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Batata: semana santa aquece procura e 
sustenta cotações no atacado 

 
Data: 30/03/2021 
 
Disponível em: https://www.canalrural.com.br/radar/batata-semana-
santa-aquece-procura-e-sustenta-cotacoes-no-atacado/ 
 
Os preços da batata seguiram estáveis nos últimos dias na média das 
Centrais de Distribuição das capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas 
recuaram em Minas Gerais. Entre os dias 22 e 26, os preços médios da saca 
de 50 kg da batata tipo ágata especial foram de R$ 94,00 em São Paulo (SP) 
e de R$ 97,50 no Rio de Janeiro (RJ), praticamente estáveis (-0,62% e 
+0,86%) frente aos da semana anterior. 
Já em Belo Horizonte (MG), a média da última semana foi de R$ 90,11, 
desvalorização de 8,51% na mesma comparação. Segundo colaboradores do 
Cepea, atacadistas de BH reportaram o recebimento de batatas de menor 
qualidade (calibre pequeno, pele escura e menor tempo de prateleira), o que 
pode justificar as quedas dos preços. 
No entanto, a desvalorização na praça mineira foi limitada pela 
desaceleração da safra das águas, que também foi o motivo da sustentação 
das cotações em SP e no RJ. Além disso, apesar da redução da demanda 
por conta das medidas restritivas para conter a pandemia de covid-19, a 
procura por batatas costuma se elevar na semana que antecede a Sexta-
Feira Santa, visto que o tubérculo é um ingrediente utilizado em muitos 
pratos servidos durante o feriado religioso, e com o lockdown e a antecipação 
de feriados em muitas cidades, as compras podem ter sido antecipadas. 
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O consumo de pratos à base de batata 
aumentou em mais de 10% na Espanha 

 
Data: 01/04/2021 
 
Disponível em: 

https://www.freshplaza.com/article/9307757/consumption-of-potato-
based-dishes-increased-in-spain-by-more-than-10/ 
 
A batata tornou-se uma guarnição chave na dieta espanhola: das tradicionais 
patatas bravas ao conhecido nhoque italiano ou ao korokke japonês, a 
popularidade deste tubérculo não conhece limites e o seu consumo aumenta 
ano após ano. 
Em 2020, as vendas de refeições prontas à base de batata para consumo 
doméstico aumentaram 10%, atingindo quase 70.000 toneladas, segundo 
dados da Associação Espanhola de Fabricantes de Refeições Prontas 
(ASEFAPRE). 
 

 
 

Uma das razões pelas quais a batata é tão popular é a sua versatilidade. 
Hoje em dia é possível encontrar em qualquer supermercado todos os tipos 
de produtos de batata para todos os gostos. São batatas fatiadas de diversos 
tamanhos para servir de acompanhamento, batatas picantes, batatas pré-
cozinhadas à moda parisiense, preparações divertidas para crianças 
pequenas, bem como formatos que facilitam o cozimento, como a omelete de 
batata com ou sem cebola, entre muitos outras opções. 
“A batata é um alimento saudável e adequado para todos os grupos 
populacionais. Além disso, conta com um amplo leque de possibilidades 
gastronômicas. Pode ser assado, frito, cozido em puré, utilizado como 
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acompanhamento ou como prato principal. É por isso que a indústria de 
alimentos prontos tem sido capaz de adaptá-los a inúmeros e inovadores 
menus prontos para comer”, afirmou Alvaro Aguilar, secretário-geral da 
ASEFAPRE. 
O recente aumento do consumo no domicílio gerou um aumento na busca 
por produtos fáceis de cozinhar e de preparo rápido. Nesse sentido, os pratos 
à base de batata são ideais, pois podem ser cozidos em um tempo curtíssimo 
e preparados de várias formas: na panela, no forno, no vapor e até no micro-
ondas. 
A batata é uma das culturas alimentares mais importantes a nível mundial 
devido às suas qualidades nutricionais e é um alimento excepcionalmente 
positivo para o ambiente. 
 
 

Paquistão visa a auto-suficiência para 
batata-semente em meados de 2022 

 
Data: 26/03/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/pakistan-aims-
self-sufficiency-seed-potatoes-mid-2022 
 

 
 
O Paquistão está prestes a se tornar autossuficiente em batatas de semente 
em meados de 2022. O país vai começar a produzir sementes de batata de 
terceira geração de alta qualidade, livre de vírus. 
Vai aplicar a tecnologia aeropônica que recebeu da Coréia do Sul. A medida 
vai reduzir a conta de importação de semente de batata, que é de US $ 400 
milhões por ano. 
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Aeropônico é um método para o cultivo de batatas ao ar dentro do canteiro 
de uma estufa. A solução de nutrientes é borrifada nas plantas por meio de 
bocais para fornecer nutrientes e água. A tecnologia é altamente adequada 
para o alargamento dos tubérculos e mais fácil de fornecer oxigênio à zona 
radicular. 
Este método sem solo é para a produção de sementes pré-básicas com 
maior rendimento, mais rapidamente, de forma mais sustentável e com 
maiores lucros do que os métodos convencionais. O produtor pode recuperar 
os investimentos iniciais rapidamente devido ao alto nível de rentabilidade. 
Atualmente, o Paquistão importa cerca de 15.000 toneladas de semente de 
batata de vários países. 
A disponibilidade de técnicas aeropônicas para plantas de batata cultivadas 
com a ajuda de gotículas finas sem solo ou suporte de substrato apresenta 
uma nova esperança, disse o Dr. Muhammad Azeem Khan, presidente do 
Conselho de Pesquisa Agrícola do Paquistão (PARC). 
O fim da dependência das importações economizará US $ 400 milhões por 
ano para o Tesouro. 
Esta técnica revolucionária levará a taxas de crescimento mais altas e 
tubérculos de batata saudáveis, uniformes e vigorosos. Isso tornará a 
produção de batata mais eficiente e reduzirá o número de ciclos na 
multiplicação da semente da batata, reduzindo assim as ameaças à saúde e 
à qualidade, disse ele. 
Com o interesse especial do Embaixador sul-coreano Suh Sangpyo, a 
transferência de tecnologia tornou-se possível a partir do estabelecimento do 
Programa Coreano para Cooperação Internacional em Tecnologia Agrícola 
(KOPIA) no Centro Nacional de Pesquisa Agrícola (NARC), Islamabad em 
2020, com o objetivo de promoção da cooperação bilateral no setor agrícola. 
Diferentes países produtores de batata já começaram a adotar essa 
tecnologia. 
Sob o acordo, um Centro KOPIA-Paquistão foi estabelecido no NARC 
seguido pelo estabelecimento de uma estufa aeropônica. A Administração de 
Desenvolvimento Rural (RDA) da Coreia do Sul forneceu fundos para este 
projeto. 
As atividades conjuntas entre o Paquistão e a Coréia do Sul ajudarão a 
introduzir inovação em tecnologia e técnicas agrícolas no desenvolvimento 
de sementes, o que melhorará a agricultura inteligente e aumentará a 
produtividade das pequenas propriedades, além de aumentar os níveis de 
renda dos pequenos agricultores. 
A safra de batata no Paquistão é cultivada em escala comercial e contribui 
consideravelmente para o PIB. É cultivada em terras altas e planícies como 
safra de verão e inverno, o que reflete sua importância na subsistência de um 
grupo diversificado de agricultores. 
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O rendimento médio da safra de batata no Paquistão é inferior ao de outros 
países produtores. A semente de batata da sétima e oitava gerações está 
sendo importada, o que representa apenas 2% da necessidade total. 
Sua multiplicação subsequente de maneiras formais e informais leva ao 
acúmulo de vírus devido à ausência das mais recentes técnicas de 
diagnóstico e sistemas de monitoramento, de acordo com os cientistas da 
batata. 
De acordo com o membro do PARC, Dr. Shahid Hameed, o custo da 
semente de alta qualidade é cerca de 35-50 por cento do custo total de 
produção no Paquistão. A produção de sementes certificadas é limitada e 
enfrenta problemas técnicos, econômicos e gerenciais. 
A maioria dos agricultores confia nas suas próprias sementes, para as quais, 
na sua maioria, não têm as competências e conhecimentos técnicos 
adequados, disse ele. 
O Dr. Hameed acrescentou ainda que uma restrição crítica para atender à 
crescente demanda e ao crescimento populacional é a indisponibilidade de 
sementes de alta qualidade com níveis aceitáveis de resistência a pragas e 
doenças. 
Levantamentos diagnósticos realizados por diferentes pesquisadores 
confirmaram a presença e incidência variável de vírus de renome 
internacional e economicamente importantes em diferentes zonas 
agroecológicas de cultivo de batata no Paquistão. 
A falta de disponibilidade de batata-semente de qualidade por métodos 
convencionais está entre as principais razões que representam um desafio 
direto para o sistema de produção, disse o Dr. Hameed. 
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Batatas-semente da Ilha do Príncipe 
Eduardo liberadas para exportação para os 

Estados Unidos depois que nenhuma 
verruga de batata foi encontrada 

 
Data: 26/03/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/prince-edward-
island-seed-potatoes-cleared-export-united-states-after-no-more-potato-
wart 

 

A CFIA diz que a certificação de exportação é retomada após nenhum outro 
teste positivo para verruga de batata. 

 
A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos suspendeu sua suspensão 
voluntária da certificação de exportação de batata-semente PEI, permitindo a 
retomada do comércio com os Estados Unidos. 
A suspensão foi levantada em 11 de março de 2021, disse a agência em um 
comunicado enviado por e-mail à CBC News. 
A CFIA disse que a mudança ocorreu após 'discussões técnicas com os EUA' 
quando seus testes não revelaram mais casos de verruga de batata nos 
campos da Ilha do Príncipe Eduardo, depois que duas amostras de campos 
na mesma fazenda em Queens County deram positivo em outubro. 
“Todas as batatas-semente do Canadá para exportação para os EUA devem 
continuar a atender aos requisitos de importação dos EUA”, observou o e-
mail da agência. 
O PEI Potato Board confirma que já houve embarques de batata-semente da 
PEI para os EUA desde o anúncio da CFIA. 
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A verruga da batata não representa risco para os humanos ou para a 
segurança alimentar, mas as batatas infectadas ficam desfiguradas e 
impróprias para venda. Também pode impedir a produção de tubérculos à 
medida que as plantas crescem. 
As exportações são paralisadas quando detectadas, pois podem se espalhar 
tanto pela movimentação de tubérculos infectados, quanto por transferência 
de solo e ações de equipamentos agrícolas. 
 

Webinar do Congresso Mundial da Batata: 
'Manejo Integrado de Pragas na Produção 

de Batata' 
 
Data: 31/03/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/world-potato-
congress-webinar-integrated-pest-management-potato-production  
 
 

 

Dr. Paul Horne, IPM Technologies Pty Ltd. Austrália 
 

O Congresso Mundial da Batata está extremamente satisfeito em apresentar 
seu próximo webinar na terça-feira, 6 de abril de 2021 / quarta-feira, 7 de 
abril de 2021, com o Dr. Paul Horne, Entomologista, e proprietário e Diretor 
da IPM Technologies Pty Ltd., Hurstbridge, Victoria, Austrália. 
 
Esboço da apresentação: 
 
A apresentação irá descrever os elementos do IPM em qualquer safra, mas 
particularmente na batata. As opções biológicas, culturais e químicas mais 
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importantes disponíveis para os produtores serão descritas e exemplos 
específicos serão fornecidos para a produção de batata australiana. 
A integração das opções de controle biológico e químico é um elemento 
importante, exigindo conhecimento preciso sobre o impacto dos pesticidas 
em diferentes espécies de insetos benéficos de importância. 
Serão dados exemplos de como os pesticidas podem ser escolhidos com 
base em seu ajuste de IPM, novamente usando as condições australianas 
como exemplo. A adoção do IPM continua sendo um desafio em muitas 
safras ao redor do mundo, incluindo a batata. 
Será descrito como o IPM foi adotado por uma grande proporção da 
produção australiana de batata (incluindo sementes, processamento e 
produtos para consumo). 
O Dr. Paul Horne é entomologista e desde 1996 é proprietário e diretor da 
IPM Technologies Pty Ltd, com sede em Hurstbridge, Victoria, Austrália. 
Ele esteve envolvido com o desenvolvimento e implementação do IPM em 
uma ampla gama de culturas, mas se especializou em batatas. Ele trabalhou 
em IPM em plantações de batata na Austrália por mais de 30 anos. 
Seu trabalho com IPM em uma variedade de culturas o levou a diferentes 
lugares, incluindo Iêmen, Tailândia, Espanha, Dinamarca, Indonésia, Nova 
Zelândia e Papua, Nova Guiné. 
Um forte foco de seu trabalho tem sido a implementação e adoção de 
estratégias de IPM. Isso também envolveu um forte componente de pesquisa 
sobre o impacto de pesticidas em espécies de invertebrados benéficos. 
Por muitos anos, Paul deu uma série de palestras sobre entomologia e IPM 
na La Trobe University em Melbourne, Austrália. Ele também supervisiona 
regularmente alunos de graduação e pós-graduação das Universidades de 
La Trobe e Melbourne. Paul completou sua graduação e doutorado na La 
Trobe University. 
Paul escreveu vários livros sobre insetos e IPM (os dois mais importantes em 
coautoria com Jessica Page) e dois guias para insetos em plantações de 
batata na Austrália. 
Ele publicou mais de 70 artigos científicos e de conferências sobre insetos e 
IPM, bem como muitos outros artigos na literatura da indústria. Em 2009, 
Paul recebeu o prêmio de 'Pesquisador do Ano' da indústria de vegetais 
australiana. 
 
Registro de webinar 
O anfitrião deste webinar será a Diretora do WPC, Dra. Nora Olsen 
(norao@uidaho.edu) 
Quando: Terça - feira, 6 de abril às 17:00 Horário Padrão do Leste (EUA e 
Canadá) / Quarta-feira, 7 de abril de 2021 às 07:00 Horário Padrão do Leste 
Australiano 
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Inscreva-se com antecedência neste webinar: Após o seu registro, você 
receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre como 
ingressar no webinar. 
 

O armazenamento individual de batata 
para conservação é excelente em Uganda 

 
Data: 31/03/2021 
 
Disponível em: https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-
book/individual-ambient-ware-potato-storage-excels-in-uganda-3344982 
 

 

 
Uma inovação simples e de baixo custo poderia aumentar a renda dos 
pequenos produtores de batata, gerando um lucro líquido de UGX 5.000.000 
por ano, enquanto requeria menos de um ano para pagar seu investimento. 
As unidades de armazenamento em ambiente individual aprimoradas 
permitem o armazenamento adequado de batata para consumo por até três 
meses, são fáceis de manter e requerem um investimento inicial razoável. 
Infelizmente, a adoção desta tecnologia simples ficou aquém das esperanças 
dos pesquisadores e extensionistas agrícolas.  
“Precisamos fornecer mais informações sobre as vantagens de unidades de 
armazenamento aprimoradas para batata de consumo”, disse Pieter Wauters, 
um cientista do Centro Internacional de Batata (CIP) em Kampala. “Além 
disso, precisamos trabalhar com cooperativas e instituições financeiras para 
criar produtos financeiros acessíveis que permitirão aos agricultores investir 
nessas unidades.” 
A batata, comumente conhecida como batata irlandesa, é uma cultura cada 
vez mais popular em Uganda. Por enquanto, a maioria da batata é cultivada 
nas terras altas do sudoeste e do leste do país, principalmente por pequenos 
agricultores. Embora a produção fora da estação ocorra, os agricultores de 



06/2021 

Uganda geralmente cultivam duas rodadas de batata por ano, entre março e 
julho e setembro e janeiro.  
Atualmente, apenas uma pequena fração dos agricultores armazena batata 
para vender mais tarde como batata de consumo, principalmente por causa 
de suas necessidades imediatas de dinheiro, baixo rendimento da batata, 
medo de perder batata devido a pragas e doenças e falta de instalações de 
armazenamento adequadas. A maior parte da batata vai diretamente do 
campo para o mercado, e os agricultores lutam para encontrar maneiras de 
economizar e / ou preservar a batata para as vendas durante o ano todo para 
evitar flutuações nos preços de mercado, causadas pelo excesso e escassez 
dessa safra. Se os agricultores pudessem armazenar batata para consumo 
na fazenda, eles poderiam continuar fornecendo aos mercados fora das 
estações, obter preços mais altos e solidificar seus fluxos de receita. 
“No momento, os agricultores em Uganda tendem a usar depósitos de luz ou 
salas de luz em casa para o armazenamento de batata”, diz Monica Parker, 
uma cientista sênior do CIP. “Mas essas unidades servem apenas para 
armazenar batata-semente porque a luz favorece a germinação. Unidades 
melhoradas que são escuras e permitem o controle da temperatura, 
aproveitando o ar fresco à noite, podem permitir que os agricultores 
armazenem a batata para consumo por até três meses, mantendo sua 
qualidade e comercialização.” 
Uma equipe de pesquisa do CIP e da Makerere University, com apoio 
financeiro da Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
forneceu fortes evidências para a melhoria das lojas de ambientes individuais 
como um investimento inteligente. A equipe examinou o gerenciamento e a 
lucratividade de unidades de armazenamento individual (oito toneladas 
métricas e vida útil de 10 anos) e de grupo (50 toneladas métricas e vida útil 
de 10 anos) aprimoradas, com custos de construção de Shs4million e 
Shs55million, respectivamente. Ambos os tipos de lojas foram testados em 
projetos anteriores. 
 

 

Figura 1: Lojas de batata para conservação individual melhoradas testadas 
no leste de Uganda. Crédito: (CIP / P. Wauters) 
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Figura 2: Armazéns de batata para conservação em grupo melhorados, 
testados no leste e sudoeste de Uganda. Crédito: (CIP / P. Wauters) 
 
Apenas algumas unidades de armazenamento de grupo geraram lucros. 
Além disso, todos eles pareciam apresentar vários desafios típicos de 
empreendimentos de ação coletiva, como garantir a boa manutenção da loja, 
baixo fluxo de caixa líquido voltando para o grupo, participação desigual dos 
membros do grupo e uso geral de baixa capacidade de armazenamento. 
“As unidades individuais, no entanto, tiveram um desempenho muito bom 
com um período de retorno médio de três a quatro anos”, disse Alice 
Turinawe, pesquisadora e professora da Makerere University. “Esse período 
de retorno pode ser reduzido para menos de um ano se essas lojas forem 
usadas em capacidade total.” Na verdade, usar a capacidade de 
armazenamento disponível das unidades é fundamental para a lucratividade, 
pois reduz o período de retorno de forma significativa e libera os agricultores 
mais cedo para começarem a ter altos lucros. “Além disso, os agricultores 
também relataram que esses tipos de lojas são fáceis de manter e podem ser 
compartilhados informalmente com outros agricultores da comunidade para 
aumentar o uso da capacidade de armazenamento.” 
Devido às suas características, as lojas de batata para conservação 
individual melhoradas parecem ser particularmente adequadas para 
aumentar substancialmente a renda das famílias produtoras de batata, 
incluindo famílias chefiadas por mulheres. Nesse ínterim, Wauters diz que o 
CIP se concentrará na ligação com instituições nacionais e parceiros de 
desenvolvimento de Uganda para promover a tecnologia. É necessário mais 
trabalho para promover a conscientização sobre boas práticas de 
armazenamento de batata de consumo e para criar produtos financeiros que 
permitam aos agricultores fazer os investimentos necessários para o início 
das operações sem impactar a renda necessária para administrar suas 
fazendas. 
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Honduras: Os produtores conhecem as 
características da batata para a indústria 

 
Data: 23/03/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/honduras-
productores-conocen-caracter%C3%ADsticas-de-papa-para-industria 
 

 

 

 
Honduras: Os produtores conhecem as características da batata para a 

indústria 
 

Por meio de um tour de campo pelos lotes de produção de batata, os 
produtores conheceram as características da variedade que está sendo 
avaliada por técnicos da Diretoria de Ciência e Tecnologia Agropecuária 
(Dicta), da Secretaria de Agricultura e Pecuária (SAG), em coordenação com 
a Dinant Corporation. 
Gerardo Murillo Gale, chefe dos Ditados do SAG: 
 “Com a Dinant Corporation, estamos realizando ensaios para avaliação 
dessa variedade que apresentam excelentes resultados para a 
transformação de produtos”. 
A visita de campo é desenvolvida como uma troca de experiências entre 
técnicos e produtores para que os agricultores conheçam o nível de produção 
e adaptabilidade das variedades e desta forma adotem aquelas que mais se 
adaptam às mesmas. 
Emanuel Hernández, coordenador departamental do SAG Dicta, em Intibucá: 
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“É uma variedade de batata encontrada em lotes experimentais, sob uma 
estrutura de casa de malha e em campo aberto, onde é comparada com a 
variedade liberada Dicta Puren”. 
Ele frisou que, entre as principais características da variedade, "é uma batata 
redonda com maior teor de sólidos, o que é ideal para a indústria". 
O SAG / Dicta possui um protocolo de pesquisa que serve de guia no 
processo de avaliação de sementes de batata, na estação experimental 
'Santa Catarina', localizada em La Esperanza, departamento de Intibucá. 
 

Produtores de batata se preparam para 
colheitas ainda mais difíceis 

 
Data: 01/04/2021 
 
Disponível em: https://www.potatonewstoday.com/2021/04/01/potato-
growers-prepare-for-yet-more-difficult-harvests/ 
 

A Scotts Precision Manufacturing no Reino Unido relata um aumento 
significativo nas vendas de kits de windrower e de separadores Evolution 
“retro fit”. Com a indústria da batata tendo que se adaptar a uma série de 
mudanças de mercado e um padrão climático cada vez mais mutável, os 
produtores de batata têm olhado seriamente para sua capacidade de colheita 
em clima úmido. 
“Nos últimos 8 anos ou mais, vimos um número crescente de produtores 
deixando a safra no campo e às vezes aqui em Lincolnshire em até 50%. 
Quase todos os produtores perderam alguma safra na última década devido 
ao clima adverso que agora é a norma”, disse Derek Scott, diretor 
administrativo da Scotts. 
“Tendo estado no setor por quase 40 anos trabalhando com máquinas de 
colheita relativamente básicas em comparação com os dias de hoje, estou 
surpreso que parecemos ter retrocedido no gerenciamento de nosso 
levantamento de batata”, aponta Derek. “É claro que o clima é o principal 
fator e, acima de tudo, o aumento implacável das chuvas em campos já 
saturados. Embora não possamos controlar isso, podemos nos preparar 
melhor para as colheitas futuras tanto no campo quanto na loja. O aumento 
da capacidade de levantamento é óbvio, com muitos produtores maiores 
agora adotando colheitadeiras autopropelidas e, mais recentemente, a adição 
de enfardadeiras. Este último fornece um benefício significativo ao abrir 
campos em condições úmidas.” 
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A mais recente conversão de transportador cruzado estendido Grimme 
GT170 permite que até 8 fileiras sejam suavemente levantadas e 
depositadas em fileiras adjacentes sem mover a colheita duas vezes, criando 
bastante espaço para a seguinte colheitadeira e reboques operarem sem 
medo de "beliscar" o fileiras, eliminando a necessidade de um reboque com 
abertura para fora com rodas estreitas. 
“É universalmente aceito agora que enfileirar corretamente reduzirá o dano 
geral - enchendo as bandas de peneiramento e reduzindo o roll back”, diz 
Derek Scott. “Além disso, a windrower geralmente levanta mais safra por dia 
do que a colheitadeira, por 2 motivos principais. O enfardadeira nunca 
precisa esperar que os reboques estejam em posição e pode começar mais 
cedo no dia para criar uma abertura, mas só precisa estar alguns metros à 
frente no final do período de içamento.” 
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Depois de outra temporada de levantamento desafiadora, houve um aumento 
real no sentido de atualizar o equipamento da loja também com um foco 
distinto em uma limpeza melhor. 
“Achamos que há um driver duplo por trás disso”, diz Derek Scott. “Na 
primeira parte, trata-se realmente de lidar com alto teor de solo e torrões, 
inevitável quando estamos levantando em condições extremas, mas também 
sobre aqueles dias marginais em que o levantamento está indo 
razoavelmente bem, mas você pode estar desempenhando apenas a 70 ou 
80% da capacidade da motoniveladora. Nossos clientes estão pedindo o que 
há de mais moderno em sistemas de limpeza para tornar cada dia o mais 
próximo de 100% eficiente possível.” 
“Hoje em dia ajustamos sistemas muito maiores em motoniveladoras com 6 e 
8 fileiras de lugar comum e as ocasionais 10 fileiras onde o espaço permite. 
Oferecemos uma solução totalmente pronta para uso aqui em Boston e por 
meio de nossa rede de revendedores. O custo de investimento de um 
sistema de limpeza de alto desempenho em comparação com o valor da 
colheita no solo é insignificante. No entanto, é bem possível a parte mais 
importante da cadeia e certamente a maior economia de trabalho e 
definitivamente vale a pena considerar”. 
 
A Scotts Precision Manufacturing pode ser contatada a qualquer momento: 
Derek Scott em seu celular no. 07831 757283 
Office 01205 270 128 
Email sales@scottsuk.com 
Ou em qualquer plataforma de mídia social. 
 

 Produtores de batata do noroeste dos EUA 
têm um grande impacto em seus contratos 

 
Data: 31/03/2021 
 
Disponível em: https://www.freshplaza.com/article/9308008/northwest-
us-potato-growers-take-a-heavy-hit-on-their-contracts/ 
 

Os produtores de batata do noroeste não estão felizes com sua situação 
atual. As três grandes empresas do agronegócio que fabricam grande parte 
das batatas fritas congeladas, hashbrowns e outros produtos do mundo vão 
pagar menos aos agricultores do noroeste este ano. 
Dale Lathim, com os Potato Growers of Washington, negocia os contratos de 
batata para os produtores na Columbia Basin de Washington e Oregon. 
Klcc.org citou Lathim dizendo: “Os produtores não têm muita margem para 
desistir. E, portanto, ter uma oscilação de 7% [com contratos caindo 3% e 
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custos dos produtores subindo 4%] é o maior sucesso que a indústria de 
processamento pediu aos produtores em décadas”. 
Lathim acrescentou que os contratos foram negociados tão tarde na 
primavera que os produtores não podem mudar facilmente para outras 
culturas. Os produtores provavelmente já fumigaram, fertilizaram e, em 
alguns casos, plantaram grande parte de sua terra enquanto se preparavam 
para cultivar batatas. 
“Há tantas outras culturas que você poderia cultivar este ano”, diz Lathim. 
“Alguns agricultores talvez gostariam de seguir outros caminhos com seus 
acres.” 
Custa cerca de US $ 5.000 o acre para cultivar batatas na Bacia de 
Columbia. Os produtores esperam obter um retorno de cerca de 15%. 

 
Espera-se alta pressão de psilídeos nas 

batatas este ano - Estado de Washington 

 
Data: 30/03/2021 
 
Disponível em: https://www.potatonewstoday.com/2021/03/31/high-
psyllid-pressure-expected-for-washington-state-potatoes/ 
 

Os produtores de batata em Washington podem esperar alta pressão dos 
psilídeos, os insetos que podem transmitir a doença do chip zebra, dizem os 
pesquisadores. 
As populações de psilídeos de batata flutuam de ano para ano, disse Rodney 
Cooper, líder de pesquisa de frutas e vegetais em árvores de clima 
temperado para o Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA em Wapato, Wash. 
As populações de psilídeos que ocorrem nas batatas no final do verão se 
correlacionam com as populações de psilídeos que ocorrem na videira do 
matrimônio, um arbusto não nativo, no início da primavera. 
Quando os pesquisadores não conseguem encontrar psilídeos na videira 
matrimonial em março, a pressão dos psilídeos nas batatas permanece 
baixa. Durante anos, pesquisadores descobriram psilídeos em cipós 
matrimoniais em março, mas a pressão dos psilídeos pode ser alta em 
batatas no final do verão, disse Cooper. 
"Este ano, estamos vendo um grande número de psilídeos de batata na 
videira do matrimônio", disse Cooper. "Na verdade, estamos vendo talvez 
três vezes mais psilídeos na videira matrimonial do que vimos antes do surto 
de psilídeos na batata de 2016. Se 2021 seguir as mesmas tendências que 
vimos nos últimos cinco ou seis anos, os produtores provavelmente podem 
esperar um alta pressão psilídica este ano. " 
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A videira do matrimônio foi trazida pela primeira vez para o noroeste do 
Pacífico por herdeiros no final do século 19 ou no início do século.  
É a primeira planta hospedeira de psilídeo de batata a brotar na primavera, 
disse Cooper. Os psilídeos podem completar pelo menos uma geração na 
videira matrimonial antes do surgimento das batatas. A planta sobrevive às 
condições quentes e secas do verão entrando em dormência, o que força os 
psilídeos a se dispersarem em busca de novas plantas hospedeiras, 
incluindo batatas. 
Parece que a videira matrimonial é uma fonte de psilídeos que chegam à 
batata na região, disse Cooper. Mas a planta não parece ser suscetível ao 
patógeno do chip zebra e, portanto, não é uma fonte de psilídeos infecciosos. 
Na verdade, as populações de psilídeos parecem perder o patógeno do chip 
zebra quando criadas em cipós em laboratório, disse Cooper. 
"Enquanto a videira do matrimônio pode ser uma fonte de psilídeos que 
chegam na batata, a videira do matrimônio também pode ser a razão pela 
qual a doença do chip zebra é rara em nossa região", disse Cooper. "Sem a 
videira matrimonial, os psilídeos da batata podem utilizar hospedeiros menos 
favoráveis que não são de cultivo e que têm potencial para ser reservatórios 
do patógeno do chip zebra." 
Mesmo que as taxas de infecção do chip zebra da região em psilídeos sejam 
menores em comparação com outras áreas, cerca de 1 em 10.000 anos, 
quando há mais psilídeos ainda aumentam o risco, disse Carrie Wohleb, 
especialista regional em vegetais. 
“Eles provavelmente aparecerão mais cedo também, então temos um 
período mais longo para ter que assisti-los”, disse ela. 
Os pesquisadores continuarão a monitorar psilídeos de batata em cipós 
matrimoniais no início da primavera e usarão as contagens de psilídeos para 
prever a pressão de psilídeos no final do verão. 
Os produtores devem permanecer vigilantes e avaliar seus riscos, disse 
Wohleb. 
"Se entrar no campo de qualquer produtor e eles não identificarem até tarde, 
pode significar algumas perdas muito sérias se passar despercebido", disse 
ela. 


