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Mosca-branca, tripes e pulgões estão entre os insetos vilões que sugam a 

seiva, transmitem viroses e afetam negativamente a produtividade da cultura 

da batata. 

A batata, assim como a maioria das culturas, é suscetível ao ataque de 
insetos-pragas que causam prejuízos significativos na safra e provocam 
danos ao produto final a ser comercializado. A intensidade da infestação 
depende de muitos fatores, como época de plantio de acordo com a estação 
do ano, monocultura, uso inadequado de inseticidas, resistência da praga, 
entre outros. 
Na cultura da batata, as pragas acarretam prejuízos direta e indiretamente. 
No dano direto, como o próprio nome já sugere, as pragas atacam 
diretamente os tubérculos com o broqueamento, reduzindo a qualidade da 
batata. Além disso, podem infestar a parte aérea e se alimentar das folhas, 
ocasionando redução da área fotossintética. Já os danos indiretos na planta 
se dão devido à ocorrência de doenças provocadas por fungos, bactérias e 
vírus, comprometendo a produção e a qualidade da safra. Dentre esses 
insetos que causam danos na batata, há sugadores que são verdadeiros 
vilões na cultura, uma vez que causam inúmeros problemas. Há como 
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principais insetos sugadores a mosca-branca, a Bemisia tabaci; os tripes, 
como Thrips tabaci e Thrips palmi; e o pulgão, Myzus persicae. 
A mosca-branca é um inseto-praga comumente encontrado em várias 
culturas, como feijão, algodão, hortaliças e, principalmente, em batata. Essa 
praga é caracterizada como mosca-branca, porém não pertence ao grupo 
das moscas, mas recebe este nome porque apresenta, na sua fase adulta, 
corpo com coloração amarela e quatro asas contendo uma pulverulência 
branca. Entretanto, a B. tabaci possui aspectos diferentes nos seus estágios 
de crescimento. Na fase de ovo, possui um formato arredondado com cor 
amarela; na de ninfa, um caráter translúcido e com essa mesma coloração. 
Geralmente, todas essas fases são encontradas na parte de baixo da folha. 
O ciclo de vida da mosca-branca varia entre 15 dias e 21 dias, diretamente 
relacionado com a temperatura (quanto mais quente, mais rápido é o 
desenvolvimento) e, assim, completa o seu ciclo de vida em menor intervalo 
de tempo. 
Na cultura da batata, a mosca-branca age diretamente como inseto sugador, 
já que seu aparelho bucal é adaptado para sugar a seiva da planta, tornando 
suas folhas com aspecto envelhecido e, consequentemente, diminuindo o 
tamanho dos tubérculos, o que gera danos econômicos. Indiretamente, a B. 
tabaci transmite dois tipos de vírus: o geminivírus e crinivírus. Eles causam o 
amarelecimento das folhas, deixando o aspecto mosaico, clorose internerval 
e redução do tamanho das folhas. Além disso, ao se alimentar das folhas, as 
fezes açucaradas que são liberadas pelo inseto favorecem o 
desenvolvimento do fungo com coloração escura, denominado fumagina, que 
afeta a fotossíntese e, consequentemente, a produtividade da planta.     
utro inseto-praga sugador pertence ao grupo dos tripes. São pequenos, com 
corpo estreito, aparelho bucal sugador e dois pares de asas franjadas. Na 
batata, existem duas espécies que causam maiores injúrias: T. tabaci e T. 
palmi. Este inseto possui as fases de ovo, ninfa e adulto. As ninfas de T. 
tabaci medem em torno de 1mm, são de coloração amarelo claro, com 
antenas e pernas incolores. Já os adultos, são alongados e mais escuros, do 
amarelo ao marrom. A T. palmi possui cor amarela quando ninfas e adultos. 
Apresentam comprimento maior que 1mm e são encontradas principalmente 
em condições de baixas temperaturas e estiagem. Seu ataque prejudica o 
desenvolvimento da planta, além de deixá-la vulnerável a doenças e outras 
pragas. 
Tripes são insetos que tanto na fase de ninfa quanto na de adulto causam 
prejuízos ao rasparem as folhas, pois rompem as células para sugar a seiva, 
além de provocar o dobramento das bordas das folhas para cima, tornando-
as enrugadas, quebradiças e com descoloração prateada ou bronzeada. 
Além disso, causam prejuízos indiretos, pois auxiliam a entrada de 
patógenos, como tospovírus, o que altera a forma do tubérculo de batata e 
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impossibilita a comercialização. Os danos tendem a ser mais severos em 
estações secas e podem causar até 50% da quebra de produção. 

 

 

Na cultura da batata, as pragas acarretam prejuízos direta e indiretamente. 
 

Além da mosca-branca e dos tripés, o pulgão também tem destaque no 
grupo dos sugadores. Dentre as diversas espécies de pulgões, existe o 
pulgão-verde M. persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae). É o mais 
importante inseto-praga entre os pulgões na cultura da batata. O pulgão M. 
persicae é uma espécie polífaga, presente em todo o mundo e possui mais 
de 500 espécies de plantas hospedeiras. Esse inseto ocorre nas lavouras em 
duas formas: áptera e alada. O adulto áptero tem coloração verde-amarelada 
e o abdômen ovalado. Já as formas aladas possuem a cor esverdeada com 
cabeça e tórax pretos. Esses pulgões se reproduzem na maioria das vezes 
por partenogênese, onde o macho não participa da reprodução. Assim o M. 
persicae é considerado uma das principais pragas na cultura da batata, 
porque, ao atingir elevadas densidades, pode ocasionar estresse hídrico nas 
plantas, causando murchamento e redução da taxa de crescimento e 
tamanho do tubérculo. Por fim, tem-se também as injúrias de sucção de seiva 
e indução de toxinas, além da sua alta capacidade de transmitir viroses. O 
principal vírus transmitido é o Y ou vírus do mosaico (PVY), que induz 
sintomas de mosaico nas folhas das plantas infectadas, pontos cloróticos, 
faixa-das-nervuras, mosqueado, deformação foliar e necrose. O vírus do 
enrolamento (PLVR) causa injúrias de amarelecimento; em certas cultivares 
avermelhamento nas folhas do topo que, em sua grande maioria, enrolam-se. 
Apresenta também sintomas secundários, característicos de nanismo nos 
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brotos e enrolamento dos folíolos superiores, especialmente nas folhas mais 
baixas. 
A alta infestação desses insetos sugadores da planta onera o custo de 
produção e causa inúmeros problemas para a cultura. Com isso, torna-se 
necessário o manejo correto e realizar de forma consciente o controle desses 
insetos. Existem diferentes formas de controle, como o químico, o biológico e 
o genético.  
 
Controle químico 
O controle químico deve ser realizado com o uso de inseticidas registrados 
para o inseto na cultura em campo. Com isso, existem diferentes tipos de 
grupos de inseticidas e, consequentemente, diferentes modos de ação no 
inseto-praga (Tabela 1). 
O produtor precisa, contudo, tomar cuidado com o uso do controle químico, 
sendo necessário realizar a rotação de produtos, evitando que a praga se 
torne resistente; usar defensivos registrados para a cultura e dose 
recomendada na embalagem; fazer a aplicação sempre com o uso de 
equipamento de proteção individual (EPI) e realizar o descarte correto da 
embalagem. 
 
Controle biológico 
O controle biológico é uma das estratégias contra sugadores, uma vez que 
utiliza espécies de inimigos naturais - como insetos parasitoides e 
predadores; micro-organismos entomopatogênicos e ácaros predadores - 
para causar a morte do inseto-praga na lavoura. Vários desses inimigos 
naturais têm sido identificados e já foram relatados em associação com o 
complexo de espécies de mosca-branca, dentre os quais se destacam 16 
espécies de predadores das ordens Diptera, Coleoptera, Hemiptera, 
Heteroptera e Neuroptera. Entre os parasitoides, 37 espécies de micro-
himenopteras. E ainda parasitoides dos gêneros Amitus, Encarsia e 
Eretmocerus. Há, também, diversas espécies no grupo de entomopatógenos, 
como Aschersonia aleyrodis, Beauveria bassiana, Paecilomyces 
fumosoroseus e Verticillium lecanii. 
Em relação aos tripes, o controle biológico é realizado pelos predadores dos 
gêneros Scolothrips e Franklinothrips; por larvas de crisopídeos (bicho-
lixeiro),  coleópteros (coccinelídeos) e por larvas de dípteros da família 
Syrphidae. 
 
Já para pulgões, o controle também tem sido realizado por predadores que 
incluem as joaninhas (Coleoptera), vespas parasitoides (Hymenoptera), 
Neuroptera e larvas de moscas (Diptera). 
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A mosca-branca apresenta alta capacidade de transmitir viroses. 

 
Controle Genético 
Outra forma de controle é o genético que se utiliza de variedades de batata 
resistentes aos insetos sugadores. Pesquisas com foco no desenvolvimento 
de novas cultivares resistentes têm sido realizadas, principalmente, pela 
Embrapa e pelo Instituto Agronômico de Campinas, para a melhoria em 
relação à resistência de batata a insetos-praga e doenças. Atualmente, foram 
identificados materiais de batata (“Baraka” e Bach 4) resistentes à mosca-
branca biótipo B e genótipos resistentes ao pulgão (IAC Ibituaçu). Porém, 
ainda é necessário avançar mais nas pesquisas e na obtenção de materiais 
resistentes a esses insetos sugadores. 
Insetos sugadores acarretam inúmeros prejuízos à batata. O produtor deve 
ficar atento à lavoura para realizar a amostragem dessas pragas e, 
consequentemente, tomar a decisão mais consciente de controle. 
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Batata, tomate, bebidas e produtos de 
limpeza seguram inflação nos 

supermercados 
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Pelo terceiro mês consecutivo o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), 
calculado pela APAS/FIPE, registrou uma queda em relação ao mês anterior, 
fechando em uma inflação de 0,60% em julho. O que segurou o aumento 
geral no estado foram as deflações registradas nos produtos hortifruti (-
2,52%), bebida (-0,43%) e limpeza (-0,41%) equilibrando a balança. No 
acumulado do ano, o índice está em 4,98% - no mesmo período de 2019 a 
inflação era de 2,71% e ano acabou fechando em 5,73%. "Sem dúvida, a 
exportação da proteína, somada à entressafra do leite são os principais 
índices que puxam a inflação para cima", explica o presidente da Associação 
Paulista de Supermercados (APAS), Ronaldo dos Santos. 
 

 
 
Entre os itens que tiveram as maiores quedas do mês estão os legumes (-
8,39%) e os tubérculos (-7,05%). Os principais representantes destas classes 
são o tomate, com -19%, e a Batata, com 18,3%. No primeiro, a maturação 
acelerada da lavoura (sem frio e pragas) aumentou a oferta no mercado, mas 
com o fim das safras em agosto, a boa notícia está ameaçada. No caso da 
batata, a boa safra garantiu preços atrativos que adiantaram colheita. Outros 
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itens, como laranja (-5,71%), cenoura (-17,29%) e beterraba (-4,18%) 
também tiveram grandes quedas. 
Entre as bebidas, as não alcoólicas tiveram deflação de -0,33% e as 
alcoólicas, -0,61%. No setor da limpeza, os destaques ficaram para sabão 
em pó (-2,12%), sabão líquido (-2,07%). 
No acumulado do ano, o maracujá segue sendo o produto com maior queda 
de preço (-35,5%) e a cebola com a maior alta (55,13%). 
Leite - Analisando o histórico do leite nos últimos anos, a APAS ressalta que 
não é incomum o produto registrar acelerações deste tipo no primeiro 
semestre. Ao compararmos os seis primeiros meses do ano, notamos que 
em 2016 tivemos um aumento de 55% e, em 2018, 49%. Em 2020, o leite 
subiu 4,95% em julho e soma 21,62% no acumulado. O principal motivo para 
o aumento é a diminuição das chuvas nas regiões produtoras, o que causa 
menos pastagens verdes e afeta a produção das vacas leiteiras. A APAS 
acredita que esse aumento irá perdurar em agosto refletindo também na 
indústria de laticínios e derivados. Em julho, o valor da muçarela subiu 
11,6%, e o queijo prato quase 9%. 
Carnes - Em julho, as carnes bovinas registraram o terceiro aumento seguido 
(1,15%), porém a forte queda de janeiro e fevereiro compensam o movimento 
recente sendo que no acumulado de 2020 as carnes registram ainda queda 
de 3,4%. Entre os cortes com deflação estão a Picanha (-1,2%) e o Contra-
filé (-0,78%). Já os que tiveram maiores altas foram Alcatra (4,8%), Costela 
Bovina (4,99%) e Fígado (7,54%). 
Entre as bebidas, as não alcoólicas tiveram deflação de -0,33% e as 
alcoólicas, -0,61%. No setor da limpeza, os destaques ficaram para sabão 
em pó (-2,12%), sabão líquido (-2,07%). 
No acumulado do ano, o maracujá segue sendo o produto com maior queda 
de preço (-35,5%) e a cebola com a maior alta (55,13%). 
Leite - Analisando o histórico do leite nos últimos anos, a APAS ressalta que 
não é incomum o produto registrar acelerações deste tipo no primeiro 
semestre. Ao compararmos os seis primeiros meses do ano, notamos que 
em 2016 tivemos um aumento de 55% e, em 2018, 49%. Em 2020, o leite 
subiu 4,95% em julho e soma 21,62% no acumulado. O principal motivo para 
o aumento é a diminuição das chuvas nas regiões produtoras, o que causa 
menos pastagens verdes e afeta a produção das vacas leiteiras. A APAS 
acredita que esse aumento irá perdurar em agosto refletindo também na 
indústria de laticínios e derivados. Em julho, o valor da muçarela subiu 
11,6%, e o queijo prato quase 9%. 
Carnes - Em julho, as carnes bovinas registraram o terceiro aumento seguido 
(1,15%), porém a forte queda de janeiro e fevereiro compensam o movimento 
recente sendo que no acumulado de 2020 as carnes registram ainda queda 
de 3,4%. Entre os cortes com deflação estão a Picanha (-1,2%) e o Contra-
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filé (-0,78%). Já os que tiveram maiores altas foram Alcatra (4,8%), Costela 
Bovina (4,99%) e Fígado (7,54%). 
 

 

 
 
Fonte: APAS/FIPE 
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Reino Unido: queda no comércio 
internacional de batata 
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Os dados comerciais mais recentes fornecidos pela agência alfandegária do 
Reino Unido (HMRC) cobrem até junho de 2020, dando toda a temporada de 
julho a junho de 2019/20. Os dados mostram que tanto as importações 
quanto as exportações de batatas (frescas e congeladas) diminuíram com 
relação ao ano anterior e em relação à média de 3 anos. 
 
Importação de batata 
 
As importações de batata in natura e processada (peso do produto) para a 
safra 2019/20 totalizaram 1,03Mt. Isso é 10% abaixo da média de 3 anos e 
33% ano a ano. 
As importações de batata fresca para a temporada 2019/20 totalizaram 203,0 
Kt, queda de 3% no comparativo anual. 830,9 Kt de produtos processados de 
batata foram importados para o Reino Unido de julho a junho, o que 
representa uma queda de 38% com relação ao ano anterior. 
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Origem da importação.  
Fonte: HMRC (batatas frescas e processadas em toneladas) 
 
As importações de batata processada têm ficado para trás na última 
temporada desde março, mas a queda tem aumentado com o passar dos 
meses. 
As 5 principais origens de importação de batatas processadas e frescas 
geralmente representam c.91% do total das importações e em 2019/20 isso 
não foi diferente. No entanto, vimos uma queda nas importações de todas as 
5 principais origens em comparação com a temporada anterior e de todas, 
exceto 1 das 5 principais, em comparação com a média de 3 anos. 
Uma queda nas importações não é inesperada, pois a pandemia de 
coronavírus pesou fortemente sobre a demanda como um todo desde março 
de 2020. Com a redução da demanda geral, a necessidade de importações 
também cairia. 
 
Exportação 
As exportações de batatas frescas e processadas também caíram. As 
exportações de batatas frescas têm ficado bem atrás tanto da temporada 
2018/19 quanto da média de 3 anos desde fevereiro. Na última temporada 
(2018/19), especialmente na segunda metade da temporada, vimos um 
grande aumento nas exportações de batatas frescas para o Leste Europeu. 
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Exportações de batata (ano completo: julho-junho).  
Fonte: HMRC 
 
Apenas em janeiro - junho de 2019 vimos 235,7 Kt de batatas frescas 
exportadas, mas toda a temporada de 2018/19 (julho a junho) ficou em 314,6 
Kt. Em comparação com a média de 3 anos anteriores para toda a 
temporada, isso é um aumento de 88%. Mesmo se classificássemos 2018/19 
como uma anomalia e trabalhássemos uma média de 3 anos com base na 
temporada 2015 / 16-2017 / 18, as exportações de batatas frescas ainda 
estavam atrasadas desde fevereiro. 
Como destino de exportação. A Polônia entrou no top 5 do Reino Unido na 
temporada passada (2018/19). Já vimos mais da metade das exportações 
para este destino nesta temporada (2019/20), mas ainda permanece como o 
número 4, com 19,9 Kt exportados do Reino Unido. Os outros 4 dos 5 
principais destinos de exportação para o Reino Unido em 2019/20 também 
viram quedas em comparação com o ano passado. 
Novamente, parte desse comércio terá sido fortemente afetada pela 
pandemia de coronavírus, reduzindo a demanda geral nesses países e 
provavelmente não será nenhuma grande surpresa ver as exportações 
reduzidas. 
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França: a pandemia trouxe incerteza 
aos mercados de batata; o foco 

precisa estar na qualidade, diz UNPT 
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Contexto da campanha de 2019, COVID-19 e consequências para a 

campanha de 2020. 
 
A Covid-19 alterou todas as previsões e mudou profundamente os 
fundamentos da campanha de 2019 na França e no resto da Europa. No 
mercado de produtos frescos francês, representou um renascimento do 
consumo das famílias. 
Para a indústria, por outro lado, causou uma desaceleração das fábricas 
devido ao declínio muito acentuado na atividade de restaurantes em todo o 
mundo. É o que diz a União Nacional dos Produtores Franceses de Batata 
(UNPT) em um recente comunicado à imprensa. 
A UNPT afirma no comunicado que os volumes contratados são processados 
com atraso, os estoques de produtos acabados são elevados e a pandemia 
já atinge todo o planeta, obrigando as fábricas a adaptarem suas estratégias 
de produção e comercialização para a campanha 2020/2021. 
No entanto, alguns volumes de batata que eram destinados ao 
processamento foram redirecionados para saídas alternativas (ração para 



14/2020 

gado, compostagem, metanização, exportação ...), causando graves perdas 
para todos os elos da cadeia. 
 
Campanha 2020 (nova e em processamento) 
  
Situação da oferta 
 
De acordo com a UNPT, o início da campanha é marcado pelo seu 
dinamismo e no geral parece positivo, ainda que uma oferta abundante nas 
últimas semanas, de instalações históricas e não históricas, tenha levado a 
uma queda de preços. As áreas de superfície progrediram ligeiramente em 
2020 (+ 1,4% na França (2) e 0,5% no nível NEPG (3)). 
No estado atual das safras, os rendimentos parecem médios (com base em 
amostras UNPT) e são idênticos à média de dez anos para a segunda 
amostra (semanas 31-32), mas com um estágio fisiológico mais avançado e 
envelhecimento que aumenta com a onda de calor. A produção final deve 
ficar entre 6,5 e 7 milhões de toneladas, sem grandes eventos até o final da 
temporada. 
Para o amido, o ano de 2020, marcado pela seca (95% das terras não são 
irrigadas), parece mais uma vez apertado em termos de produção. As 
amostras do gráfico UNPT colocam o ano de 2020 no nível de anos de baixo 
rendimento. 
 
Situação da demanda 
 
Conforme mencionado acima, ainda há incertezas ao nível da demanda, 
principalmente para processamento, devido à crise da Covid-19. As 
previsões mais otimistas antecipam um retorno a 90% no outono, mas essa 
visão europeia não leva necessariamente em conta as repercussões da 
pandemia em outros continentes e, principalmente, sua evolução nos 
próximos meses. 
Os estoques de produtos acabados continuarão altos e precisarão ser 
levados em consideração. Em relação ao mercado de in natura, esperamos 
que o impulso de consumo que acompanhou o bloqueio se confirme nos 
próximos meses e reanime o mercado. 
 
Análise e recomendações 
 
Se não fosse pela crise da Covid-19, 2020 teria sido considerado um ano 
equilibrado em termos de oferta e demanda. Mas, no contexto atual, os 
preços no mercado livre para a indústria devem sofrer com o excesso de 
oferta. Portanto, a UNPT recomenda que os produtores de batata estejam 
muito vigilantes e atentos, para que sua produção atenda às especificações 



14/2020 

dos compradores e à demanda dos consumidores, tanto no mercado in 
natura quanto no de processamento, principalmente no que se refere a 
contratos. 
Se favorecer a qualidade for essencial, o UNPT desaconselha o uso de 
volumes que congestionem o mercado, e recomenda não investir em 
irrigação e também matar cedo para evitar riscos desnecessários. Boas 
condições também serão essenciais para o desenraizamento. 
Por fim, para 2020/2021, neste contexto difícil e sem qualquer visibilidade 
clara, o UNPT pede a todos os atores do setor que respeitem os 
fundamentos do mercado. É importante reconquistar os consumidores 
franceses para a batata, reiniciar a exportação no mercado de produtos 
frescos e encontrar, de um modo geral, um máximo de escoamento e valor 
para as nossas batatas. 
 
UNPT ao lado dos produtores 
 
A UNPT continuará a fornecer acompanhamento econômico ao longo da 
safra, bem como a troca de informações na França e com suas congêneres 
europeias, para que os produtores possam entender melhor a evolução da 
oferta, demanda, preços e mercados neste contexto peculiar. 
 
A conclusão de tudo isso é a seguinte, de acordo com o UNPT: 
Uma campanha 2019/2020 marcada pela crise da Covid-19 e suas 
consequências. 
Ligeiro aumento das áreas de superfície em 2020 na França e no nível 
europeu (NEPG (1)). 
Rendimentos médios de 2020, com fortes disparidades. 
Um mercado 2020/2021 impactado por uma demanda em crise e pela 
incerteza associada ao estado da crise sanitária. 
Rendimentos de amido baixos. 
Fontes de dados 
(1) NEPG: Produtores de batata do noroeste da Europa (Alemanha, Bélgica, 
França, Holanda, Reino Unido) 
(2) Comunicados à imprensa UNPT-CNIPT de 22 de junho de 2020 
(3) Comunicado à imprensa NEPG de 7 de julho de 2020 
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Atualização da safra de batata 
canadense em 20 de agosto de 2020 

 
Data: 20/08/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/canadian-potato-
crop-update-august-20-2020?taxonomy=1001&region=1843 
 

 
Canadian Potato Crop Update de 20 de agosto de 2020 fornecida pela United 

Potato Growers of Canada 
 
No momento, partes do Leste do Canadá estão enfrentando condições de 
seca moderada a severa. A precipitação é crítica para esta cultura. No oeste 
do Canadá, a safra está atrasada à medida que os processadores 
pressionam para iniciar a nova safra. A produção da pradaria atualmente 
parece melhor média. 
 
A visão de todo o país, fornecida pela United Potato Growers of Canada: 
 
Ilha do Príncipe Eduardo: 
 
A perspectiva otimista que a PEI tinha no início de julho, infelizmente 
desapareceu com altas temperaturas, baixa precipitação recorde e condições 
de vento nas últimas duas semanas. Na área de Bedeque (a área central de 
cultivo da batata na província), por exemplo, a precipitação média em junho, 
julho, agosto é de 259,1 mm ou 10 polegadas. 
Em 2001, 'o ano da seca' no PEI, a média acumulada para esses três meses 
foi de 138,6 mm ou 5,4 polegadas. Neste verão, em junho, julho e agosto, a 
precipitação em Bedeque foi de 38,6 mm ou 1,5 polegadas. Embora esta seja 
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a área de pior caso do PEI, mostra a situação extrema que alguns produtores 
da província estão tentando enfrentar. 
Existem distritos em crescimento no PEI que tiveram um verão muito melhor 
com eventos de chuva oportunos, mas eles foram muito localizados, 
tornando as previsões sobre o rendimento das safras quase impossíveis. 
Neste momento, o PEI Potato Board estimaria que a produção geral poderia 
cair 15% -20%, no mínimo. 
A colheita de cavacos para alevinos começou na semana passada com os 
rendimentos ficando abaixo do orçamento, no entanto, o perfil de qualidade e 
tamanho é muito bom. 
A Cavendish Farms continua a processar batatas velhas, envolvendo um 
punhado de produtores, enquanto a maior parte do volume restante de 2019 
está nos estoques da empresa. Cavendish indicou que começará uma nova 
safra em 10 de setembro, que é aproximadamente uma semana depois do 
normal. 
Tem havido alguma colheita antecipada limitada de batatas de mesa, 
principalmente para os mercados locais, Canadá Atlântico e Porto Rico. 
Escavações de teste no PEI indicam que a safra está ficando para trás em 
relação aos dados dos quatro anos anteriores, tanto na produção quanto no 
tamanho. Os produtores estão preocupados com a qualidade geral da 
colheita no que diz respeito às pontas, crosta e resíduos do açúcar. Foi um 
verão devastador para mais da metade das fazendas e comunidades da 
família PEI. 
 
New Brunswick: 
 
As condições de cultivo também têm sido quentes e secas em New 
Brunswick, embora a área de St. Andre pareça ter recebido mais alguns 
centímetros de chuva durante a temporada. As primeiras variedades de 
batata estão sofrendo, mas a safra Russet Burbank ainda está se mantendo. 
Quase não sobrou nenhuma safra velha do lado fresco, e o processamento 
das batatas está programado para ser limpo assim que o contrato for 
entregue. A nova colheita da safra começou em estoques com rendimentos 
que são justos, mas os campos precisam ser colhidos para programações de 
plantas de cavacos. Alguns superiores anteriores também foram explorados 
em áreas verdes com safras mais leves na faixa de 225 cwt / acre. 
 
Quebec: 
 
A província estava muito seca, no entanto, pegou o fim do furacão Isaias há 
uma semana, o que forneceu um alívio muito necessário. A parte leste de 
Quebec, em particular, ainda poderia usar mais chuva. 
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A safra antiga praticamente acabou agora, embora tenha demorado mais do 
que o esperado para se mover. O grande suprimento de safras antigas que 
sobrou, atrasou o início da colheita de batatas novas, pois os produtores 
esperaram que o sistema se limpasse, em vez de lotar o mercado durante o 
período de transição. A demanda tem sido tradicionalmente tranquila, com 
dias quentes de verão e feriados provinciais para os trabalhadores da 
construção. 
A colheita até agora na nova safra mostra rendimentos abaixo de cerca de 
10% com perfis de tubérculos menores, mas de outra forma, boa qualidade 
nas variedades de maturação precoce impactadas pelo calor e pela secura. 
Os produtores estão esperançosos de que as variedades posteriores irão 
dimensionar e fornecer um rendimento médio (ligeiramente abaixo da média). 
 
Ontário: 
 
A estação de cultivo tem sido quente, com condições secas, tornando-a 
estressante para as copas das batatas e para o desenvolvimento de 
corredores térmicos. Partes da área de Alliston, onde a maior parte da safra 
de armazenamento está localizada, receberam vários centímetros de chuva 
durante o período de um fim de semana, criando alguns afogamentos em 
locais baixos. 
Os produtores estavam tendo dificuldade em colocar pulverizadores em 
alguns campos. A parte sul da província permanece seca, onde uma nova 
colheita está em andamento. 
A colheita de cavacos está dentro do cronograma, com as empresas de chips 
aceitando cargas dentro do prazo, depois que a safra antiga foi limpa no 
início e o desenvolvimento da nova safra estava em execução cerca de uma 
semana antes do normal. 
 
Manitoba Fresh: 
 
A safra está desesperada por chuvas na parte sul da província. A área de 
sequeiro, onde grande parte das batatas de mesa são cultivadas, recebeu 
apenas duas chuvas nesta temporada. A colheita é 7-10 dias depois devido a 
uma primavera fresca e úmida. A colheita fresca está apenas começando e a 
formação de tubérculos não é excelente nos primeiros campos. 
 
Processamento de Manitoba: 
 
A área de processamento da província está seca, com problemas extremos 
de calor criando corredores e estolões. As perspectivas da safra são 
misturadas com alguns campos parecendo cansados pelo estresse do calor e 
outros parecendo melhores. 
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A safra estava uma semana atrás da média em maturidade, no entanto, um 
processador começou há uma semana em Ranger Russets com boa 
gravidade e tamanho adequado. No geral, espera-se que a safra Ranger 
tenha rendimentos médios, no entanto Shepodies não são tão bons, tendo 
perdido parte de seu conjunto. 
A safra Russet Burbank deve diminuir em rendimento. Ambos os 
processadores da província estão funcionando agora. 
 
Saskatchewan: 
 
Os produtores estão esperando uma safra melhor do que nas duas safras 
anteriores. As condições têm estado bastante secas, mas não tão quentes e 
secas como no ano passado. A maior parte da terra da batata é irrigada e os 
pivôs estão funcionando durante a maior parte do verão. 
As escavações de produção mostram uma produção um pouco maior do que 
no ano passado, com um conjunto semelhante e melhor tamanho. A colheita 
da safra nova começará nos próximos dias e a matança das sementes 
começou esta semana. 
 
Alberta: 
 
O período de cultivo tem sido de altos e baixos em Alberta, com boas 
condições de plantio, seguidas de muita chuva que gerou afogamentos em 
toda a província. A região norte tem visto os maiores volumes de chuva 
acompanhados por condições de crescimento mais frias e nubladas. 
Também houve algumas tempestades de granizo prejudiciais nesta 
temporada. Em geral, a estimativa inicial do potencial de rendimento parece, 
na melhor das hipóteses, ser média. 
A colheita de cavacos está em andamento há três semanas e os primeiros 
rendimentos foram decepcionantes. A qualidade era boa, com um perfil de 
tamanho menor. Uma fritadeira começou a processar os Rangers em campo. 
O outro processador está a uma semana de distância das entregas fora do 
campo. 
 
Colúmbia Britânica: 
 
A temporada de cultivo em BC tem sido boa após um início sólido e chuvas 
ocasionais, em comparação com alguns anos recentes em que não choveu. 
Muitos campos estão carregando para terminar. Espera-se que os 
rendimentos fiquem acima da média, mas isso depende de aguaceiros nas 
próximas semanas. 
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Os produtores aproveitaram a oportunidade de bons mercados para 
movimentar quantidades significativas de sua safra, diminuindo a pressão 
sobre o armazenamento de batatas. 
Embora seus solos argilosos sejam de alto rendimento, os produtores de BC 
também sabem que podem ser implacáveis em um outono chuvoso e esperar 
por condições secas na última etapa de sua estação de cultivo de batata. 

 

Glicoalcalóides em batatas: 
Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos (EFSA) 
avalia os riscos para a saúde 

 
Data: 17/08/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/glycoalkaloids-
potatoes-european-food-safety-authority-efsa-assesses-health-
risks?taxonomy=1001&region=1843 
 

 
Glicoalcalóides em batatas: riscos para a saúde pública avaliados 

 
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) avaliou os 
riscos para a saúde humana e animal relacionados à presença de 
glicoalcalóides em alimentos e rações, especialmente em batatas e produtos 
derivados de batatas. 
 



14/2020 

Os glicoalcalóides são compostos naturais encontrados na família de plantas 
Solanaceae, que inclui batatas, tomates e beringelas. 
Os especialistas identificaram uma preocupação com a saúde de bebês e 
crianças pequenas, considerando os consumidores médios e altos. Entre os 
adultos, existe uma preocupação com a saúde apenas para grandes 
consumidores. O envenenamento por glicoalcalóides pode causar sintomas 
gastrointestinais agudos, como náuseas, vômitos e diarréia. 
Com base no conhecimento mais recente disponível, a EFSA obteve o menor 
nível de efeito adverso observado de 1 miligrama por quilograma de peso 
corporal por dia. Isso equivale à menor dose em que efeitos indesejados são 
observados. 
Descascar, ferver e fritar pode reduzir o teor de glicoalcalóides nos alimentos. 
Por exemplo, descascar batatas pode reduzir seu conteúdo entre 25 e 75%, 
ferver em água entre 5 e 65% e fritar em óleo entre 20 e 90%. 
 
Clique aqui para baixar o Relatório completo: 
https://www.potatopro.com/sites/default/files/pictures/efsa-2020-6222.pdf 

 
Proteína isolada da batata é aliada da 

saúde muscular de veganos 

 
Data: 25/08/2020 
 
Disponível em: https://globoesporte.globo.com/eu-
atleta/nutricao/post/2020/08/25/proteina-isolada-de-batata-e-aliada-da-
saude-muscular-de-veganos.ghtml 

 
Estudo canadense mostra bom desempenho da suplementação na síntese 

proteica e no ganho e manutenção da massa, especialmente quando 
associada a exercícios resistidos 

 
Nos últimos anos, o veganismo tem ganho cada vez mais adeptos. Essa 
mudança radical nos hábitos alimentares provoca alterações significativas no 
organismo e, por isso, cada vez mais pesquisas têm sido realizadas a fim de 
se entender todas as repercussões positivas e negativas que o fato de se 
abolir o consumo de alimentos de origem animal traz para o ser humano, um 
ser onívoro. Dentre as várias alterações provenientes do veganismo, 
podemos destacar as repercussões sobre a síntese proteica e, 
consequentemente, sobre o ganho e a manutenção da massa muscular; pois, 
conforme já alertamos diversas vezes em nossa coluna, combater a perda de 
massa muscular é de extrema importância para a saúde. 

https://www.potatopro.com/sites/default/files/pictures/efsa-2020-6222.pdf
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A proteína isolada da batata, que já existe para consumo em forma de pó 
para shake, é capaz de promover o aumento da síntese proteica — Foto: 

Istock Getty Images 
 

A qualidade da proteína que consumimos através da alimentação afeta 
significativamente a síntese proteica. Quanto mais completa, isto é, quanto 
maior a quantidade de aminoácidos essenciais e quanto maior a quantidade 
do aminoácido leucina da proteína que estamos ingerindo, melhor se 
estimula a formação de proteínas. Justamente por serem mais completas, 
dizemos que as proteínas de origem animal têm maior biodisponibilidade; ou 
seja, melhor percentual de aproveitamento. Por outro lado, as proteínas de 
origem vegetal são menos completas e portanto, têm menor 
biodisponibilidade. 
Diante dessa nova realidade, em que muitas pessoas, inclusive atletas, estão 
deixando de consumir proteínas de origem animal, pesquisadores das áreas 
da fisiologia do exercício e da nutrição esportiva têm se dedicado a encontrar 
formas de otimizar a síntese proteica a partir do consumo de proteínas de 
origem vegetal a fim de se obter o melhor resultado possível. Nesse sentido, 
um estudo publicado neste ano de 2020 pelo grupo do Dr. Stuart Phillips, da 
Universidade de McMaster, no Canadá, analisou os efeitos do consumo da 
proteína isolada de batata sobre a síntese proteica com e sem a associação 
de exercícios resistidos em mulheres. Os pesquisadores escolheram a 
proteína de batata devido ao maior conteúdo de aminoácidos essenciais e 
leucina presentes em comparação com outras proteínas vegetais. 
 
As voluntárias foram divididas em dois grupos: 
Controle – consumindo apenas a recomendação diária de proteína (0,8g/Kg 
de peso/dia); 
Suplementado – consumindo o dobro da recomendação diária (1,6g/Kg de 
peso/dia). 
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Como resultado do estudo, vem a boa notícia: a suplementação com proteína 
isolada de batata de forma a dobrar a recomendação diária do consumo de 
proteínas, por si só, foi capaz de promover o aumento da síntese proteica, 
sendo esse aumento ainda mais expressivo com a associação do exercício 
resistido. 
Portanto, se você é vegano, readequar seu consumo diário de proteínas é 
muito importante para garantir a boa saúde muscular. Nesse sentido, a 
suplementação com proteína isolada de batata pode ser uma grande aliada. 

 
Batata-inglesa engorda? Para 

emagrecer, devo priorizar a batata-
doce? Entenda 

 
Data: 19/08/2020 
 
Disponível em: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/fitness/noticia/2020/08/batata-
inglesa-engorda-para-emagrecer-devo-priorizar-a-batata-doce-entenda-
cke1iwtcn000n013gbinr5eo1.html 
 

 
Assim como o pão, a batata-inglesa é um dos alimentos que costuma 
aparecer na lista de restrições de quem começa uma dieta por conta própria. 
Enquanto isso, a batata-doce ganhou força no cardápio de quem procura 
uma vida mais saudável.  
Mas será que essa opção é realmente muito melhor do que a batata-inglesa? 
 
Batata-inglesa e seus nutrientes 
Independentemente do tipo, a batata é rica em carboidratos. Não custa 
lembrar: os chamados "carbos" são essenciais na alimentação e você não 
precisa cortá-lo da sua dieta, mesmo que seu objetivo seja emagrecer.  
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A batata também é fonte cálcio e fósforo, também importantes para nosso 
organismo. Possui ainda propriedades antioxidantes, que colaboram com o 
retardo do envelhecimento, além de prevenir doenças degenerativas. 
 
Qual a melhor? 
Quando fazemos um comparativo entre os dois tipos de batatas, você pode 
se surpreender - e muito. A batata-inglesa possui menos calorias e menos 
carboidratos do que a batata-doce, quando consideramos a mesma porção 
dos dois alimentos.  
Em contrapartida, a batata-inglesa contém menos fibras e maior índice 
glicêmico. Mas existem outras maneiras de controlar o índice glicêmico da 
sua refeição. 
 
Índice glicêmico x carga glicêmica 
O índice glicêmico é um indicativo da velocidade com que o organismo 
transforma o alimento em glicose. De maneira geral, quanto mais baixo for 
esse índice, melhor para a sua alimentação. 
Já a carga glicêmica indica a qualidade e a quantidade de carboidratos 
presentes em uma porção de determinado alimento. A batata-inglesa, em 
comparação à batata-doce, tem maior índice glicêmico, porém possui menor 
carga glicêmica. 
 
O contexto é importante 
A forma de preparo e os outros alimentos que vão acompanhar a batata em 
sua refeição também influenciam nestes índices. Complexo, não é? Por isso, 
é fundamental ter um profissional para acompanhar sua alimentação.  
O índice glicêmico e carga glicêmica da sua refeição é que vai determinar se 
o prato está equilibrado ou não, e nunca o alimento de forma isolada. Você 
pode inserir qualquer alimento na sua rotina, desde de que o contexto esteja 
alinhado a sua dieta como todo. 
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O alimento supernutritivo que se 
adaptou a todas as culturas e 'mudou 

o mundo' 

 
Data: 22/08/2020 
 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/vert-tra-52905548 
 

 
As comunidades indígenas nos Andes ainda mantêm uma forte relação com 

a batata 
 
No livro Mitologias, de 1957, o filósofo francês Roland Barthes chamou a 
batata frita (la frite) de "patriótica" e símbolo da “francesidade". 
Apenas um século antes, uma praga havia destruído as plantações de batata 
da Irlanda, levando à chamada Grande Fome, que em poucos anos reduziu 
pela metade a população local, produzindo um efeito em cascata de décadas 
de turbulência econômica e social. 
E, atualmente, os principais produtores mundiais de batata são China, Índia, 
Rússia e Ucrânia, respectivamente. 
Mas, apesar das relações profundas e complexas que essas nações têm com 
a batata, e do quão interligadas suas sociedades e economias estão com 
tubérculo, nenhuma delas pode chamar as batatas de “nativa”. 
A batata começou a ser cultivada na Cordilheira dos Andes, na América do 
Sul, há cerca de 8 mil anos e só foi levada para a Europa em meados de 
1500, de onde se espalhou para o resto do mundo. 
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Feira Interpom da Indústria da Batata 
da Bélgica adiada para 2021 

 
Data: 27/08/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/belgian-potato-
industry-trade-show-interpom-postponed-till-
2021?taxonomy=1001&region=1843 
 

 
Embora o governo belga tenha decidido que as feiras comerciais poderiam 
ser organizadas novamente a partir de 1 de setembro de 2020, desde que 
cumprissem as medidas atualmente aplicáveis ao comércio, Kortrijk Xpo e 
Belgapom decidiram conjuntamente adiar a INTERPOM por um ano até 
domingo, 28, segunda-feira, 29 e terça-feira, 30 Novembro de 2021 em 
Kortrijk Xpo. 
A INTERPOM tem 326 expositores e 19.500 visitantes de 49 países. O 
caráter internacional da INTERPOM, o papel central da feira como um ponto 
de encontro agradável para os profissionais da batata, as muitas sessões de 
degustação, o intenso tempo de preparação para um evento deste porte e a 
incerteza em relação a viagens internacionais - todos esses fatores foram 
levados em consideração conta pela organização na decisão de mudar a 
INTERPOM para novembro de 2021 no interesse de todas as partes 
interessadas. 
Um número crescente de expositores também indicou que novembro de 2020 
é muito cedo para aproveitar ao máximo a recuperação da atividade 
econômica. A administração / sedes localizadas no estrangeiro sublinharam 
ainda a existência de proibição de viagens comerciais nacionais e 
internacionais, participação em feiras e visitas. No momento, as empresas do 
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setor de batata estão preocupadas principalmente em se reorganizar à 
medida que reiniciam suas operações. 
A crise do coronavírus teve um impacto particularmente grande na cadeia da 
batata, tanto aqui quanto no exterior. O bloqueio mundial resultou na 
impossibilidade de processar parte das batatas disponíveis no mundo. 
Felizmente, ainda era possível fazer uso deles via bancos de alimentos, 
exportação ou como ração animal e matéria-prima para energia verde. Há um 
certo grau de recuperação em muitos mercados, mas ainda não está claro 
como a nova temporada irá evoluir. A Europa, entretanto, continua a 
trabalhar para um mundo mais sustentável, e isso inclui o setor da batata. 
A BELGAPOM, a reconhecida associação profissional do comércio e 
indústria de processamento de batata da Bélgica, que também é a iniciadora 
da feira, tem o seguinte a dizer sobre o adiamento: 
 
Marc van Herreweghe, presidente da Belgapom: 
 
“Tempos excepcionais exigem decisões excepcionais. A cadeia da batata 
não se esquiva de sua responsabilidade, mesmo quando enfrentamos esses 
tempos difíceis. Como federação do setor, continuaremos a apoiar totalmente 
a INTERPOM e esperamos a próxima edição em novembro de 2021. ” 
 
Romain Cools, Secretário de Belgapom: 
 
“Por definição, a cadeia da batata é um setor em que os contactos pessoais a 
nível nacional e internacional são de vital importância para todos os 
operadores envolvidos. A INTERPOM é muito mais do que uma feira 
comercial; é também um ponto de encontro internacional para milhares de 
profissionais da batata.” 
“Se a INTERPOM não é capaz de garantir esses contatos pessoais aos 
visitantes belgas e internacionais, parece apenas responsável adiar a feira 
por um ano. Estou convencido de que a edição de novembro de 2021, mais 
do que nunca, será um alicerce para uma cadeia de batata belga e europeia 
forte, dinâmica e sustentável.” 
 
Annick Pycarelle, Gerente de Exposição Kortrijk Xpo: 
 
“Teríamos o maior prazer em organizar a feira para apoiar o setor, mas uma 
gama representativa do mercado na INTERPOM é importante tanto para os 
visitantes como para os expositores. É assim com grande pesar e dor em 
nossos corações que, em conjunto com Belgapom, tomamos esta decisão de 
adiar até 2021”. 
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“Dada a situação atual, esta é a decisão correta e responsável. Queremos 
agradecer aos nossos expositores, parceiros e visitantes pela confiança 
depositada em nossa organização, e esperamos que eles entendam a 
liquidação e realocação de sua participação para a data adiada. ” 
“De nossa parte, faremos o melhor uso deste ano extra para organizar um 
evento de ponta em 2021 e fornecer aos expositores e visitantes a qualidade 
e o ambiente agradável que o setor espera de nós.” 
A estrutura da feira está sendo mantida, apenas as datas serão alteradas de 
novembro de 2020 para 28, 29 e 30 de novembro de 2021. Esta edição 
adiada será híbrida: a feira física, presencial, será complementada com uma 
plataforma online interativa ( oferecendo, por exemplo, matchmaking 
baseado em IA, páginas de produtos, módulos de agendamento, recursos de 
videoconferência, seminários ao vivo e sob demanda, aplicativos móveis, 
etc.). 
A partir de 2022, a INTERPOM retomará sua rota bienal em anos pares na 
Kortrijk Xpo. 
Além disso: em antecipação à sua edição de 2021, a partir de novembro, a 
INTERPOM realizará webinars regulares da INTERPOM, com foco nas 
inovações e evoluções do mercado na cadeia. Mais informações estarão 
disponíveis em breve. 
INTERPOM é uma iniciativa da Belgapom, a conhecida associação para o 
comércio e indústria de processamento de batata da Bélgica. A organização 
prática da feira é feita pela Kortrijk Xpo. 


