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Peru: Cultivo de batata gera 34 milhões de 
salários diários para produtores da 

Agricultura Familiar 
Data: 19/05/2021 
 
Disponível em: https://andina.pe/Ingles/noticia-potato-cultivation-
generates-34-million-daily-wages-for-family-farming-producers-
845815.aspx 
 

 
 
A nível nacional, o cultivo da batata tornou-se um importante impulsionador 
da economia regional e local nas áreas produtoras , uma vez que gera mão 
de obra intensiva no Peru, o que significa cerca de 34 milhões de salários 
diários por safra para os produtores da Agricultura Familiar, o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e Irrigação (Midagri) relatada na quarta-feira. 
“Embora o cultivo da batata gere mais de 110.000 empregos fixos ou 
permanentes, o aspecto mais notável é a geração de empregos intensivos 
que gera em todo o país”, destacou o especialista em cadeia de batata da 
Midagri, Juan Miguel Quevedo. 
“Os 34 milhões de empregos, que são temporários, são gerados 
principalmente para as campanhas de semeadura, manutenção, colheita e 
pós-colheita do tubérculo andino mais versátil”, acrescentou. 
Quevedo afirmou que na safra passada foram semeados 339 mil hectares e 
contratados agricultores para trabalhar nas etapas de preparo do terreno, 
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semeadura, capina, segunda fertilização, amontoamento, controle de pragas, 
colheita e pós-colheita. 
Depois de cumprir a missão de semear e cultivar a terra, partem e são 
chamados de volta para as próximas etapas da produção da batata , que 
também inclui a capina, erradicação de pragas que possam existir, além de 
apoiar novamente a época de colheita e pós-colheita. . 
 
Classificação das regiões onde as batatas são cultivadas 
Por outro lado, Quevedo afirmou que a cultura da batata a nível nacional está 
distribuída por 19 regiões do país, sendo as de maior produção: 
 
1) Puno que produz 850.000 toneladas por ano. Assim, responde por 16% da 
produção nacional. 
2) Huanuco 745.000 toneladas por ano (14%). 
3) La Libertad 533.000 toneladas (10%). 
4) Ayacucho 449,000 tons (8%). 
5) Cusco 440,000 tons (8%). 
 
Campanha 
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Irrigação (Midagri) lançou a 
campanha "Papa Pa 'Ti, lo bueno se comparte" (Batatas para você, o bem é 
repartido) , cujo objetivo principal é estimular o consumo deste requintado 
produto peruano em seus vários preparativos. 
Além disso, o Peru é o principal centro de origem da batata - um tubérculo 
com idade acima de 7.000 anos e é um alimento fundamental no 
desenvolvimento das culturas pré-inca e inca. 
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Batata/Cepea: Safra das secas se inicia 
lentamente 

Data: 24/05/2021 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/288554-
batatacepea-com-demanda-fraca-pequeno-aumento-na-oferta-resulta-
em-desvalorizacao.html#.YK5dwqhKjcc 
 
Entre os dias 17 e 21/05, a batata tipo ágata especial/saca de 50 kg ficou em 
R$ 103,61 (-14,72%) em São Paulo (SP), em R$ 104,33 (-7,55%) no Rio de 
Janeiro (RJ) e em R$ 88,84 (-10,11%) em Belo Horizonte (MG). Pela 
segunda semana consecutiva, a queda nos preços se deve pela maior 
entrada de tubérculos provenientes de lavouras da safra das secas, e 
também porque nos últimos dias Guarapuava (PR) voltou a ofertar um pouco 
mais, conforme era previsto, devido a um atraso na safra. Como a tendência 
é que a oferta siga aumentando (se o cenário de demanda fraca se 
mantiver), a tendência é de nova desvalorização. No entanto, para a próxima 
semana, a provisão de chuva nas regiões produtoras de Minas Gerais e em 
Água Doce (SC) podem reduzir a oferta no mercado. 

https://www/
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Gestão de TPP e CLso em batatas em fase 
de conclusão 

Data: 26/05/2021 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/gest%C3%A3o-de-tpp-clso-na-
conclus%C3%A3o-de-batatas/ 
 

 
 
Após um hiato de 10 meses devido ao COVID-19, Alan Nankivell da 
AUSVEG retomou seu papel como Coordenador Nacional de Tomate-
Batata Psyllid. Nesta coluna, Alan relata um workshop recente que 
enfocou o movimento de batata-semente caso a bactéria que causa o 
'chip zebra' seja descoberta na Austrália. 
O psilídeo da batata-tomate (TPP) foi detectado em Perth, Austrália 
Ocidental, em fevereiro de 2017. O monitoramento subsequente determinou 
que a erradicação não era possível e uma transição para o plano de manejo 
foi iniciada. 
Em janeiro de 2020, o Comitê de Saúde Vegetal (PHC) divulgou seu 
Comunicado para a indústria da batata descrevendo o movimento de ware e 
processamento de batatas entre jurisdições se o psilídeo de batata-tomate 
fosse detectado em Queensland, New South Wales, South Australia ou 
Victoria. Essa garantia foi importante para garantir que a continuidade dos 
negócios em andamento dos sistemas da cadeia de suprimentos 
permanecesse no lugar.  
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Além disso, a PHC solicitou que a indústria discutisse como gostaria que a 
batata-semente fosse tratada caso a bactéria Candidatus Liberibacter 
solanacearum (CLso) ser detectado em TPP. O workshop inicial estava 
programado para março de 2020; no entanto, isso foi adiado devido à 
pandemia de COVID-19 e às restrições subsequentes. O workshop acabou 
sendo realizado no final de março de 2021. 
Durante as discussões realizadas no workshop, a semente 'farm save' foi 
discutida. É aqui que a semente é produzida por um proprietário a partir de 
mini tubérculos certificados originais. 
O grupo - formado por partes interessadas da indústria da batata de toda a 
Austrália - identificou a cadeia de abastecimento de sementes desde a 
cultura de tecidos até a semente da Geração 5 (G5). O grupo atribuiu um 
nível de risco para a propagação de CLso de cada ponto de perigo. Os 
resultados foram: 
Os mini tubérculos podem circular livremente entre as jurisdições devido ao 
alto nível de segurança em que são produzidos. 
As partes interessadas da indústria reconheceram que, se o CLso fosse 
detectado e o TPP estivesse presente, seria apenas uma questão de tempo 
antes que ele se espalhasse pelo país. Isso também é confirmado pela 
experiência internacional. 
A batata-semente, independentemente da geração, apresenta risco de 
propagação do CLso. 
A oportunidade para a introdução de um Certificado de Garantia Interestadual 
(ICA) - junto com o credenciamento de negócios - forneceria a ferramenta 
necessária para a indústria manter a continuidade dos negócios, ao mesmo 
tempo que forneceria um registro de rastreamento e desaceleraria a 
disseminação. 
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O movimento de sementes não certificadas é fortemente desencorajado. 
Foi reconhecido que se a semente da batata fosse infectada e plantada em 
uma região onde não existisse TPP, ela morreria sem se espalhar. 
Há uma discussão em andamento sobre qual seria um nível aceitável de 
infecção por CLso em plantações de sementes. Os atuais níveis de 
certificação de infecção da Nova Zelândia foram discutidos. Os testes de 
laboratório também foram discutidos e um artigo será produzido sobre os 
testes internacionais e locais atuais. 
O atual sistema de certificação da Nova Zelândia depende de uma inspeção 
visual para plantas infectadas com CLso e plantas infectadas com rouging 
são realizadas para atender aos critérios atuais de certificação de 0.2 por 
cento (um em 500). Uma oportunidade adicional para testes de laboratório 
pode ocorrer se solicitado pelo produtor, no entanto, até o momento, esta 
opção nunca foi escolhida. Durante a temporada de 2021, a Nova Zelândia 
experimentou altos níveis de infecção por CLso nas lavouras, o que sugere 
que a inspeção visual de sementes certificadas não forneceu à indústria a 
certeza que esperava. 
A PHC considerará o comentário da indústria em sua reunião de julho de 
2021. 
 

 
 
Projeto de três anos chegando ao fim 
A Coordenador do Programa Nacional de Psilídeo de batata de tomate (TPP) 
O projeto termina em maio de 2021. O relatório final será entregue à Hort 
Innovation em junho e estará disponível para a indústria de horticultura no 
segundo semestre do ano. 
Entretanto, as informações recolhidas durante o projeto estão disponíveis em 
o Portal TPP, incluindo informações para produtores e jardineiros 
domésticos, bem como Planos de Gestão Empresarial. 
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Reino Unido: Altos níveis de perda de peso 
e danos por compressão no 
armazenamento de batata 

 
Data: 23/05/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/uk-high-levels-
weight-loss-and-compression-damage-potato-storage 
 

 
Perda de peso e danos por compressão no armazenamento de batata 

 
Nesta temporada, o AHDB (Reino Unido) está recebendo muitos relatórios de 
altos níveis de amolecimento, desidratação e danos por compressão de 
gerentes de loja de batata. 
O problema pode estar associado a vários fatores: 
Condições sazonais / climáticas 
Ambiente de armazenamento (temperatura / umidade) 
Conjunto de pele mais pobre (perda de diquat?) 
Uso prolongado de altas taxas de ventilação após o carregamento na safra 
úmida seca 
Controle inadequado de brotos 
Excesso de horas de ventilação de recirculação em armazenamento 
Características varietais - por exemplo, turgor do tubérculo / tamanho da 
célula 
A probabilidade é que o que está sendo visto seja uma combinação de tudo 
isso, mas é notável que com a perda do CIPC e a necessidade de troca por 
outros produtos, o uso de ventiladores nas lojas aumentou. Uma diferença 
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notável é o período de fechamento após a aplicação dos tratamentos com 
óleo de menta. 
A etiqueta prevê o fechamento da loja por pelo menos 48 horas. Em alguns 
casos, isso chega a 5 dias (120 horas). 
 
O aumento do uso de ventiladores em lojas de batata está afetando a 
perda de peso? 
Normalmente, uma loja de processamento de ambiente pode operar 
ventiladores para resfriamento por talvez uma média de 4 horas por dia, isso 
é equivalente a 120 horas por mês. No entanto, se os ventiladores forem 
deixados ligados continuamente durante os períodos de fechamento por, 
digamos, 72 horas, isso aumentará o uso do ventilador de 120 para 180 
horas - um aumento de 50% no tempo de funcionamento do ventilador. 
Isso sugere que uma análise mais detalhada do uso do ventilador após a 
aplicação do supressor de broto pode ser necessária, principalmente para 
focar na deposição mais rápida e eficiente do produto. 
A perda de umidade das batatas nas lojas é amplamente proporcional ao 
tempo de funcionamento do ventilador, então isso sugere que a perda de 
peso - e os riscos associados, como amolecimento ou danos por compressão 
- podem aumentar em até 50%. Normalmente, um período de 
armazenamento de 6 meses a 8 ° C pode resultar em uma perda de peso de, 
digamos, 6%, então isso pode aumentar para até 8 ou 9%. 
O dano por compressão é causado pelo amolecimento da colheita em uma 
pilha de batatas (ou dentro de uma caixa) e resulta da carga física da colheita 
nos tubérculos abaixo. É caracterizada por superfícies achatadas no 
tubérculo e pelo aparecimento de um hematoma abaixo do tecido afetado 24-
48 horas após as batatas serem descarregadas. 
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Crop4Sight adiciona uma ferramenta de 
programação de irrigação ao seu kit de 

ferramentas de cultura de batata 
 
Data: 24/05/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/crop4sight-adds-
irrigation-scheduling-tool-their-potato-crop-toolkit 
 

 
Crop4Sight lança ferramenta inovadora de programação de irrigação 

 
O kit de ferramentas digital móvel e online da Crop4Sight foi projetado para 
ajudar os produtores a maximizar a produção de batata vendável e foi 
lançado como um serviço comercial em 2020. A Crop4Sight agora adiciona 
uma ferramenta de programação de irrigação de batata. 
A nova ferramenta de cronograma de irrigação usa um modelo de balanço 
hídrico específico de batata de última geração. A ferramenta de irrigação 
Crop4Sight oferece horários de irrigação convenientes sempre que você 
precisar. Se o clima ou a disponibilidade do equipamento de irrigação mudar, 
uma programação atualizada pode ser produzida com o clique de um botão 
para cada cultura. 
Usando o tipo de solo personalizado, informações de variedade e recursos 
de irrigação da fazenda, o Crop4Sight cria programações de irrigação 
específicas para a cultura, para a semana seguinte. Escolha se deseja irrigar 
para controle de sarna, produção ou definir seu próprio déficit de umidade do 
solo (SMD), e a ferramenta usa tudo isso e muito mais para calcular seu 
balanço hídrico, criando um cronograma sob medida para suas prioridades. 
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Os dados meteorológicos de hora em hora incluindo evapotranspiração (ET), 
velocidade do vento, umidade relativa e precipitação são automaticamente 
extraídos para cada cultura. Nós até calculamos a precipitação para manter 
seu balanço hídrico mais preciso, caso você não tenha tido tempo para ler o 
medidor de chuva em seu campo. 
 
Dr. Robert Allen: 
 "O módulo é integrado com as ferramentas de monitoramento de safra e 
previsão de safra da Crop4Sight e usa os mesmos dados sazonais, tornando 
o trabalho mais difícil para você." 
Usando esses dados, a irrigação programada leva em conta o estágio de 
crescimento da cultura, a umidade do solo e as condições ambientais. Isso 
permite que os produtores gerenciem com eficiência a umidade do solo para 
que o rendimento da safra não seja restrito, ao mesmo tempo que faz o 
planejamento para que a água não seja perdida para a drenagem e reduzida. 
Crop4Sight: 
"Isso economiza custos de irrigação, dando aos produtores mais safra por 
gota!" 
A equipe da Crop4Sight, formada por agrônomos de batata altamente 
experientes, faz o trabalho árduo e dá respostas simples para a tomada de 
decisão oportuna e voltada para o lucro. 
 
Por que a irrigação é importante? 
Crescimento e rendimento da colheita. Evitar limites para o crescimento da 
cultura ao longo da temporada é essencial para atingir os rendimentos 
desejados. Quando a quantidade de umidade disponível no solo não pode 
suprir todas as safras, o crescimento da demanda de água e a produção 
serão limitados. A programação da irrigação informa quando e quanta água 
aplicar para garantir que as condições ideais de crescimento sejam mantidas. 
Drenagem e irrigação excessiva. O excesso de água no solo é um limite 
potencial para o crescimento da cultura, aumenta o risco de doenças ou 
defeitos e é um uso ineficiente da água. Quando a retenção máxima de água 
no solo é atingida, qualquer excesso será perdido, via drenagem, e ficará 
indisponível para a cultura. A irrigação eficiente mantém as condições ideais 
de crescimento da cultura e minimiza a drenagem. 
Controle de sarna comum. Manter a umidade do solo durante o início do 
tubérculo é a principal prática de manejo para controlar a sarna comum 
(Streptomyces scabies). A umidade desejada do solo necessária para o 
controle da crosta é específica para cada tipo e variedade de solo. 
Gerenciando tipos de solo. As capacidades de retenção de água variam entre 
os tipos de solo usados na produção de batata. A quantidade de irrigação 
necessária para cultivar a mesma variedade em dois tipos de solo diferentes 
(por exemplo, areia grossa ou silte) será diferente. 
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Combinar a irrigação com o meio ambiente. As estratégias de irrigação 
comuns envolvem a aplicação de água quando um alvo (ou gatilho) de déficit 
de umidade do solo é alcançado. Esta abordagem não leva em consideração 
as condições ambientais ou capacidades operacionais. A irrigação eficaz 
levará em consideração as condições ambientais e a provável demanda para 
garantir que água suficiente esteja sempre disponível para a cultura. 
Por que um agricultor deve usar programas de irrigação? 
Eficiente, com boa relação custo-benefício, a irrigação requer avaliação tanto 
da oferta (umidade do solo) quanto da demanda (uso da água pela cultura). 
O uso de sondas de umidade do solo fornece apenas uma visão do lado da 
oferta. A água disponível necessária para a cultura variará diariamente, 
portanto, em qualquer dia, um déficit de umidade do solo (por exemplo, 20 
mm) pode ser excessivo, suficiente ou insuficiente. Neste caso, a irrigação é 
provavelmente ineficiente e pode não atender aos requisitos da cultura. 
O planejamento da irrigação, considerando o crescimento da cultura, tipo de 
solo, meio ambiente e agronômico (por exemplo, gerenciamento de 
doenças), ajustará os requisitos de irrigação para atender à demanda da 
cultura com o mínimo de água necessário. Em combinação, as sondas de 
umidade do solo fornecem excelente validação do balanço hídrico e podem 
ser usadas para calibrar o serviço de programação. 
 

Pesquisa: Cruzamento da cultura da batata 
para reduzir a lixiviação de nitrato 

 
Data: 17/05/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/research-
interseeding-potato-crop-reduce-nitrate-leaching 
 
Batatas são particularmente desafiadoras para controlar a lixiviação de nitrato 
porque o sistema de colina e sulco tende a promover tanto a recarga de água 
quanto a perda de lixiviação de nitrato devido à alta demanda de nitrogênio 

dessa cultura específica (Cortesia: Kevin Masarik / Universidade de 
Wisconsin) 

 
Um projeto de dois anos financiado pelo Instituto de Recursos Hídricos da 
Universidade de Wisconsin está investigando um método de cultivo cruzado 
para o cultivo da batata que mostra uma promessa inicial de redução da 
lixiviação de nitrato. 
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Kevin Masarik, pesquisador da UW-Stevens Point: 
 "Quando você olha para os impactos no sistema de água subterrânea de 
sistemas de cultivo típicos em Central Sands (região de Wisconsin), eles 
tendem a lixiviar nitrato. Batatas são particularmente desafiadoras porque o 
sistema de colina e sulco tende a promover tanto recarga (água), como bem 
como perda por lixiviação de nitrato devido à alta demanda de nitrogênio 
dessa cultura em particular. " 
O pesquisador está perseguindo o que ele chamou de uma ideia fora da 
caixa - semear centeio, aveia e painço entre as fileiras de batatas para criar 
biomassa para absorver o excesso de nitratos. 
Em crianças de 6 meses ou menos, o nitrato promove a oxidação da 
hemoglobina em metemoglobina que limita a capacidade do sangue de se 
ligar e transportar oxigênio, privando o bebê de oxigênio. O nitrato também 
tem sido associado ao câncer, distúrbios da tireoide, defeitos congênitos e 
hipertensão. 
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O fazendeiro do condado de Portage, Justin Isherwood, em 2020, fornece um 
terreno de teste para a pesquisa de batata da Universidade de Wisconsin. 

Ele diz que quer fazer isso de novo este ano. 
 

Autoridades estaduais de saúde e agricultura apontam o nitrato como o 
contaminante de água subterrânea mais comum em Wisconsin, afetando os 
sistemas de água municipais e privados. As águas subterrâneas também 
chegam às águas superficiais para que rios, lagos, riachos e pântanos 
possam ter níveis elevados de nitrato - com um dos resultados sendo o 
aumento do crescimento de algas, perturbando os ecossistemas. 
Masarik disse que nos últimos 20 ou 30 anos, quando a causa e a extensão 
do nitrato nas águas subterrâneas foram documentadas, houve uma lacuna 
simultânea. 
 
Kevin Masarik: 
  
"Temos sido bons em apontar que há um problema, mas não fomos bons em 
apontar qual é a solução. Nos últimos cinco anos, tenho tentado mudar as 
questões que me interessam, dedicando meu tempo e atenção à 
investigação de possíveis soluções que melhorem significativamente a 
qualidade da água. E é daí que nasceu este projeto. " 
De forma crítica, o projeto também precisa garantir que a colheita da batata 
não seja prejudicada nem o rendimento seja significativamente reduzido pela 
vegetação adicional entre as fileiras. Masarik disse que é grato pela 
cooperação do fazendeiro do condado de Portage, Justin Isherwood, que em 
2020 forneceu um terreno de teste. 
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Justin Isherwood: 
 "É (o estudo) me dando o livro. Nós sabemos muitas coisas sobre 
agricultura. Há algumas coisas na agricultura que não sabemos. Kevin está 
me dando essas letras e o alfabeto. Ele está me dando a língua do 
panorama." 
Isherwood disse que está disposto a participar novamente do estudo este 
ano. 
 
Justin Isherwood: 
 "É emocionante fazer parte da ciência e estar envolvido na descoberta." 
As descobertas do ano passado serão aplicadas. É provável que o centeio 
seja removido da mistura de sementes porque coloca a energia inicial no 
crescimento da raiz, resultando em um crescimento lento acima do solo. O 
centeio foi então sombreado por plantas de batata. 
 
Aveia e painço, porém, são uma história diferente. 
 
Kevin Masarik: 
 "(Eles) tiveram algum sucesso. Acho que isso mostrou que a quantidade de 
acúmulo de biomassa e a quantidade de nitrogênio que o plantio cruzado ou 
aquela cultura de cobertura foi capaz de capturar são significativas o 
suficiente para que isso pudesse ser viável." 
Idealizado em 1964, o Programa do Instituto de Pesquisa de Recursos 
Hídricos é uma rede nacional de 54 programas universitários de pesquisa, 
extensão e educação dedicados a resolver problemas estaduais, regionais e 
nacionais de recursos hídricos. O programa é uma parceria estadual-federal 
com financiamento de cada estado, bem como do US Geological Survey e do 
Departamento do Interior dos Estados Unidos. 
 
O financiamento adicional para o UW-Water Resources Institute é fornecido 
pelo Wisconsin Groundwater Research and Monitoring Program. 
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Produtores belgas de batata frita em 
guerra 

 
Data: 26/05/2021 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/produtores-belgas-de-batatas-
fritas-em-guerra/ 
 

 
 
O pequeno país europeu da Bélgica é o rei indiscutível das batatas fritas em 
todo o mundo. Em pouco menos de 30 anos, o setor cresceu 1,000%. Se 
depender da fabricante de batatas fritas Clarebout, a capacidade de 
produção no país será aumentada em um terço, com a chegada de uma nova 
fábrica. Os protestos locais contra isso estão crescendo na questão de saber 
se o crescimento desenfreado no setor de batata é sustentável no país. 
O jornal britânico The Guardian mergulhou no mundo das batatas fritas 
belgas e tintas uma imagem do incrível crescimento experimentado pelo 
cultivo e processamento da batata. Esse crescimento também tem uma 
desvantagem. O cultivo da batata está se tornando cada vez mais uma 
monocultura e são principalmente as fábricas que estão melhorando com o 
crescimento, não os produtores. Se depender de Céline Tellier, Ministra da 
Natureza e Meio Ambiente da Valônia, esse não é um modelo sustentável. 
Exportar fast food em todo o mundo não é sua visão para o futuro. Batata 
processando Bélgica 1000 toneladas. 
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Duas fábricas 
Causa direta do debate é a chegada de uma nova fábrica de produção de 
batatas fritas congeladas na aldeia de Frameries. Ele está localizado a oeste 
de Charleroi, perto da fronteira com a França. Com isso, a Clarebout, maior 
exportador mundial de frituras, quer aumentar a produção belga em até um 
terço, informa o artigo do Guardian. Aliás, a empresa também tem planos de 
construir uma fábrica em Dunquerque. A licença para isso está em vigor, mas 
em ambos os lados da fronteira há protestos de residentes locais. Eles se 
queixam de incômodo de barulho e fedor. A empresa também seria pobre 
com seus funcionários, de acordo com os oponentes. 
A chegada de Clarebout foi inicialmente recebida com grandes aplausos em 
Frameries. A região atrasada tem muito desemprego. Uma fábrica que 
precisa criar 300 empregos é, portanto, um bom impulso para o lugar. 
Enquanto isso, esse sentimento mudou e as pessoas na área criaram grupos 
de ação como 'La Nature sans Friture'. Ela se opõe não só à chegada de 
Clarebout, mas ao cultivo industrial da batata em geral. Os agricultores 
também protestam com os moradores locais, assim como ONGs como 
Greenpeace e Oxfarm. 
 
Prazo não cumprido 
A Clarebout havia planejado inicialmente o início da construção de sua 
fábrica no final de 2019 ou início de 2020, além das instalações de 
armazenamento que já foram construídas lá. Enquanto isso, o local é mais 
polêmico do que nunca e vai demorar um pouco até que haja uma fábrica. Os 
oponentes mudaram seus protestos do mero Clarebout para o cultivo de 
batatas fritas em geral. 
Há dez anos, a Bélgica substituiu os Países Baixos na produção e 
exportação de batatas fritas em todo o mundo. A área cresceu 
consideravelmente e as exportações explodiram. Nenhum país do mundo 
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pode fornecer batatas fritas a preços tão competitivos. O cultivo da batata 
tem sido tradicionalmente muito forte na Flandres, mas nos últimos vinte 
anos o cultivo na Valônia e no norte da França também aumentou 
drasticamente. Os grandes produtores de grãos viram o rendimento 
aumentar com batatas contratadas ou alugaram suas terras a produtores 
belgas ou holandeses a preços elevados. O que magoa as organizações de 
protesto é que relativamente muitos produtos fitofarmacêuticos são usados 
no cultivo. Não é sustentável, eles julgam. Ao fazer isso, são traçados 
paralelos - com ou sem razão - com o cultivo de soja na América do Sul. 
 
Crescimento de monstro 
Você poderia pensar que os produtores de batata estão ansiosos para 
expandir o setor de batatas fritas. Com 2,800 toneladas de produto acabado 
por dia, a Clarebout precisa de 4,000 toneladas de batatas por dia para 
operar suas linhas com capacidade total. Na prática, isso é mais matizado, 
mas o volume relatado de meio milhão de toneladas anuais ainda é enorme. 
A empresa deve obtê-lo principalmente da França, onde mais espaço para 
crescimento é possível. Além disso, também existem sequestradores no 
litoral, pois os concorrentes também estão expandindo ou construindo novas 
fábricas. No entanto, nem todas as empresas de cultivo se beneficiaram com 
essa competição e crescimento. Embora grandes cultivadores especializados 
tenham surgido, o cultivo é um dos contratos com margens estreitas. 
Especialmente quando as condições meteorológicas extremas, como seca e 
precipitação, jogam uma chave inglesa nas obras. 
Se depender de ONGs e grupos de protesto locais, as 'batatas fritas' são 
consumidas localmente e não são produzidas industrialmente e exportadas 
para todo o mundo. O próprio setor - 90% controlado por seis empresas - 
obviamente vê isso de forma diferente. Por exemplo, há muitos países na 
América do Sul e na China - mas também nos Estados Unidos - que comem 
muito mais batatas fritas do que podem produzir. Por exemplo, as 
exportações belgas cresceram 1,000% em 28 anos.Fritesexport Belgium 
(cumulativo até janeiro). 
 
Conflito 
Se os ativistas na Bélgica forem capazes de levantar o assunto de maneira 
ampla, as consequências também podem ser grandes para os concorrentes. 
Entre outros, a holandesa Aviko Potato está atualmente construindo uma 
nova fábrica em Poperinge, Flandres. No ano passado, o governo flamengo 
apoiou este projeto com 1 milhão de euros. Com um processamento anual de 
175,000 toneladas de batatas, a fábrica é um pouco menor que a Clarebout. 
O crescimento está sendo estendido em ambos os lados da fronteira franco-
belga. Desta forma, as ambições da agroindústria e dos cidadãos 
interessados estão se tornando cada vez mais distintas. 
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Batata perde espaço em Córdoba 
 
Data: 26/05/2021 
 
Disponível em: https://www.freshplaza.com/article/9324439/potato-
loses-ground-in-cordoba/ 
 
Em 20 anos a área de produção caiu de 3.600 hectares para apenas 770 
 
Os produtores começarão a colher batatas em Córdoba nas próximas 
semanas. A área dedicada a esta cultura nesta província diminuiu 
consideravelmente nas últimas duas décadas. 
Segundo dados oficiais publicados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Desenvolvimento Sustentável, no final de 2020, a província tinha um 
total de 770 hectares plantados com batata (10% menos do que a área total 
plantada na Andaluzia). No entanto, esta área é 4,7 vezes menor do que os 
mais de 3.600 hectares que a província dedicou a esta cultura há 20 anos. 
Esta queda da produção na província deve-se, tal como acontece com outros 
produtos, à falta de rentabilidade devido aos preços baixos e aos elevados 
custos de produção. 
Pedro Delgado é um agricultor com uma pequena propriedade de cerca de 6 
hectares localizada entre Villarrubia e Encinarejo que planta batata há 40 
anos. “No início dos anos 80, quando comecei a trabalhar em Córdoba, havia 
duas campanhas para essa safra, uma na primavera e outra no inverno”, 
afirmou. "Não fazemos mais isso. As batatas que eram produzidas aqui eram 
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vendidas nesta área. Agora, esses produtos vêm da Holanda ou da França e 
é impossível competir com seus preços." 
Segundo Pedro, a principal causa da perda progressiva de área é a falta de 
rentabilidade. “Essa cultura exige um grande investimento e é preciso estar 
muito atento para evitar que seja afetada por pragas e detectar possíveis 
danos causados pelas chuvas”. Além disso, os preços da batata variam muito 
nos mercados. “O produtor pode receber 0,4 euros por quilo num ano. Esse 
preço pode cair para 0,07 euros na campanha seguinte. Assim, os produtores 
plantam oliveiras ou laranjeiras que lhes proporcionam preços mais estáveis 
e lhes conferem maior segurança”. 
“O futuro da batata em Córdoba depende dos fornecedores que se 
encarregam do cultivo. Além disso, as administrações devem proteger mais 
os produtores para que não tenham perdas e estabelecer preços mínimos 
para garantir sua rentabilidade. Do contrário, essa safra vai desaparecer em 
nossa província ", afirmou. 
 

Alemanha - A crise da batata 
 
Data: 19/05/2021 
 
Disponível em: https://www.fr.de/wirtschaft/die-kartoffel-krise-
90652511.html 
 

 
 
Por causa da pandemia, os alemães comem de maneira diferente. Menos 
carne, mais frutas e vegetais. E eles prestam mais atenção ao clima quando 
se trata de nutrição. 
A crise da coroa também é uma crise da batata. Porque as batatas fritas no 
estádio de futebol ou na piscina, as batatas fritas na Oktoberfest ou na feira, 
os croquetes da cantina ou do hotel não existem há muito tempo. Os lugares 
são apertados. Os produtores de batata reclamam que 2020 foi um ano ruim 
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para eles. Os alemães comem de maneira diferente. Mas: o que é importante 
para você no momento? 
99% dos alemães dizem que precisam gostar. Esse é o único, menos novo. 
A outra: os alemães agora querem fazer algo pelo clima quando comem 
também. Fazem compras com mais consciência e prestam atenção à origem 
regional quando se trata de frutas, verduras, ovos, mas também de pão e carne. E 
eles param em frente ao balcão de carnes com menos frequência. É o que mostra 
o Nutrition Report 2021: “Germany, how it come”. A Ministra Federal da Agricultura 
da CDU, Julia Klöckner, o apresentou na quarta-feira. 
O instituto de pesquisa de opinião Forsa entrevistou 1.000 consumidores com mais 
de 14 anos por telefone. Tem feito este inquérito sobre alimentação e hábitos de 
compra todos os anos desde 2015, desta vez em plena crise Corona. Existem 
quatro tendências: 
Primeiro: os alemães estão na cozinha com mais frequência do que o normal. Em 
2020, pouco menos de 40% disseram que cozinhavam todos os dias, agora isso é 
52%. Os alemães ocidentais cozinham mais do que os orientais, as mulheres mais 
do que os homens, os mais velhos mais do que os mais jovens. A propósito, a 
maioria das pessoas agora obtém receitas da Internet. 
Em segundo lugar, os ingredientes frescos são populares: 76% dos entrevistados 
colocam frutas e vegetais na mesa todos os dias, em comparação com apenas 
70% em 2020. Schnitzel e salame não são mais incluídos de segunda a domingo: 
em 2015, 34% dos cidadãos alemães comiam carne e salsicha todos os dias, 
agora apenas 26% dos entrevistados dizem isso. 
A proporção de vegetarianos: aqueles que passam sem carne, aumentou - terceira 
tendência: agora é de dez por cento. Dois por cento se descrevem como veganos, 
eles passam sem qualquer alimento animal, incluindo leite e queijo. Bebidas de 
soja, salsichas de tofu, alternativas de queijo vegano há muito tempo também 
comem não-veganos: por dentro - por curiosidade, por razões de bem-estar animal 
e também por causa da proteção do clima. 
A associação ambiental WWF calculou recentemente que a dieta de uma pessoa 
vegetariana causa apenas cerca de metade dos gases de efeito estufa que a dieta 
alemã média. A Sociedade Alemã de Nutrição recomenda comer no máximo 300 a 
600 gramas de carne por semana apenas por motivos de saúde, mas atualmente 
cada um deles consome um bom quilo por semana em média. 
A quarta tendência permanece: os alemães prestam mais atenção do que nunca - 
84% disso é importante - às informações sobre se os produtos foram produzidos 
de maneira ambientalmente correta: vem da região, o rótulo orgânico colou nele? 
Como os animais foram mantidos? No entanto, o preço ainda desempenha um 
papel, de acordo com 48 por cento dos entrevistados. 
No final, porém, às vezes só tem que ser o chocolate ou o lanche, principalmente 
em tempos de Coroa. 27% dos alemães acessam todos os dias; um ano antes, 
eram apenas 24%. E quando as piscinas e cervejarias abrirem agora, alguns dirão 
de novo: "Uma batata frita, por favor!" 
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Produção e comércio de batata - análise de 
mercado 

Data: 26/05/2021 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/produ%C3%A7%C3%A3o-de-
batata-e-an%C3%A1lise-de-mercado-comercial/ 
 

 
 
No mercado global, a China é o maior produtor de batatas. Em 2018, a 
produção anual do país foi estimada em 90 milhões de toneladas. A Índia 
está em segundo lugar, com 48 milhões de toneladas, enquanto a Ucrânia e 
a Rússia vêm em terceiro, com uma produção anual de 22 milhões de 
toneladas. No mercado europeu, a produção de batata é dominada pelos 
seguintes atores principais: Alemanha, França, Polônia, Holanda, Reino 
Unido e Bélgica. Em 2018, estes seis países representavam 73.9% da 
produção total de batata da UE.  
 
Mercado global de amido de batata 
Amido de batata é um produto natural extraído do suco de batata. Na 
indústria de alimentos, o produto é amplamente utilizado como espessante e 
gelificante em diversos segmentos, incluindo os setores de panificação e 
confeitaria. O amido de batata também encontra aplicação nas indústrias de 
papel, têxtil, farmacêutica e de cuidados pessoais.  
O amido de batata é obtido através de um método nativo ou modificado, este 
último crescendo em popularidade com um crescimento esperado de 8.5% 
CAGR nos próximos 4 anos. Em 2017, o segmento da indústria têxtil detinha 
a maior quota de mercado em termos de aplicação com 29.40%. Na colagem 
de têxteis, o amido é popularmente usado como um componente adesivo 
para a fabricação de fios de algodão.  
Nesse ano, a produção global de batatas da UE ascendeu a 52 milhões de 
toneladas, das quais a Alemanha detinha a maior parte, igual a 17.2%. O 
segundo maior produtor foi a França, com 15.2% do mercado, e a Polônia em 
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terceiro lugar, com 14.3%. Os Países Baixos produziram 11.6% da produção 
total de batata da UE, mas dedicaram a maior área à produção de batata - 
15.8% de todas as terras aráveis. 
 
Comércio mundial de amido de batata 
A produção de fécula de batata concentra-se principalmente na Europa, 
seguida pela América do Norte e Ásia. No mercado asiático, a China lidera a 
produção, seguida do Japão. 
O mercado europeu de amido gerou uma receita de $ 1.71 bilhão em 2017. 
Naquele ano, as vendas totais de fécula de batata intra-UE totalizaram mais 
de 1.23 milhões de toneladas, no valor de € 668 milhões. As exportações 
totais da UE em 2017 trouxeram 424 milhões de euros de receita de 698 000 
toneladas do produto, enquanto as importações totais foram feitas por 274 
milhões de euros para 442 000 toneladas.  
O comércio intra-UE em 2018 foi de 7 milhões de toneladas de batatas, com 
um valor de mercado de 1.7 bilhões de euros, dos quais 1.8% foram batatas 
para fécula. A França foi o principal exportador de batata para fécula dentro 
da UE, tendo vendido 90 300 mil toneladas do produto no valor de € 16.1 
milhões. A Alemanha ficou em segundo lugar, com vendas de 50 900 
toneladas, com receita de € 9.3 milhões. 
 
Exportadores europeus de amido de batata 
Em 2018, a Holanda exportou fécula de batata no valor de € 137 milhões, um 
aumento de quase 10% em relação ao ano anterior. Em 2019, o comércio 
mundial de fécula de batata foi estimado em US $ 830 milhões, uma redução 
de 0.78% em relação ao ano anterior. Naquele ano, o maior exportador foi a 
Alemanha, com vendas no valor de US $ 198 milhões, que representaram 
23.9% - um ano depois, a participação do país nas exportações cresceu para 
42.30%. Em 2019, a Holanda ficou em segundo lugar em termos de 
exportações, que renderam US $ 180 milhões, e a Dinamarca, com US $ 136 
milhões. Outros grandes exportadores foram Polônia e França, com vendas 
no valor de $ 87.9 milhões e $ 78.9 milhões, respectivamente. 
 
Importações de fécula de batata 
No mesmo ano, os principais importadores de fécula de batata foram os 
Estados Unidos com compras no valor de US $ 105 milhões, seguidos da 
Holanda e da Coréia do Sul, ambos gastando US $ 60.4 milhões cada um 
com entregas. O Reino Unido ficou em terceiro lugar com compras no valor 
de US $ 58.5 milhões e a Alemanha com US $ 42.9 milhões.  
 
Mercado global de proteína de batata  
Proteína de batata é um subproduto obtido do suco de batata extraído 
durante a produção da fécula de batata. Na produção de alimentos, as 
proteínas da batata são reconhecidas por seu conteúdo protéico e 
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alergenicidade muito baixa. A alimentação animal enriquecida com proteína 
de batata aumenta seu valor nutricional enquanto permanece altamente 
digerível. 
 
Maiores jogadores  
O mercado de proteína de batata foi estimado em mais de US $ 110 milhões 
em 2020 e deve crescer a uma CAGR de 4.5% entre 2021 e 2027, chegando 
a US $ 150 milhões. Em 2018, o mercado europeu era o maior da região 
para proteína de batata, com uma estimativa de US $ 34.1 milhões. A 
expansão do mercado é esperada no futuro devido ao aumento do interesse 
em alternativas de carne, bem como os avanços tecnológicos que permitem 
uma maior produção. 
Em 2020, a maior parcela do mercado da Ásia-Pacífico era devida à China, 
onde o mercado ultrapassa US $ 7 milhões. O mercado da Ásia-Pacífico para 
a proteína da batata está projetado para valer mais de US $ 38 milhões até 
2027 devido à crescente demanda por produtos à base de plantas e ao 
crescente interesse em alimentos veganos ricos em proteínas. O mercado 
norte-americano de proteína de batata é estimado em US $ 38.5 milhões em 
2021 e deve crescer 5.8% CAGR nos próximos 10 anos. 
 
Aplicações da proteína da batata  
O segmento de isolados de proteína de batata responde por 65% da 
participação de mercado em termos de valor. O setor dominante com base 
na aplicação é o processamento de alimentos com 67% da participação de 
mercado, visto que a grande demanda por proteína de batata vem da 
indústria de panificação. No entanto, espera-se que o mercado norte-
americano cresça também devido ao crescente interesse em alimentos à 
base de plantas e aditivos para rações animais. Em 2020, o valor de mercado 
global do segmento de aplicação de alimentos para proteína de batata atingiu 
mais de $ 50 milhões, enquanto a aplicação de alimentos processados foi 
estimada em mais de $ 6 milhões. 
 
O futuro do mercado 
Dentro dos próximos 7 anos, o segmento de aplicação sem laticínios deve 
crescer mais de 4% CAGR, enquanto o mercado para a forma concentrada 
da proteína de batata crescerá mais de 4.5% CAGR. O segmento de ração 
animal deve crescer 4.8% CAGR nos próximos 5 anos. O segmento global de 
proteína isolada de batata foi estimado em US $ 34 milhões em 2020. 
 
 
 


