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Entre os dias 18 a 22/05, os valores negociados da batata ágata tipo 
especial/saca de 50 kg, recuaram na capital paulista (-15,18%, a R$ 179,44), 
na Ceasa do Rio de Janeiro/RJ (-17,98%, a R$ 173,68), e em Belo 
Horizonte/BH (-3,28 %, a R$ 177,42). Apesar da safra das águas estar quase 
no fim, as restrições à circulação de pessoas na capital paulista e fluminense 
prejudicaram ainda mais as vendas, além da proximidade do final de mês, 
quando tipicamente a demanda recua. 
Como prevenção ao coronavírus, o governo de SP antecipou o feriado de 
Corpus Christi para quarta-feira (20), o de Dia da Consciência Negra para 
quinta-feira (21) e o de Revolução Constitucionalista para a próxima segunda 
(25). Nesta sexta-feira (22), é ponto facultativo. Na cidade do Rio de Janeiro, 
houve o prolongamento das medidas restritivas contra a covid-19. Além disso 
nesta semana houve entrada de batata nos boxes um pouco maior de 
Guarapuava (PR), pois na semana passada a chuva atrapalhou a colheita. 
No Sul de Minas (MG), a oferta também aumentou um pouco, pois alguns 
produtores já iniciaram a safra das secas. 
As regiões paranaenses que colhem a safra das secas também começaram 
a ofertar, mas em ritmo lento. A amplitude dos preços ainda está muito alta 
devido à qualidade dos tubérculos, até mesmo as batatas do Paraná 
apresentaram problemas de qualidade em algumas cargas. Para a próxima 
semana, o volume de tubérculos pode aumentar um pouco mais no atacado. 
Apesar da desvalorização nesta semana, os valores recebidos pelos 
produtores seguem muito acima dos custos de produção, pois a oferta ainda 
é limitada. Na parcial de maio (até o dia 21) o preço da batata ágata especial 
lavada, ponderado por classificação, foi de R$ 141,06 (roça), aumento de 
33% em relação a abril (R$ 106,06). 
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Adubação tradicional do plantio de 
batata pode causar prejuízos a 
produtor e ao meio ambiente 
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Recentemente uma pesquisa realizada pela UNESP Botucatu, Grupo 
Dzierwa e  Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-
Paraná) colocou em dúvida o modelo histórico de adubação da cultura da 
batata. Experimentos em áreas comerciais produtoras de batata na região de 
Contenda mostraram que a tradicional aplicação de doses maciças de 3 a 4 
t/ha da fórmula NPK 4-14-8 no plantio da batata aumenta os custos de 
produção, diminui a produtividade de tubérculos e reduz a lucratividade do 
cultivo. 
Segundo Renato Yagi, pesquisador do IDR-Paraná, nesses experimentos 
foram calculadas perdas médias de cerca de R$ 4.000/ha, com o uso de 3 
t/ha de NPK 4-14-8 em relação a outra fórmula NPK mais compatível com as 
exigências nutricionais iniciais da cultura. 
Além de ineficiente, a adubação tradicional do plantio da cultura da batata 
também traz grandes prejuízos ao meio ambiente. O professor  Rogério 
Peres Soratto, da UNESP de Botucatu, afirma que o grande desperdício de 
nutrientes, via adubação tradicional na cultura da batata, também pode 
resultar em contaminação de rios e lençóis freáticos com potássio e 
nitrogênio na forma de nitrato, que é potencialmente cancerígeno ao ser 
humano. Além disso, segundo o professor, a adubação NPK tradicional que 
vem sendo utilizada há longo tempo na cultura da batata também limita a 
resposta da cultura ao fósforo aplicado, um nutriente com reservas finitas no 
mundo. 
O pesquisador Renato Yagi acrescenta que é importante que os produtores 
conheçam a fertilidade do solo e as exigências nutricionais da cultivar 
plantada. Só assim será possível manter a competitividade e lucratividade do 
cultivo da batata.  Essa preocupação é especialmente importante em 
períodos de baixos preços pagos ao produtor que vêm ocorrendo nos últimos 
anos. Os resultados da pesquisa estão sendo publicados na forma de artigos 
científicos e publicações, como a Revista Batata Show,da Associação 
Brasileira da Batata. 
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Fabricante 100% nacional de batata pré-frita congelada e líder de vendas no 
setor, a Bem Brasil está no seleto grupo das 27 marcas que mais cresceram 
na média dos últimos quatro anos, segundo o varejo alimentar. Isso significa 
que os produtos da empresa mineira ganharam ainda mais destaque na 
preferência dos consumidores na hora das compras. Os dados que levaram a 
esse resultado são da pesquisa Preferência de Marcas, realizada pela revista 
especializada SA Varejo. 
O estudo indica que as melhores ranqueadas apresentaram, entre outros 
aspectos, compromisso com o consumidor e boa execução na loja, o que 
contribuiu para elevar o share of mind no período avaliado – altas entre 2 e 6 
pontos percentuais. Os varejistas ainda ressaltaram que os principais 
atributos valorizados pelo consumidor foram praticidade, conveniência, saúde 
e indulgência. 
O diretor comercial da Bem Brasil, João Ricardo Coleoni, observa que, no 
caso da empresa, o avanço registrado vai ao encontro das ações 
implementadas nos últimos anos, a fim de aprimorar o mix e as entregas. 
“Houve ampliação da equipe comercial e separação do atendimento do 
varejo, com a criação de equipe própria para atendimento da Região 
Sudeste. Outra mudança foi a expansão da linha de produtos, 
disponibilizando embalagens mais adequadas ao consumidor final. Por 



08/2020 

exemplo, as embalagens de 1,05 quilo e o lançamento da batata Crinkle, 
entre outros”, argumenta. 
Além disso, Coleoni reforça que a Bem Brasil intensificou sua eficiência 
logística para atendimento ao varejo nacional: Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 
em, no máximo, 72 horas; e, no Nordeste, em até 96 horas. Também conta 
com distribuidores alinhados aos objetivos da empresa, que desenvolvem um 
trabalho dedicado e focado em agilidade, proximidade com o cliente e 
expansão de mix junto aos pequenos e médios varejos regionais. 
A edição 2020 da pesquisa da SA Varejo ouviu cerca de 3.500 
supermercadistas, que indicaram as marcas preferidas de 145 categorias, 
considerando-se o que o consumidor busca. Eles responderam a 
questionários, nos quais nomearam as três marcas de cada categoria que 
julgaram as mais vendidas e relevantes em suas lojas, entre outubro e 
dezembro de 2019. A pesquisa é pré-coronavírus, portanto, deve ser 
entendida como referência da dinâmica do mercado, de acordo com os 
organizadores. Eles enfatizam que “muitas mudanças estão ocorrendo, mas 
a importância das marcas e de como elas se relacionam no sortimento 
continua fundamental”. 
 
Sobre a Bem Brasil 
Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos 
desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em 
Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com 
duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de 
Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos 
e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas 
congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de 
produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food 
service e varejo nacional. 
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O Peru se tornou o primeiro produtor de batata da América Latina e o 11º no 
mundo. 
De acordo com o Sistema de Informação de Culturas do Ministério da 
Agricultura para a campanha 2019-2020, a área da batata corresponde a 
pouco mais de 346.000 Has., Com uma produção de 4,5 milhões de 
toneladas. 
A maior área de produção é encontrada nas regiões montanhosas do Peru, 
onde mais de 95% das áreas são plantadas. 
Entre as áreas produtoras do país, destacam-se Andahuaylas, Ayacucho, 
Jauja, Tarma, Otuzco, Huamachuco, Cutervo, Chota, Bambamarca, Chaglla, 
Panao e Ambo. Dentro dos vales costeiros, temos o Vale do Tambo, 
Pedregal, Corire, Nazca, Ica, Cañete, Huaral e Barranca. 
O rendimento médio nacional aumentou e atualmente está na fronteira com 
16,4 T / Ha., Existe uma diferença entre as médias da costa em 18 T / Ha. E 
as montanhas com 15,4 T / Ha., Devido às diferenças na tecnologia aplicada. 
, já que no litoral podemos alcançar rendimentos de até 33 T / Ha em Ica, 32 
T / Ha em Arequipa e 28,5 T / Ha em Lima. 
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Há alguns anos, a Ica prioriza a produção de espécies comerciais de batata 
com sementes certificadas para produção em larga escala, acordos com 
plantas de processamento, plantio mecanizado e uso de irrigação técnica. 
Em relação ao consumo, a média anual no país chega a 85 kg por pessoa, e 
projeta-se como meta para 2021, ano do bicentenário, que o peruano coma 
95 kg anualmente, segundo o Ministério da Agricultura e Riscos. 
Em nível nacional, é o principal tubérculo e o sustento de 711.313 famílias 
nas altas áreas andinas, permitindo a criação de mais de 110 mil empregos 
permanentemente, gerando quase 33,4 milhões de salários e representando 
4% do PIB agrícola, onde 90% da produção está concentrada nas 
montanhas. 
O INIA registrou cerca de 7.408 variedades nativas de batata, das quais 729 
são registradas com informações sobre proveniência e caracterização 
morfológica no nível de plantas e tubérculos. 
36% das variedades nativas são produzidas em Cusco e o restante em 
Huancavelica, Puno, Áncash e Cajamarca, nas variedades: Peruanita, 
Huayro, Cacho de buey, Huagallina, Amarilla Tumbay, entre outras. 
Entre as variedades melhoradas, temos: Yungay, Perrichóli, Única, Canchan, 
que são as que ocupam a maior área. Por outro lado, deve-se notar que a 
variedade Unique, usada para fritar em restaurantes de frango grelhado, 
apresenta problemas de marketing e os preços variam de S / 0,20 a 0,30 por 
quilo, o que faz com que o produtor abandone os campos. 
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batatas europeias sejam despejadas 
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Os produtores de batata da Tasmânia, que produzem a maior parte das 
batatas fritas da Austrália, estão tendo uma colheita desastrosa. Meses de 
tempo chuvoso estão impossibilitando o acesso a piquetes em partes do 
estado. Hugh Hogan e Laurissa Smith relatam a Tas Country Hour. As 
batatas encharcadas, destinadas às batatas fritas, foram deixadas apodrecer. 
Os agricultores e empreiteiros perseverantes estão atolando as máquinas e 
estão enfrentando problemas de armazenamento. Trevor Hall, produtor de 
Scottsdale, disse que é desmoralizante. 
 
Trevor Hall, produtor de Scottsdale: 
  
"Acho que se você é um produtor de batata este ano, se obtém lucro, se saiu 
muito bem." 
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“Se você empatar, você tem muita sorte. Haverá perdas significativas em 
terras cultivadas, não há dúvida sobre isso. ” 
As batatas são a colheita de vegetais mais valiosa cultivada na Tasmânia - 
mas uma das mais caras de cultivar. Custa até US $ 16.000 por hectare para 
plantar e colher a colheita. 
Os processadores Simplot e McCain Foods disseram que esperam perder 
10% de toda a safra deste ano. Esse número equivale a cerca de 60.000 
toneladas de batatas. 
Mas muitos agricultores disseram que as perdas de safra serão muito 
maiores. Ao mesmo tempo, os processadores temem uma quantidade 
excessiva de batatas européias, causada pelo desligamento do setor de 
serviços alimentícios, que será despejado no mercado australiano. 
"É fundamental que esse tipo de dumping não possa dizimar nosso mercado 
doméstico de batata para produtores", disse um porta-voz de McCain. 
 

Lavada ou não? Os produtores 
andaluzes insistem que o aspecto 

estético não influencia o frescor e o 
sabor 

 
Data: 18/05/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/es/news/2020/lavadas-o-sin-
lavar-los-productores-de-andalucia-insisten-en-que-el-aspecto-estetico-
no-influye-en-la-frescura-y-sabor?taxonomy=1001&region=1910 
 

 
 



08/2020 

A colheita da batata começa na província de Sevilha, o principal produtor da 
Andaluzia, um setor que gera cerca de 70.000 salários diários. 
É uma cultura com forte implantação nas regiões de La Vega, El Aljarafe e 
Las Marismas, destacando municípios como La Rinconada, que abrange 
mais de 1.200 hectares dedicados à produção deste tubérculo. 
Após vários anos em declínio, este ano a safra de batata cresceu na 
superfície 'em torno de 15%', embora o rendimento no campo seja um pouco 
menor do que em 2019, que foi uma colheita recorde, uma vez que é 
estimado para este ano '' produção próxima de 35-40 toneladas por hectare ', 
segundo Marco Román, chefe do setor de Asociafruit. 
É uma cultura de alto risco, pois possui uma janela comercial muito estreita e 
devido ao clima. 
 
Ricardo Serra, Presidente da Asaja Sevilla: 
 "Um clima que, embora tenha nos influenciado a ter uma ótima qualidade e 
tamanho do produto". 
"As últimas chuvas afetaram, reduzindo a firmeza da pele dos tubérculos em 
algumas áreas, o que pode causar problemas quando se trata de 
comercializá-la como uma batata lavada". 
 
Ricardo Serra lavado e não lavado: 
"Nesse sentido, a preferência das grandes redes comerciais pela venda de 
batatas lavadas, de aparência limpa e brilhante, quando isso não melhora a 
qualidade do produto, muito menos sua preservação." 
A este respeito, defende a qualidade da nova batata espanhola, embora não 
seja lavada em comparação com a importada, e insiste em chegar aos 
consumidores com uma mensagem clara: que a batata não deve ser 
escolhida com base em sua estética. 
 
Ricardo Serra: 
"As batatas não lavadas podem ser menos vistosas quando chegam ao 
mercado com apenas uma escova para remover a maior parte do solo, mas 
são culinárias excepcionais". 
"Acima de tudo, quando comparado à batata de conservação lavada, 
geralmente importada da França e mantida por muito tempo em câmaras 
frias, preservando uma aparência externa ideal, mas gerando altos níveis de 
acrilamidas no processo de fritura". 
Por esse motivo, também incentiva o consumo de batatas novas 'colhidas 
diretamente do campo, sem tratamento pós-colheita', indo para as pequenas 
empresas locais, as mais afetadas pela crise do coronavírus, 'pois não pode 
competir com grandes lojas ou comércio eletrônico ' 
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Nova batata 
Da mesma forma, o diretor geral da empresa sevilhana Meijer Ibérica, líder 
nas variedades de batatas mais plantadas e mais procuradas pela indústria 
nacional, Javier Boceta, pede ao consumidor que “priorize a nova batata 
nacional na cesta da comprar versus batata de preservação importada. ' 
 
Javier Boceta, diretor geral da empresa de Sevilha Meijer Ibérica: 
"As grandes redes de supermercados estão exigindo novas batatas 
espanholas, mas nunca chove no campo ao gosto de todos, e as últimas 
chuvas fizeram a colheita parar e a perda de duas semanas de consumo, 
embora você já possa ver batatas novas Nos supermercados. " 
Boceta salienta que a demanda por batatas lavadas neste início da 
campanha "é brutal". 
Javier Boceta: 
"O aumento nas vendas nas primeiras semanas de confinamento após 
declarar o estado de alarme na Espanha e em outros países europeus 
ajudou a esvaziar os estoques de batatas de conservação francesas". 
No entanto, ele está preocupado com o fechamento do canal Horeca 
(restaurantes e hotéis), ressaltando que "aproximadamente 20% da produção 
de Sevilha" possui esse canal comercial. 
São batatas maiores e variedades mais rústicas que geralmente são 
embaladas em sacos e que deveriam ser "procuradas por uma solução". O 
setor produtor, por seu turno, já está trabalhando em antecipação à 
desfolhamento para evitar um grande tamanho nesses tubérculos. 
Assim, o gerente da Meijer Ibérica espera que a grande distribuição também 
possa absorver essas produções, tanto no mercado nacional quanto no 
internacional, uma vez que 'as exportações de batata não foram retardadas 
pela crise de saúde do coronavírus', alvo. 
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Wageningen University & Research 
(WUR) estuda batata selvagem para 

novas variedades de batata sem 
pragas 
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A Wageningen University & Research (WUR) estuda variedades de batata 
selvagem para resistência a uma ampla variedade de doenças e pragas da 
batata. Essa abordagem ampla deve produzir material de criação que possa 
ser usado para desenvolver variedades de batata livres de doenças, capazes 
de contribuir para uma produção sustentável e circular de batata. 
A pesquisa é encomendada pela Holland Innovative Potato (HIP) e pelo 
Ministério da Agricultura, Natureza e Qualidade dos Alimentos (sigla 
holandesa: LNV). 
 
Batata fecha ciclo 
O principal desafio que enfrentamos nas próximas décadas é obter acesso a 
terras aráveis e água doce suficientes. A batata pode ter um papel crucial na 
solução desse desafio, pois é uma cultura muito eficiente para a produção de 
alimentos e industrial em termos de uso da terra e da água. 



08/2020 

 
Além disso, a batata é rica em proteínas, carboidratos, vitaminas e nutrientes, 
contribuindo assim para uma dieta saudável. 
Novas técnicas de melhoramento e processamento estão disponíveis nos 
últimos anos, tornando a batata uma cultura importante para atender à 
demanda por produção sustentável de alimentos de alta qualidade. 
Redução do controle químico de pragas As culturas de batata estão sob a 
ameaça contínua de doenças e pragas. Atualmente, os pesticidas químicos 
são usados para reter rendimento suficiente para atender à demanda por 
batatas. 
Muito esforço foi feito nos últimos anos para desenvolver variedades 
resistentes à principal doença da batata, causada por Phytophthora. 
Isso levará a um declínio no uso de pesticidas contra esta doença. Menos 
agentes químicos combinados com extremos crescentes de temperaturas e 
chuvas, no entanto, levarão a um aumento de doenças e pragas. 
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Pandemia do COVID-19 interrompe o 
comércio global de batatas e cereais, 

criando um desafio à segurança 
alimentar 
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O COVID-19 abalou toda a sociedade que afeta o mundo e a economia 
global de maneira semelhante ao efeito de uma guerra mundial. Entre muitos 
setores econômicos, a cadeia de valor dos produtos de batata congelada foi 
confrontada com um verdadeiro drama. 
O bloqueio global que fecha restaurantes e interrompeu o turismo 
praticamente parou o consumo de produtos processados de batata 
congelada. Literalmente, milhões de toneladas de batata não serão 
processadas este ano, criando uma situação financeira desastrosa para 
agricultores e processadores. 
A distribuição gratuita aos bancos de alimentos, o uso como alimento para 
animais e como fonte de energia verde não será suficiente para utilizar as 
montanhas de batatas. O risco de uma "segunda onda" do vírus e uma 
possível renovação das medidas de bloqueio também afetarão a safra da 
próxima temporada. 
Os problemas socioeconômicos criados por isso na Europa Ocidental e em 
partes da América do Norte serão menores em comparação com a 
probabilidade de insegurança alimentar e fome em muitos países em 
desenvolvimento. Os principais fornecedores dos cereais básicos globais, 
China, Vietnã e Rússia, pararam as exportações. 
Muitas partes mais pobres do mundo, que dependem da importação de 
cereais, serão confrontadas com escassez de alimentos e aumento dos 
preços. O aumento de surtos de fome e mais pessoas vivendo em extrema 
pobreza são inevitáveis. 
O World Potato Congress Inc (WPC), uma rede global de batatas, está 
liderando inúmeras iniciativas locais orientadas pela batata em regiões mais 
pobres do mundo, onde as condições de cultivo e o clima permitem. Isso 
resultou em maior segurança alimentar e empreendedorismo agrícola 
lucrativo. 
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Juntamente com o Centro Internacional de Batata, membro do CGIAR, 
organizações da ONU e muitas ONGs, o WPC apoia agressivamente 
parcerias público / privadas, apoiadas financeiramente por fontes externas, 
para ajudar as comunidades locais a criar projetos intensivos de batata 
altamente produtivos. 
No Congresso Mundial da Batata de 2018 em Cusco, Peru, foi lançada a 
'caixa de ferramentas', incluindo uma 'abordagem em seis etapas'. 
Excelentes resultados são agora relatados em tais projetos empresariais de 
batata em escala na Ásia, África e América do Sul em 
www.potatocongress.org. 
A China lançou uma 'estratégia nacional de alimentos básicos' para a batata 
em 2015 no Congresso Mundial da Batata, perto de Pequim. Este foi um 
grande programa nacional que ilustra como um país se concentrou nas 
batatas para segurança alimentar. 
As histórias de sucesso da 'caixa de ferramentas' precisam ser expandidas 
para incluir muito mais pequenos agricultores e agricultura e comercialização 
de batata em escala maior e mais ambiciosa. Além disso, precisamos 
desenvolver projetos de batata em campos de refugiados de longo prazo, 
onde as pessoas também teriam um nível de segurança alimentar. 
O Congresso Mundial da Batata está preparando seu próximo congresso 
global em Dublin na Irlanda, um país com uma importante história da batata 
(de 30 de maio a 3 de junho de 2021 -www.wpc2021.com) 
Neste evento, a necessidade de o mundo entrar em projetos movidos a 
batata para contribuir para a segurança alimentar e um futuro 
economicamente sustentável será destacada pela 'Declaração de Dublin'. 
O mundo não pode esperar para desenvolver e apoiar iniciativas locais 
sempre que possível, porque a partir de hoje ajudará a aliviar a insegurança 
alimentar futura. 
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O NEPG espera que a área da batata 
tenha reduzido em 5% 

 
Data: 11/05/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/nepg-hopes-
potato-area-has-reduced-5?taxonomy=1001&region=1910 
 

 
 
A demanda de serviços de alimentos por produtos de batata caiu de 50 a 
60% e os mercados de exportação perderam seu potencial; portanto, a 
indústria mundial de processamento de batatas reduziu sua capacidade e 
necessidades de matéria-prima. Provavelmente, mais de 2 milhões de 
toneladas provavelmente não serão processadas apenas nos países da 
batata continental do NEPG. 
Entre 70 - 80% de toda a matéria-prima necessária para o processamento é 
contratada. Grande parte dessas batatas e as batatas grátis nas lojas não 
serão processadas conforme o planejado e o setor precisará encontrar outros 
pontos de venda. 
Até agora, as fábricas de processamento respeitam os contratos com os 
produtores e coletam essas batatas contra o preço contratado. No entanto, 
mais de 2 milhões de toneladas provavelmente não encontrarão 
compradores, alguns irão para gado e ração animal, biogás ou bioetanol,…. 
É a primeira vez na história recente que as fábricas precisam respeitar os 
contratos, pois foi principalmente o produtor que teve que fornecer sua 
qualidade contratada naqueles anos em que os rendimentos nem sempre 
eram suficientes para suprir o contrato. O mundo de cabeça para baixo. 
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Em todos os países do NEPG, a demanda do varejo aumentou tanto para 
batatas de mesa frescas quanto para produtos de batata. Além disso, a 
exportação de batatas frescas está em um nível médio-alto (algumas 
dificuldades para encontrar caminhões e motoristas suficientes). 
No entanto, essa demanda extra não é suficiente para consumir toda a 
colheita restante de 2019, percebendo que nem todas as variedades são 
adequadas para serem usadas como batatas de mesa frescas para consumo 
doméstico ou exportação. 
O NEPG estima que apenas no continente haverá mais de 2 milhões de 
toneladas de batatas não processadas no final da temporada. 
Não apenas os produtores e a indústria de processamento têm enormes 
desafios financeiros, mas também a questão que se coloca com todas essas 
boas batatas de maneira sustentável. 
O processamento solicitou que seus produtores armazenassem suas batatas 
o maior tempo possível, o que implica mais custos (produtos antiparasitários, 
energia para ventilação e resfriamento,…), para que essas batatas pudessem 
ser processadas até o final de agosto, o que é excepcionalmente longo, e um 
desafio e risco para os produtores. 
Normalmente, durante julho, as fábricas mudam para as novas culturas de 
processamento precoce da Bélgica e da Alemanha e, novamente, essas 
culturas também precisam ser 'demolidas' para a frente e se agarrar à 
colheita regular em outubro. 
 
Menos área era a única solução. 
Como os frigoríficos para produtos de batata estão cheios até o teto e com a 
pergunta sobre quando os restaurantes serão abertos novamente (sem 
mencionar os eventos ao ar livre onde muitas batatas fritas, batatas fritas ou 
batatas fritas são consumidas), muito menos plantações teriam sido a única 
solução. 
No entanto, os campos já foram alugados, as batatas já foram compradas ou 
entregues, e os plantios começaram no final de março, principalmente tarde 
demais para reduzir o suficiente. 
No entanto, o NEPG espera que a área da batata nos 5 países do NEPG 
tenha reduzido em 5%, o que é considerado insuficiente. No entanto, como 
sempre, as condições de cultivo e os rendimentos determinarão a quantidade 
final de colheita, e é necessária chuva. Mas a estação de crescimento 
apenas começou e nenhuma estimativa é possível. 
 
Alternativa de contratação desejada 
 
Esta crise excepcional mostra que, no futuro, a indústria como um todo terá 
que repensar as formas de organizar a produção e os suprimentos, 
compartilhar riscos e responsabilidades. 
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O futuro da pesquisa britânica sobre 
armazenamento de batata 

 
Data: 01/05/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/future-uk-potato-
storage-research?taxonomy=1001&region=1910 

 

 
 
A AHDB anunciou na semana passada que lançou alguns projetos de 
pesquisa de armazenamento de batata para licitações externas. 
O objetivo da AHDB continua sendo oferecer pesquisas independentes de 
armazenamento. Enquanto procuramos a melhor maneira de fazer isso, há 
várias coisas que não vão mudar. 
 
Rob Clayton, Diretor de Estratégia Batatas da AHDB: 
 
“Continuaremos a: 
 
Trabalhe com você por meio de nosso conselho e comitês para fornecer o 
que a indústria precisa. 
Financie a pesquisa de armazenamento independente e, quando necessário, 
as instalações necessárias para entregá-la. 
Forneça os resultados e os principais pontos dessa pesquisa independente. 
Sabemos que a pesquisa sobre armazenamento nunca foi tão importante e 
nossos projetos existentes que estão em andamento na Sutton Bridge Crop 
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Storage Research (SBCSR) continuarão. O SBCSR permanecerá aberto até 
termos certeza de que fornecedores externos podem atender às 
necessidades do setor. 
Mas também entendemos que, ao colocar o trabalho em concurso, 
levantamos várias questões. 
 
Pesquisa de armazenamento: qual é a prioridade? 
Não há dúvida de que, com as mudanças nos supressores de brotos, o 
desaparecimento da CIPC, a introdução de alternativas e a necessidade de 
limpar completamente as lojas, a pesquisa independente e a troca de 
conhecimentos para armazenamento são absolutamente vitais agora e no 
futuro. 
Por isso, revisamos nosso orçamento há dois anos para aumentar os gastos 
com armazenamento e contornamos esse compromisso pelos próximos cinco 
anos. 
 
O que o Conselho da Batata pensa? 
Quando o Conselho de Batatas da AHDB começou a revisar os gastos no 
ano passado, eles concordaram em alguns pontos-chave em relação à forma 
como gastamos, principalmente através da Pesquisa de Armazenamento de 
Culturas em Sutton Bridge, no momento: 
A natureza independente de como a AHDB financia a pesquisa é avaliada em 
todo o nosso programa, isso não é diferente para problemas de 
armazenamento e precisa ser protegido para o futuro. 
Devido ao tamanho da SBCSR e ao número de cientistas que empregamos, 
não somos elegíveis para capitalizar o financiamento da pesquisa que vem 
dos conselhos de pesquisa biológica. Em termos práticos, significa que, 
quando financiamos projetos através de outros institutos de pesquisa, 
podemos fazer com que a taxa suba até quatro vezes. 
A geografia e a distância de grandes centros acadêmicos dificultam a atração 
de novos talentos científicos para a pesquisa de batatas em Sutton Bridge. 
Isso significa que nosso planejamento de sucessão é sempre um negócio 
arriscado e perdemos para centros de pesquisa mais estabelecidos e 
vibrantes. 
O AHDB não foi desenvolvido para gerenciar um centro de pesquisa. Como a 
SBCSR é a única instalação de pesquisa de propriedade da AHDB, é difícil 
justificar o pessoal necessário para redigir e gerenciar ofertas, procurar 
clientes comerciais e outras atividades gerais que outros institutos de 
pesquisa realizam com sua maior escala de operações. 
O talento, o conhecimento e as habilidades da equipe da SBCSR são 
fundamentais e seu bem-estar é importante para nós. 
Em conjunto, significa que, embora seja fundamental a entrega da consultoria 
e pesquisa independentes certas, pode haver maneiras diferentes e melhores 
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de comprar a pesquisa e fornecer o plano de sucessão de que precisamos no 
futuro. 
 
Então, o que está acontecendo agora? 
No outono passado, iniciamos nossas discussões iniciais com potenciais 
parceiros de pesquisa que passaram um dia conosco em Sutton Bridge 
aprendendo sobre o que fazemos e quais são nossas prioridades. 
Na semana passada, convertemos essas discussões iniciais em um processo 
formal de licitação, para que possamos aprender mais sobre como os 
institutos de pesquisa lidariam com alguns de nossos desafios de pesquisa. 
Pedimos que eles nos dissessem como eles entregariam peças-chave de 
pesquisa sobre supressão de brotos frescos e de processamento, dormência 
em variedades, limpeza de lojas e gerenciamento de resíduos CIPC. 
Essencialmente, uma lista que saiu de nossas discussões originais sobre 
supressão de brotos com contribuintes. 
 
E o que acontece depois? 
É aqui que mantemos a mente aberta, pois depende muito de como os 
institutos de pesquisa respondem. Com um bom vento e institutos dispostos 
a investir em lojas, podemos descobrir que, na safra 2020, poderemos ter 
equipes da SBCSR e institutos de pesquisa sombreando uns aos outros, 
aprendendo como as experimentações são feitas, na safra 2021, poderemos 
ver algumas experimentações co-localizadas e Na colheita de 2022, alguns 
institutos de pesquisa estarão em funcionamento por si mesmos. 
Com o auto-isolamento contínuo, pode levar muito mais tempo. Qualquer 
bom projeto é responsável por riscos e sempre manteremos um 'plano B' nos 
bolsos traseiros, se acharmos que os institutos de pesquisa não conseguem 
atingir a meta estabelecida. 
Uma coisa é certa; todos reconhecemos a necessidade da pesquisa e da KE 
no futuro próximo e não vamos perder de vista isso. Estamos trabalhando 
firmemente em um plano de compras e garantindo que os desafios 
apresentados após a CIPC sejam tratados da maneira que planejamos. ” 
Ray Andrews, da Crop Systems Limited: 
“O anúncio da AHDB de que está consultando o futuro da Estação de 
Pesquisa de Culturas de Sutton Bridge e a pesquisa de armazenamento de 
batata de maneira mais ampla deve preocupar todos os produtores de batata 
deste país. 
Muitas pessoas no setor ainda parecem ignorar que isso está acontecendo, 
então corremos o risco de adormecer em um futuro incerto. 
A excelência do trabalho de Sutton Bridge é reconhecida em todo o mundo. 
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Desde que foi lançado em 1964, ele acumulou um excelente histórico em 
pesquisa de qualidade mundial. É uma jóia da coroa que deve ser valorizada 
em vez de destruída. 
A conclusão de todas as principais pesquisas sobre um assunto tão 
complexo em um site significa que ele possui uma sinergia e um nível de 
coordenação únicos que não podem ser alcançados se o trabalho for dividido 
em vários sites, por mais excelentes que sejam esses sites individuais. 
Além disso, essa proposta surge quando os produtores enfrentam uma 
ameaça tripla única; de coronavírus; da retirada da CIPC e do Brexit. 
A última coisa de que precisa é a incerteza que paira sobre uma instalação 
de pesquisa única e líder mundial que alcançou tanto. 
Peço a todos os envolvidos na indústria da batata que façam sua voz ser 
ouvida e protejam esta instalação única”. 


