e 
benefício para a indústria da batata, eles trabalham para conectar produtores 
com pesquisadores e cientistas com iniciativas como suas Fazendas Spot 
Estratégicas. Ao fazer a ponte entre a troca de ideias e conhecimento, eles 
podem investir seu dinheiro em pesquisas de ponta que respondam 
diretamente às necessidades de curto, médio e longo prazo - mantendo o 
setor resiliente para o futuro. 
O AHDB falou com cientistas das principais organizações de P&D de batata 
do Reino Unido sobre a importância de sua pesquisa em se conectar com os 
produtores e a indústria da batata por meio do programa de intercâmbio de 
pesquisa e conhecimento do AHDB. 
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Mark Britton, Syngenta UK: 
 "A equipe da Syngenta Potato Science valoriza muito o trabalho da AHDB e 
aprecia totalmente seu valor para a indústria da batata." 
"A iniciativa da fazenda SPot garante que a pesquisa realizada pela AHDB 
esteja mais alinhada às situações da vida real dos produtores do que nunca. 
O trabalho oferece uma avaliação verdadeiramente independente dos 
produtos e uma plataforma de teste que ajuda a moldar a forma como a 
Syngenta desenvolve novas ideias para o mercado mais adequado às 
necessidades dos produtores." 
"A participação de especialistas em AHDB nos eventos Syngenta Potato 
Science Live na última década mostrou repetidamente sua profundidade de 
conhecimento em tópicos importantes para a indústria. Suas iniciativas de 
P&D em andamento continuam a abordar questões e desafios de agronomia, 
como dessecação, praga, Alternaria e armazenamento, 
"O AHDB atua como um importante centro de troca de informações em toda 
a indústria que tem sido fundamental na implementação de desenvolvimentos 
agronômicos para produtores, como buscar uma solução eficaz para 
decisões de dessecação e apoiar o trabalho com autoridades regulatórias. 
Seu papel como uma voz coesa da indústria permanece um ativo valioso 
para os produtores." 
 
Stuart Knight e Marc Allison, NIAB CUF: 
 "O NIAB CUF trabalhou em estreita colaboração com a AHDB Potatoes ao 
longo de muitos anos e desenvolveu e mantém uma pesquisa vital e 
capacidade de intercâmbio de conhecimento. Em particular, a capacidade e 
experiência para ligar solos, fisiologia da cultura e agronomia é notável." 
"Um trabalho recente desenvolveu protocolos rápidos para colocar novas 
variedades em seus grupos de nitrogênio, o que é essencial para sua 
comercialização eficaz." 
"Da mesma forma, projetos de longo prazo com vários parceiros estão 
olhando para a produção de batata no contexto da saúde do solo e rotações. 
A iniciativa Strategic Potato (SPot) Farm da AHDB tem sido uma forma eficaz 
de envolver a indústria com pesquisas atuais e demonstrar soluções para 
problemas na fazenda, como novos métodos de dessecação de safras. " 
"O financiamento do AHDB forneceu um trampolim vital entre a pesquisa de“ 
céu azul ”e a prática na fazenda. Essa ligação será essencial no futuro se a 
indústria de batata do Reino Unido quiser permanecer competitiva em um 
contexto político e ambiental em mudança." 
“O AHDB também tem sido uma fonte de financiamento que permite que a 
pesquisa imparcial seja colocada em fórum público onde possa ser utilizada 
por produtores e agrônomos, cuja importância não deve ser subestimada. É 
evidente que uma redução ou retirada do financiamento do AHDB poderia ter 
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um grande efeito negativo sobre esta capacidade e o impacto e inovação que 
ela proporciona a toda a cadeia de abastecimento da batata. " 
"Recuperar a pesquisa perdida e a capacidade de intercâmbio de 
conhecimento dentro de um prazo razoável seria muito difícil." 
"Muito do trabalho apoiado pelo AHDB preenche nichos importantes, muitas 
vezes exigindo quantias relativamente pequenas de dinheiro, que não são 
sustentadas por outros financiadores. Igualmente importante, o apoio do 
AHDB pode muitas vezes alavancar somas muito maiores do UKRI e 
instituições de caridade para sustentar a ciência." 
"Uma remoção ou redução significativa do financiamento para a pesquisa de 
batata e atividades de troca de conhecimento teria um impacto severo na 
capacidade do Reino Unido de responder aos desafios atuais e futuros que a 
produção de batata do Reino Unido e sua cadeia de abastecimento 
enfrentam. O setor de batata enfrenta várias ameaças, incluindo mudança 
climática (potencial escassez de água e aumento dos níveis de vírus) e a 
remoção de produtos de proteção à lavoura afetando, entre outros fatores, a 
dessecação e armazenamento da safra. 
"No longo prazo, a retirada do financiamento da pesquisa resultaria em uma 
redução na sustentabilidade ambiental e econômica da produção de batata 
do Reino Unido. O armazenamento eficaz da safra também é de importância 
crítica para as cadeias de abastecimento da batata, e esta é uma área onde 
o investimento do AHDB tem sido fundamental." 
 
Blair McKenzie, University of Dundee: 
 “O apoio do AHDB, seja para cientistas com formação em agricultura ou 
contextualizando aqueles de origem não agrícola, é e tem sido importante 
para fornecer uma perspectiva para a política governamental regional e 
nacional. A importância do apoio desta forma do AHDB é frequentemente 
não compreendido ou mal apreciado." 
"Trabalhando com os agricultores Spot e através da Fazenda Monitor, eu vim 
a entender as questões de manejo do solo que preocupavam os produtores 
de batata. Tornou-se óbvio que os problemas práticos de compactação do 
solo e manejo de solos úmidos eram importantes." 
 
"Em resposta, trabalhei com colegas internacionais para adaptar ao modelo 
de compactação de solo“ Terranimo ”. Esta é uma ferramenta online prática 
que permite a qualquer pessoa entender o risco de compactação do solo e 
quais medidas podem ser tomadas para minimizar o risco." 
"O modelo é simples de usar e permite testes de cenário para o risco de 
compactação, por exemplo, comparando tipos e pressões de pneus e que 
diferença o solo mais úmido faz para o risco." 
"Ao longo de muitos anos, o apoio do AHDB permitiu que eu me envolvesse 
em uma ampla gama de atividades de troca de conhecimento, desde 
apresentações em grandes eventos como British Potato and Potatoes in 
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Practice, até discussões diretas em eventos AHDB. Sem o apoio do AHDB, a 
maioria essa pesquisa e essas atividades de comunicação não teriam sido 
possíveis. " 
 
Professor Ian Toth, Instituto James Hutton: 
 "Quando surgem oportunidades raras para doações muito grandes de outros 
financiadores, como nossa recém-bem-sucedida Bacterial Plant Diseases 
Initiative no valor de £ 2,1 milhões, nosso trabalho financiado pelo AHDB ao 
longo dos anos foi fundamental para nos permitir solicitar e garantir esse 
financiamento. Isso é importante não apenas para nós como cientistas, mas 
para a indústria como um todo. " 
"O papel do AHDB na parte de troca de conhecimento desta bolsa e sua 
ajuda para avaliar criticamente a pesquisa em termos de relevância do 
usuário foi essencial para o sucesso da bolsa." 
"Eu interajo regularmente com a indústria por meio de reuniões e webinars do 
AHDB e recentemente recebi o British Potato Industry Award (2020) por 
meus esforços. Não há dúvida de que este prêmio não teria sido possível 
sem o apoio financeiro contínuo do AHDB para projetos, regular AHDB 
organizou eventos e suas contribuições críticas para a relevância do usuário 
de nossos planos e resultados científicos." 
"Não tenho dúvidas de que sem o AHDB Potatoes e seu papel na ligação 
entre ciência e indústria, essa relação, para mim, mas também para muitos 
outros cientistas, vai cair enormemente e todos ficaremos muito piores como 
resultado." 
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O  impacto do estresse por calor na batata 

 
Data: 19/02/2021 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/revisitando-o-impacto-do-
estresse-por-calor-na-batata/ 
 

 
 
 

O calor durante a estação de cultivo está causando problemas de doenças 
para os produtores de batata. 
 
Verões quentes e secos se tornaram mais prevalentes em Ontário e em 
outros lugares durante os últimos quatro anos. A produtividade da batata é 
muito reduzida em altas temperaturas, acima de 30 C durante o dia e 25 C à 
noite. As altas temperaturas reduzem o rendimento, causam tuberização 
secundária e aumentam os defeitos fisiológicos dos tubérculos. O efeito 
dependerá da variedade e do estágio de crescimento, mas em geral, quanto 
mais cedo ocorre uma onda de calor, mais negativo é seu impacto. 
As altas temperaturas durante a iniciação do tubérculo aumentam a taxa de 
respiração, gastando energia e reduzindo a pega do tubérculo. Uma alta taxa 
de respiração no meio da estação ou mais tarde pode causar a produção de 
um segundo conjunto de tubérculos que nunca aumenta - as altas 
temperaturas durante o enchimento diminuem o volume dos tubérculos, 
resultando em perdas de produção. 
Os distúrbios fisiológicos importantes causados por altas temperaturas são: 
Deformações dos tubérculos: As deformações são causadas principalmente 
por altas temperaturas que estimulam a divisão celular e reduzem a 
disponibilidade de carboidratos, aumentando a respiração. O estresse hídrico 
por si só não causa deformações, mas a seca agrava as deformações 
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causadas por altas temperaturas. Quanto mais altas as temperaturas e mais 
longa a onda de calor, maior o efeito. 
Exemplos de malformações de tubérculos são tubérculos em forma de 
haltere, tubérculos em forma de botão ou haste pontiagudos e tubérculos em 
forma de rim. Tubérculos nodosos são produzidos quando a dominância 
apical da extremidade do botão é reduzida, resultando em crescimento 
secundário nos olhos laterais do tubérculo. 
 

 
 

• Extremidade translúcida e podridão da extremidade gelatinosa: A alta 
temperatura e o estresse hídrico durante os estágios iniciais do 
crescimento do tubérculo podem interferir na deposição de amido na 
extremidade do caule do tubérculo. Freqüentemente, o tecido dos 
tubérculos afetados com a extremidade translúcida se quebra - essa 
divisão é chamada de podridão da extremidade gelatinosa. 
Normalmente os tubérculos pontiagudos da extremidade do botão 
desenvolvem a podridão da extremidade gelatinosa. 

• Rachaduras de crescimento: Rachaduras de crescimento se 
desenvolvem quando as condições de cultivo relativamente ruins 
mudam rapidamente para condições de cultivo relativamente boas - 
isso pode ser clima quente e seco seguido por irrigação excessiva ou 
chuvas fortes e uma queda nas temperaturas. 

• Necrose por calor: a necrose por calor ocorre quando um período de 
crescimento lento do tubérculo é seguido por um crescimento ativo do 
tubérculo em altas temperaturas. Manchas necróticas marrom claras a 
escuras se formam no tecido vascular dos tubérculos. As variedades 
Chieftain e Atlantic são muito suscetíveis à necrose por calor. 

• Mancha marrom interna (IBS): manchas necróticas marrom-claras se 
desenvolvem em qualquer parte da polpa do tubérculo nos estágios 
finais do crescimento do tubérculo. A SII é freqüentemente causada 
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por um distúrbio enzimático causado por calor intenso ou seca 
excessiva. Também foi associado à deficiência de cálcio. 

• Segundo crescimento: as plantas de batata respondem a temperaturas 
de 30 C ou mais aumentando o crescimento vegetativo em vez de 
definindo tubérculos ou tubérculos volumosos. Isso pode resultar em 
brotos de calor e tubérculos em cadeia ou dutos de calor em 
variedades suscetíveis. 

• Coração negro: Qualquer condição de pré-colheita, trânsito ou 
armazenamento que impeça o oxigênio de chegar ao centro do 
tubérculo resultará em coração negro. A longa exposição dos 
tubérculos a temperaturas de campo acima de 32 C antes da colheita 
geralmente resulta em coração negro. 

• Tubérculos fisiologicamente velhos: o estresse por calor aumenta 
drasticamente a idade fisiológica. Tubérculos fisiologicamente velhos 
tendem a brotar cedo, produzir mais hastes e causar poucos defeitos 
na formação da batata. 

 

 
 

O segundo crescimento é um problema fisiológico da batata induzido por temperaturas do 
solo de 24 C ou mais e estresse hídrico. Esses dois fatores interagem para limitar a taxa de 

crescimento do tubérculo, causando um segundo crescimento. A umidade inadequada do solo 
por si só não resulta no início do segundo crescimento. 

 
A fertilização com cálcio com uma forma de cálcio solúvel em água durante o 
aumento de volume pode mitigar o impacto adverso do estresse térmico na 
produção de tubérculos. A melhor maneira de aplicar cálcio durante a 
estação de crescimento é curar o Ca (NO 3 ) 2 e depois irrigar, de acordo com 
Jiwan Palta da Universidade de Wisconsin. 
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NPC incentiva a Suprema Corte do México 
a reafirmar projeto de decisão revogando 
proibição de importação de batata fresca 

dos EUA 

Data: 19/02/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/npc-encourages-
mexicos-supreme-court-affirm-draft-ruling-overturning-ban-us-fresh-
potato 
 

 
 

A maioria do painel de cinco membros deve concordar durante a audiência 
de 24 de fevereiro 

 
Na quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021, a Suprema Corte mexicana divulgou 
um projeto de decisão que anularia uma decisão do tribunal inferior de 2017 
que impedia o governo federal mexicano de implementar regulamentos que 
permitissem a importação de batatas frescas dos EUA em todo o país. O 
caso está agendado para ser decidido pelo Supremo Tribunal de cinco 
membros em 24 de fevereiro. 
 
Jared Balcom, Vice-Presidente de Assuntos Comerciais do Conselho 
Nacional da Batata (NPC): 
 “O acesso total ao mercado mexicano para batatas frescas dos EUA tem 
sido uma das maiores prioridades do Conselho Nacional da Batata e de toda 
a indústria de batata dos EUA por mais de duas décadas.” 
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“Temos esperança de que a maioria dos juízes concorde com este projeto de 
lei e, finalmente, permita que o governo mexicano cumpra suas 
responsabilidades comerciais globais.” 
 
Kam Quarles, CEO da NPC: 
 “Uma decisão positiva em 24 de fevereiro representaria um salto gigantesco 
no esforço de décadas para fornecer aos consumidores mexicanos acesso 
durante todo o ano a batatas americanas frescas e saudáveis.” 
“Somos gratos pelo trabalho árduo das equipes do USDA e do Escritório do 
Representante de Comércio dos Estados Unidos e suas contrapartes no 
governo mexicano que vêm trabalhando há anos para eliminar essas 
restrições protecionistas.” 
A questão perante a Suprema Corte mexicana, e resolvida por este projeto 
de decisão, começou como numerosos processos individuais movidos pelo 
cartel mexicano da batata 'CONPAPA' em resposta ao anúncio do governo 
mexicano em 2011 de que abriria o país às batatas frescas dos EUA. A ação 
do cartel alega que o governo mexicano não tem autoridade para determinar 
se as importações agrícolas podem entrar no país. 
O projeto de decisão rejeita esse argumento e afirma que o governo 
mexicano tem ampla autoridade para fazer tal determinação e agiu 
especificamente de maneira apropriada com relação ao acesso à batata dos 
Estados Unidos. 
Desde a publicação da regra fitossanitária do México (NOM-012-FITO-1996) 
em 1996, o país restringiu a importação de batatas frescas dos Estados 
Unidos a uma área de 26 quilômetros ao longo da fronteira EUA-México. 
Essa restrição viola as obrigações do México sob o USMCA, a OMC e o 
anterior Nafta. 
Em março de 2003, os Estados Unidos e o México assinaram um acordo 
bilateral de acesso a mercados que exigia maior acesso aos cinco estados 
do norte do México em 2004 e considerava o acesso a todo o país no ano 
seguinte. Devido a limites impostos pelo governo mexicano, os planos de 
acesso total ao mercado foram interrompidos. 
Em 2011, o governo mexicano finalmente concordou em permitir o acesso 
total das batatas dos EUA ao seu mercado a partir de maio de 2014; 
entretanto, a indústria mexicana de batata processou o governo mexicano 
para manter seu monopólio doméstico e evitar a competição das 
importações. 
Os casos chegaram aos tribunais de primeira instância, chegando ao 
Supremo Tribunal mexicano em 2018. Em 24 de fevereiro de 2021, o 
Supremo Tribunal mexicano finalmente decidirá sobre o assunto. 
 
Kam Quarles: 
“Supondo que toda a Suprema Corte mexicana confirme este projeto de 
decisão, o governo mexicano terá o poder de fornecer batatas frescas dos 
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EUA com acesso total imediatamente. Nós os encorajamos a dar esse passo 
imediatamente e continuar o processo de normalização do comércio entre os 
dois países.” 
O México é o terceiro maior mercado de exportação de batatas dos EUA e 
produtos avaliados em mais de US $ 270 milhões em 2020. Apesar da 
restrição à região de fronteira de 26 quilômetros, o México é o segundo maior 
mercado para as exportações de batata fresca, contabilizando 106.000 
toneladas métricas avaliadas em US $ 60 milhões em 2020. 
A indústria de batata dos EUA estima que o acesso a todo o país para 
batatas frescas dos EUA proporcionará um mercado potencial de US $ 200 
milhões por ano, em cinco anos. 
 

Preços da batata estagnam na Moldávia 
devido à baixa demanda 

 
Data: 17/02/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/potato-prices-
stagnate-moldova-due-low-demand 

 

 

Preços da batata estagnam na Moldávia devido à baixa demanda 
 

No final de janeiro e início de fevereiro de 2021, a próxima etapa do 
crescimento dos preços no atacado da batata começou na Moldávia. No 
entanto, foram apenas as batatas produzidas localmente mais baratas que 
aumentaram de preço de 3 lei / kg para 3,5-4,0 lei / kg (US $ 0,21-0,24 / kg). 
Neste momento do ano passado, o preço mínimo de atacado para este 
produto era significativamente mais alto - cerca de 5 lei / kg (US $ 0,3 / kg). 
Analisando a dinâmica dos preços dos anos anteriores, os produtores 
agrícolas esperavam que em fevereiro de 2021 o crescimento dos preços das 
batatas produzidas localmente continuasse. 
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No entanto, desde o início da segunda semana do mês, os preços da batata 
no mercado interno do país se estabilizaram ao contrário do esperado. Além 
disso, de acordo com compradores-intermediários atacadistas e varejistas, 
não há razões para esperar que os preços da batata aumentem no futuro 
próximo. 
De acordo com os operadores do mercado moldavo de frutas e vegetais, o 
problema da ausência do tradicional aumento de preços no último mês de 
inverno deste ano está associado à baixíssima demanda por batata da 
HoReCa, instituições sociais, bem como da população de pequenas cidades 
e vilas. 
De acordo com os agricultores, os atacadistas intermediários que fornecem 
alimentação pública, creches, hospitais, etc., compraram apenas 50-70% dos 
volumes dos produtos com base nos acordos contratuais. 
Além disso, a esperança de um aumento na demanda de consumo devido à 
mão de obra migrante não se concretizou. De acordo com vendedores de 
frutas e verduras, muitos moradores que trabalhavam no exterior no final do 
ano passado não voltaram para casa nas férias de inverno com medo de não 
voltarem aos seus empregos mais tarde por causa de outro bloqueio. 
 

Situação atual da produção de batata na 
Argentina. Campanha 2020 

 
Data: 15/02/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/potato-prices-
stagnate-moldova-due-low-demand 
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Situação atual da produção de batata na Argentina. Campanha 2020 
 

Com o objetivo de obter informações básicas da cadeia da batata, a 
Secretaria de Extensão da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade 
Nacional de Mar del Plata - reuniu técnicos e  produtores de âmbito público e 
privado das principais zonas produtoras de batata do País. 
Esta foi a primeira chamada com o objetivo de gerar um espaço de 
intercâmbio, estudo e discussão desta importante cadeia, bem como divulgar 
as principais conclusões dos diagnósticos efetuados, disponibilizando uma 
base de dados, indicadores e informações estratégicas de forma a contribuir 
para a formulação de políticas públicas no setor. 
Os referentes de cada área que participaram foram Juan Sebastián 
Entrocassi (Jujuy e Salta), Ramiro Lobo (Tucumán e Catamarca), Cristian 
Miranda (Córdoba), Carlos Del Caso (Villa Dolores e Córdoba), Leandro 
Crosio (Rosário), Rolando Tumbarello ( Mendoza) e Gastón Viani (Buenos 
Aires). 
 
 

 

 
Tabela 1. Produção de batata para consumo in natura e indústria na 

campanha de 2020 
 

A Tabela 1 apresenta uma estimativa da produção total de batata destinada 
ao mercado in natura e indústria, que atingiu 2,84 milhões de toneladas, 
sendo a província de Buenos Aires a que teve maior participação com 55% 
do total, seguida das províncias de Córdoba e San Luis com 28,87%. O 
rendimento médio estimado seria de 36 t / ha. 
Quando analisada a produção por destino, a produção total do país para o 
mercado de in natura atingiu 1,91 milhão de toneladas, o que representa 67% 
da produção nacional. A indústria, principalmente de canas pré-fritas 
congeladas, demanda 23,3% do total, enquanto o restante vai para 
salgadinhos e purê, entre outros. (Figura 1). 
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Gráfico 1. Porcentagem da Produção de Batata segundo destinação. 

 
Área de batata fresca para consumo e indústria na campanha 2020 

 
A Tabela 2 mostra a área por destino de sete regiões do país. A área 
destinada ao consumo in natura lidera todo o país com 67%, seguida da 
produção industrial com os 33% restantes, sendo a província de Buenos 
Aires de onde mais de 70% do total é abastecido com destino industrial 
(Gráfico 2). 
 

 

 
Tabela 2. Área (ha) segundo destino de sete regiões da Argentina 2020 
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Gráfico 2. Porcentagem de superfície com batata segundo destino. 2020 
 

Produção, consumo in natura e indústria da batata na campanha de 2020 de 
acordo com o tempo de plantio 
Na Argentina, a batata é produzida em todo o território e a produção é 
classificada de acordo com a chegada ao mercado em: 
I. Produção Antecipada (Tucumán, Salta e Jujuy) Nesta região o alto as 
temperaturas de colheita significam que este tipo de produção deve ser 
vendido imediatamente e não pode ficar muitos dias no campo. Como o ciclo 
da cultura não se completa, as batatas imaturas são colhidas e podem afetar 
a qualidade do produto a ser comercializado. 
II. Produção Semi-precoce (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, 
Tucumán) Produz, junto com a tardia, a chamada "batata branca", nome 
derivado da cor que assume a casca dos tubérculos ao se formar sobre a 
areia. solos. As primeiras lavouras comerciais da Argentina se estabeleceram 
nos arredores de Rosário no final do século XIX. 
III. Produção Média (Buenos Aires, Mendoza, Río Negro e San Luis) É a 
característica do SE da Província de Buenos Aires proveniente da zona mista 
de papera. É a produção com maior rendimento do país, podendo obter mais 
de 70 t / ha. 
Produz a chamada 'batata preta' devido à coloração que a casca adquire em 
solos com alto teor de matéria orgânica; a exceção é Mendoza, que produz 
'batatas brancas'. 
O Sudeste é o principal pólo produtor de batata para indústria. As altas 
produtividades obtidas na região Sudeste têm causado uma contínua 
diminuição da área e do número de produtores nesta região. 
4. Produção Tardia (Córdoba, Mendoza, Santa Fe) sua produção concorre 
com a do SE da Província de Buenos Aires. Juntamente com as batatas 
semi-adiantadas, abastecem o mercado a maior parte do ano e com 
excelente apresentação comercial. Tudo isso tem contribuído para um 
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crescimento sustentado da área de celulose, principalmente em Traslasierra 
(Villa Dolores e parte de San Luis) e no Cinturão Verde de Córdoba. 
 
A Tabela 3 mostra a época de plantio da batata nas diferentes regiões 
produtoras. 

 

 

Tabela 3. Tempos de plantio da batata em sete regiões produtoras. 
 

De acordo com os níveis de produção, a época de plantio denominada 'meio-
tarde' é a que se destaca, ocupando 46% do total (Buenos Aires, Tilisarao 
(San Luis), Mendoza), seguida da 'tarde' (Córdoba Capital, Villa Dolores, San 
Luis, Rosario e Mendoza) com 28% (Gráfico 3). 
 

 

Gráfico 3. Porcentagem da produção de batata em diferentes épocas. 
 
Outros dados de interesse 
Das informações recolhidas verifica-se que existem em todo o país cerca de 
1000 produtores e cerca de 57 unidades de escovagem, lavagem e 
embalagem. A distribuição dos produtores é altamente variável entre as 
províncias, com extremos variando de 1 ha àqueles com a maior área de 
superfície superior a 1000 ha. 
 
Variedades 
A variedade de batata mais utilizada na Argentina é a Spunta, de origem 
holandesa. Seus tubérculos são alongados, com polpa amarelo claro, casca 
lisa e podem atingir grandes tamanhos. Tem um rendimento muito elevado e 
está adaptado a regiões com safra dupla. A matéria seca dos tubérculos é 
baixa e muito suscetível a doenças. Domina o mercado da batata para 
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consumo, sendo a preferida dos produtores pelo seu elevado rendimento e 
por estar entre as mais valorizadas no mercado in natura. 
Entre as variedades para a indústria, a Innovator, também holandesa, é a 
mais cultivada pelos produtores que abastecem a indústria de batata frita. 
Possui tubérculos alongados com pele reticulada e polpa amarelo claro. 
Embora não concorra com o Spunta no mercado de frescos, aos poucos vem 
sendo aceito por um setor de consumidores que reconhece sua qualidade 
culinária. 
Outras variedades para este fim são Asterix (Holanda), Daisy (França), Daifla 
(França), Russet Burbank (a variedade mais antiga e importante dos EUA) e 
Sagitta (Holanda), é uma variedade de dupla finalidade, que teve crescimento 
significativo, principalmente nas produções semi-iniciais e tardias. Por outro 
lado, as variedades mais utilizadas para a produção de batata frita fatiada 
são a Atlantic (EUA) e as obtidas pela empresa Frito Lay, denominada FL 
(1867, 1879, 2027, 2055). 
 
Irrigação 
Os sistemas de irrigação utilizados na Argentina são: aspersão, sulco e 
gotejamento. Os sistemas de sprinklers incluem: tubos de transferência 
manual ou mecânica ('rolo lateral'), canhão móvel, rolo com asa de 
pulverização, pivô central e avanço para frente. A irrigação por sulco é mais 
utilizada em Mendoza, Jujuy e Córdoba. 
 
Principais doenças e pragas 
Das principais pragas e doenças que afetam a produção nacional de batata, 
destacam-se com diferentes incidências segundo as zonas Requeima, 
Alternaria, Rizoctonia, Fusarium, Erwinia, Sarna e Tripes. Embora alguns 
vírus tenham sido apontados como problema em anos anteriores, a 
qualidade da semente produzida em nosso país e sua constante renovação 
pelo produtor tem impedido o avanço dessas doenças. 
Um aspecto coincidente para todas as áreas é a disponibilidade de uma 
ampla gama de produtos, que permitem alternar princípios ativos e de amplo 
espectro, o que tem facilitado o controle de algumas doenças que ainda 
apresentam alta incidência. 
 
Principais problemas 
Dentre os problemas enfrentados pela produção de caxumba, primeiro está a 
comercialização, depois a lenta adoção de novas variedades para consumo 
pelos produtores e a alta carga tributária entre os problemas comuns. 
Outro problema mencionado na região central da Argentina é a falta de 
superfície para girar e em épocas de seca, a falta de disponibilidade de água. 
 
Sugestões para melhorar a produção de batata 
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As sugestões apontadas pelos referentes para melhorar a produção de 
batata foram: 
Ter acesso a empréstimos em condições favoráveis para a compra de 
equipamento de irrigação por aspersão, pivô ou outros sistemas de aspersão 
para cobrir pequenas parcelas. 
Necessidade de variedades com ciclo inferior a 120 dias em áreas onde o 
ciclo da cultura não pode ser cumprido. 
Bem como variedades de dupla finalidade. Aumentar a mecanização do 
trabalho de cultivo e colheita. 
Procure tipificar a produção para ganhar mercados. 
 
Autores: 
Ing. Agr. Silvia Capezio. 
scapezio@mdp.edu.ar 
 
Ing.Agr. Sergio Costantino. 
scostantino@mdp.edu.ar 
 

Clique para baixar o artigo original em formato PDF 
https://www.potatopro.com/sites/default/files/pictures/situacion-de-papa-en-
argentina-campana-2020.pdf 

https://www.potatopro.com/sites/default/files/pictures/situacion-de-papa-en-argentina-campana-2020.pdf
https://www.potatopro.com/sites/default/files/pictures/situacion-de-papa-en-argentina-campana-2020.pdf
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Argentina e Uruguai avançam na melhoria 
da batata 

 
Data: 18/01/2021 
 
Disponível em: https://jornaldoprodutor.com.br/argentina-e-uruguai-
avancam-na-melhoria-da-batata/ 

 

 

Troca de experiências de edição genética entre os países visa obter 
variedades competitivas no mercado 

 
As autoridades do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da 
Argentina (INTA) e do Instituto Nacional de Investigação Agropecuária do 
Uruguai (INIA) assinaram um Acordo de Transferência de Material (ATM) que 
promove a troca de experiências de edição genética entre os países para 
obter variedades competitivas no mercado, principalmente no caso da batata. 
De acordo com María Cecilia Bedogni, pesquisadora do INTA, o acordo foi 
promovido pelo Consórcio Regional de Batata, criado no âmbito do Programa 
Cooperativo de Agroalimentar e Desenvolvimento Tecnológico Agroindustrial 
do Cone Sul. 
“Do ponto de vista genético, é importante incorporar material genético de 
diversas origens para ampliar a base genética da batata. Isto terá materiais 
com potencial para se adaptar a diferentes ambientes de produção, adquirir 
tolerância a bióticos (por exemplo, doenças) ou adverso abiótico (frio, seca, 
calor), melhorar a qualidade e aumentar a capacidade de produção da safra”, 
comenta. 
Os materiais trocados foram selecionados de uma lista em que cada país 
contribuiu para o Consórcio Regional de Batata. “O material genético a ser 
trocado são clones de programas de melhoramento genético e variedades de 
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batata de cada país escolhidos anteriormente por várias características 
produtivas e de saúde desejáveis avançado, tanto em batatas destinadas ao 
consumo fresco e indústria”, disse Bedogni. 
Os testes agronômicos serão realizados de acordo com um protocolo 
acordado entre os países que compõem o Consórcio. Além disso, eles 
avaliam a incorporação 
de sementes botânicas à lista de possíveis materiais de troca com a intenção 
de gerar maior variabilidade genética em cada plano de melhoria. 
 

A Rússia pode aumentar drasticamente as 
importações de batata do Egito nesta 

temporada 

Data: 18/02/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/russia-may-
sharply-increase-potato-imports-egypt-season 

 
Os analistas da EastFruit preveem que a Rússia pode aumentar 
drasticamente o volume das importações de batatas do Egito na temporada 
2020/21. 
Com o contínuo crescimento dos preços domésticos e agravando os 
problemas com a qualidade dos tubérculos russos nos armazéns de batata, 
começaram a surgir relatórios esta semana sobre a chegada dos primeiros 
embarques de batatas do Egito para portos nas regiões do sul da Rússia. 
Assim, a importação ativa de batatas egípcias para a Rússia neste ano 
começou cerca de duas semanas antes da temporada passada. 
Batatas do Egito são oferecidas atualmente nos portos do sul do país por 40-
44 rublos / kg ($ 0,54-0,60 / kg), enquanto os preços do ano anterior para os 
primeiros lotes deste produto não ultrapassavam 32 rublos / kg ($ 0,40 / kg) 
As batatas locais estão ficando mais caras na Rússia pela segunda semana 
consecutiva. 
Ao longo do ano, as batatas na Rússia aumentaram de preço duas vezes e 
meia e agora os produtores de batata russos vendem batatas da colheita de 
2020 do armazenamento a 20-30 rublos / kg ($ 0,27-0,41 / kg). Evgeny Kuzin, 
chefe de projetos internacionais da Fruit-Inform.com, comenta. 
 
Evgeny Kuzin: 
 "A atual temporada de batata retornou o desenvolvimento da situação no 
mercado russo ao seu curso normal após a transformação bastante 
inesperada da Rússia em um exportador líquido de batatas na temporada de 
2019/20. Temporada passada (junho de 2019 - maio de 2020), A Rússia foi 
capaz de aumentar significativamente sua exportação de batatas contando 
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com a demanda urgente tanto dos mercados tradicionais do Cáucaso e da 
Ásia Central quanto de novas direções, como Moldávia e Ucrânia. " 
"Agora, a situação mudou significativamente. Os compradores no atacado 
geralmente relatam uma escassez de produtos de alta qualidade e os preços 
das batatas russas aumentaram significativamente e continuam subindo, o 
que os importadores estão tentando tirar vantagem." 
De acordo com a EastFruit, o volume das importações de batata para a 
Rússia totalizou apenas 310.000 toneladas na temporada 2019/20 (junho-
maio), enquanto os produtores de batata russos conseguiram entregar 
411.000 toneladas de seus produtos no exterior. Aproximadamente 100.000-
110.000 toneladas de exportações oficiais foram fornecidas aos territórios 
não controlados da Ucrânia. 
Assim, após deduzir esses suprimentos, a Rússia exportou aproximadamente 
o mesmo volume de batatas que importou na temporada anterior, cerca de 
300.000-310.000 toneladas. Anteriormente, as exportações de batatas da 
Rússia nunca ultrapassaram 100.000-110.000 toneladas. 
A Rússia exporta batatas de consumo comuns, enquanto as importações se 
baseiam nos produtos oferecidos no mercado russo como batatas "precoces" 
ou "jovens" fornecidas ao país principalmente de fevereiro a junho. 
Essas batatas importadas têm casca grossa e quase nenhuma diferença das 
habituais batatas comerciais. Sua principal vantagem são os parâmetros de 
alta qualidade devido às entregas imediatamente após a colheita no Egito, 
Paquistão e Irã. 
O principal fornecedor de batatas para a Rússia é o Egito, que forneceu 
cerca de dois terços do volume total das importações russas na temporada 
2019/20. O restante do volume das importações russas veio do Irã, Paquistão 
e China. As entregas da China foram relevantes principalmente para as 
regiões asiáticas da Federação Russa. 
 
Evgeny Kuzin: 
 "No início da atual temporada, tornou-se óbvio que o avanço das 
exportações de batatas russas era uma exceção à regra e o desenvolvimento 
da situação apenas confirmou essas previsões." 
“Em termos de exportação, os fornecedores russos perderam os mercados 
da Ucrânia e da Moldávia no outono de 2020 e apenas os rumos tradicionais 
de abastecimento para a Ásia Central permaneceram, onde os preços 
aumentaram acentuadamente. Problemas com a qualidade do produto no 
país criaram boas perspectivas para um futuro início da importação de 
batatas para a Rússia. " 
De acordo com os dados de monitoramento de preços da EastFruit, as 
batatas russas continuam presentes nos países da Ásia Central, visto que os 
preços lá aumentaram significativamente recentemente. No Tajiquistão, na 
semana passada, os preços de atacado da batata chegaram a US $ 0,37 / kg 
e no Uzbequistão, chegaram a US $ 0,46 / kg. Os níveis de preços nos 
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mercados da Moldávia e da Ucrânia estão ainda mais baixos do que na 
Rússia, em uma média de $ 0,23 / kg e $ 0,25 / kg, respectivamente. 
 
Evgeny Kuzin: 
"Naturalmente, o principal beneficiário do atual crescimento dos preços das 
batatas russas será o Egito, que nas últimas temporadas foi o maior 
exportador desses produtos para o mercado russo. No entanto, outros 
fornecedores podem ter certas perspectivas." 
"No entanto, o Uzbequistão e outros fornecedores de países da Ásia Central, 
que recentemente desenvolveram a direção de fornecer batata precoce para 
a Rússia, podem ter preços domésticos muito altos para garantir as 
exportações neste ano. Além disso, os produtores russos de batata precoce 
nesta primavera podem fazer bom dinheiro se eles aumentarem a área 
plantada com batatas agora, dadas as boas perspectivas de crescimento dos 
preços para elas até maio-junho." 
 

Da Cordilheira dos Andes à Inglaterra: 
conheça a história da batata 

Data: 07/02/2021 
 
Disponível em: https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-
campo/noticia/2021/02/07/da-cordilheira-dos-andes-a-inglaterra-
conheca-a-historia-da-batata.ghtml 

 

Primeiros registros do alimento são de 8000 A.C., cultivada pelos incas. No 
século XVI, tubérculo foi levado para a Europa. 

 
Um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, e clássico nos pratos 
ingleses, a batata tem seus primeiros registros de 8000 A.C., na região da 
Cordilheira dos Andes. 
Em Lima, no Peru, existe inclusive um Centro Internacional da Batata (CIP, 
em espanhol), onde há um banco de sementes de todos os tipos de batata 
existentes no planeta. 
De acordo com o centro, apenas da região dos Andes, são plantados 4.235 
tipos de batata. 
 
Batata inglesa 
Segundo o agrônomo da Embrapa Antônio César Bortoletto, no início do 
século XVI, por volta de 1520, o alimento foi levado para a Inglaterra, onde se 
tornou muito popular e passou a fazer parte da culinária local. 
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Batata é um dos alimentos mais consumidos do mundo, segundo a Embrapa 
— Foto: Reprodução/RPC 
 
No Brasil, segundo Bortoletto, a batata começou a ser chamada de inglesa, 
porque os engenheiros ingleses que vieram para participar da construção de 
ferrovias no país exigiam batatas nas refeições. 
 
“O Brasil começou a cultivar batatas por volta de 1700, mas cultivava a partir 
das batatas domesticadas na Europa. Por isso, ficou batata inglesa”. 
Ao longo dos tempos, o alto rendimento e a grande capacidade de adaptação 
foram espalhando o cultivo de batata pelo mundo. 
Rica em carboidratos e fonte de vitaminas e de energia, a batata virou a 
terceira fonte de alimentos para a humanidade, ficando atrás apenas do arroz 
e do trigo. 
Este tipo de batata é também um dos preferidos do brasileiro, que consome, 
em média, 17 quilos de batata por ano, segundo o pesquisador da Embrapa. 
“De 10 a 12 quilos, em média, é de batata in natura, a batata que compramos 
na gôndola do supermercado. O restante são aqueles palitos pré-fritos e 
congelados”, afirmou. 
 

Para assistir ao vídeo, clique no Link: 
https://globoplay.globo.com/v/9239994/ 

 

https://globoplay.globo.com/v/9239994/
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Desenvolvimento do programa ucraniano 
para o setor da batata 2021 

 
Data: 19/02/2021 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/desenvolvimento-do-programa-
ucraniano-para-o-setor-da-batata-2021/ 

 

 

 
KYIV. 17 de fevereiro (Interfax-Ucrânia) - O Instituto de Economia Agrária em 
conjunto com a Associação Ucraniana de Produtores de Batata 
desenvolveram um programa financiado pelo Estado para o desenvolvimento 
do cultivo industrial de batata para 2021-2025, que prevê, em particular, a 
construção de batata depósitos com 30% de financiamento do estado. 
Em Lima, no Peru, existe inclusive um Centro Internacional da Batata (CIP, 
em espanhol), onde há um banco de sementes de todos os tipos de batata 
existentes no planeta. 
De acordo com um comunicado de imprensa da associação, a 
implementação do programa permitirá a construção de 35 instalações de 
armazenamento de batata na Ucrânia, com uma capacidade total de 
armazenamento de 158,600 toneladas. Em particular, quatro instalações de 
armazenamento para batatas com uma capacidade total de 41,000 toneladas 
serão construídas na região de Cherkasy, oito instalações de 
armazenamento para 38,200 toneladas na região de Lviv, seis instalações de 
armazenamento para 29,000 toneladas na região de Chernihiv, três 
instalações de armazenamento para 15,000 toneladas em Zhytomyr região, e 
duas instalações de armazenamento com capacidade de 17,000 toneladas 
na região de Kherson. Em outras regiões, a construção é planejada em 
volumes menores. 
“O custo médio de construção de tal instalação de armazenamento é de UAH 
10-12 milhões. Se considerarmos que um empréstimo para tal construção 
custa 27% ao ano, fica claro por que os pequenos e médios produtores 
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industriais de batata não podem arcar com esses custos ”, disse a 
associação. 
Em fevereiro, a associação escreveu uma carta ao presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky pedindo ajuda na adoção de um programa financiado 
pelo estado para o desenvolvimento do cultivo industrial de batata para 2021-
2025 desenvolvido por especialistas da associação e do Instituto de 
Economia Agrária a pedido do Ministério do Desenvolvimento da Economia, 
Comércio e Agricultura. 
A associação disse que o orçamento do estado receberá UAH 3.8 bilhões em 
impostos, taxas e crescimento das receitas do IVA por cinco anos do 
programa, se for aprovado. 
De acordo com a associação, o número de fazendas industriais de batata na 
Ucrânia é reduzido anualmente em 10-13% devido à falta de lucratividade, 
risco e necessidade de altos investimentos. Assim, de acordo com a 
associação, se em 2017 cerca de 1,296 fazendas se dedicavam ao cultivo 
industrial da batata, em 2018 seu número caiu para 1,114. 
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Produção provavelmente recorde de batata 
em Rangpur, Bangladesh 

 
Data: 14/02/2021 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/prov%C3%A1vel-recorde-de-
produ%C3%A7%C3%A3o-de-batata-em-rangpur-bangladesh/ 

 

 

 
Funcionários e especialistas do Departamento de Extensão Agrícola esperam 

uma produção recorde de batatas na região agrícola de Cravo durante a 
atual temporada. 

 
Muitos produtores de batata estão satisfeitos com o excelente preço de 
mercado entre Tk 15 e 25 (€ 0.015-0.025) por kg, pois a colheita da safra 
continua a todo vapor em todos os cinco distritos da região. 
“O governo fixou uma meta de produção de 2.37 milhões de toneladas de 
batata em 93,350 hectares de terra para a região nesta temporada”, disse o 
vice-diretor do DAE ontem. Enquanto isso, os agricultores finalmente 
cultivaram a safra em 97,315 hectares de terra, ultrapassando a meta 
agrícola fixa em 3,965 hectares ou 4.25%, com o objetivo de recuperar as 
enormes perdas de safra que sofreram durante as enchentes do ano 
passado. 
Os agricultores já colheram batatas em 18,588 hectares de terra, produzindo 
mais de 3,75,521 toneladas, com uma taxa de rendimento média de 20.20 
toneladas da safra por hectare de terra. 
De acordo com o dailyindustry.news, Presidente da Associação de 
Produtores de Batata do Distrito de Rangpur, Alhaj Khwaja Ahmed, disse que 
os agricultores estão obtendo uma excelente safra com os altos preços das 
variedades de batata 'Diamond', 'Cardinal', 'Raja', 'Granula' e 'Astarisk' este 
ano. 
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