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Zebra Chip na Batata no Mundo 

 
Data: 10/09/2020 
 
Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DwChXoC1Yjs&ab_channel=Associa
%C3%A7%C3%A3oBrasileiradaBatata 

 
Na última quinta-feira, 10/09/2020, foi a vez da ABBA - Associação Brasileira 
da Batata realizar a primeira Live em seu canal no YouTube. A 
videoconferência teve como tema “Zebra Chip na Batata no Mundo” com a 
pesquisadora do INIAP – Equador, Dra. Carmen Castillo. O vídeo está 
disponível, clique no link para assistir:  
https://www.youtube.com/watch?v=DwChXoC1Yjs&ab_channel=Associa%C3
%A7%C3%A3oBrasileiradaBatata 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwChXoC1Yjs&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBrasileiradaBatata
https://www.youtube.com/watch?v=DwChXoC1Yjs&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBrasileiradaBatata
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Queda na oferta e aumento no consumo 
sustentaram alta nos preços da batata, 
mas rentabilidade do produtor ainda é 

restrita 
 
Data: 09/09/2020 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/hortifruti/268162-queda-na-
oferta-e-aumento-no-consumo-sustentaram-alta-nos-precos-da-batata-
mas-rentabilidade-do-produtor.html#.X1u_FBBKjcd 

 
Custo de produção é elevado e dificuldades climáticas, que derrubaram a 
produção, impedem o produtor de chegar a um patamar rentável. ABBA 
recomenda cautela ao produtor neste momento e se preocupa com o futuro 
do consumo no país 
Quando a pandemia chegou o setor da batata espera tempos difíceis para os 
produtores brasileiros. Apesar disso, o que se viu foi um aumento no 
consumo de batata fresca e a sustentação dos preços devido à problemas 
climáticos na safra nacional. 
Segundo o diretor executivo da ABBA (Associação Brasileira da Batata), 
Natalino Shimoyama, a seca nos estados do Sul e o excesso de chuvas em 
Minas Gerais e na Bahia, impactaram na redução de oferta e sustentação 
nos preços. 
Após esse momento, a oferta ganhou um incremento de boas produções nos 
estados de São Paulo e Goiás e o preço caiu. Atualmente, o Cepea indica 
cotações na casa dos R$ 70,00 para a saca de 50 quilos, patamar que, de 
acordo com Shimayama, deixam as contas apertadas para os produtores. 
“Se você produzir mil sacas, vender à R$ 70,00 e receber, ok, você vai 
empatar e ganhar um pouquinho. Agora, se colher 600 ou 700 sacas e não 
conseguir esse preço ele vai empatar e perder. Esse patamar ao reder dos 
R$ 70,00, se ganhar, ganha pouco e o custo de produção da batata é 
elevado”, diz Shimoyama. 
Para o futuro, a liderança recomenda cautela ao produtor e enxerga um 
cenário difícil para o setor. Uma eventual interrupção do pagamento do 
auxílio emergencial pode derrubar o poder de compra da população e 
prejudicar a demanda pela batata e outros produtos alimentícios. 
 

Confira a íntegra da entrevista com o diretor executivo da ABBA no 
vídeo:  
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https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/hortifruti/268162-queda-na-
oferta-e-aumento-no-consumo-sustentaram-alta-nos-precos-da-batata-mas-

rentabilidade-do-produtor.html#.X1u_FBBKjcd 

 
França: 'Esperamos alguns meses 

difíceis no mercado da batata' 
 
Data: 31/08/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/es/news/2020/francia-
esperamos-unos-meses-complicados-en-el-mercado-de-la-
patata?taxonomy=1001&region=1843 
 

 
 

“O mercado de batata está bastante aquecido no momento, com mais oferta 
do que demanda, devido à colheita antecipada em Beauce e o consumo nas 
famílias ainda é limitado”. 
“Os agentes industriais, cobertos por seus contratos, estão ausentes do 
mercado livre. Isso se deve ao efeito do coronavírus. No mercado de 
hortifrutigranjeiros, a situação é mais positiva por enquanto, mas esperamos 
um período difícil entre setembro e dezembro.” 
“Os volumes que não são destinados à indústria aumentam a oferta no 
mercado de hortifrutigranjeiros e as incertezas quanto à armazenagem com a 
suspensão do CIPC, o que faz com que os produtores queiram vender seus 
produtos rapidamente. Haverá bastante oferta no final do ano”. 
 

https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/hortifruti/268162-queda-na-oferta-e-aumento-no-consumo-sustentaram-alta-nos-precos-da-batata-mas-rentabilidade-do-produtor.html#.X1u_FBBKjcd
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/hortifruti/268162-queda-na-oferta-e-aumento-no-consumo-sustentaram-alta-nos-precos-da-batata-mas-rentabilidade-do-produtor.html#.X1u_FBBKjcd
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/hortifruti/268162-queda-na-oferta-e-aumento-no-consumo-sustentaram-alta-nos-precos-da-batata-mas-rentabilidade-do-produtor.html#.X1u_FBBKjcd
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Uma empresa familiar 

 
A família Georges produz e comercializa batatas há várias gerações. Em 
2018, Arthur Georges fundou a Ag'Pom para se especializar no negócio de 
batata em Seine-Maritime, mas também em outras áreas de produção na 
França. No ano passado, a sua irmã juntou-se à irmã Louise, também como 
vendedora situada em Portugal. 
80 a 90% das batatas da Ag'Pom são destinadas à exportação, 
principalmente para Espanha, Portugal e Itália. Outros volumes mais 
limitados são exportados para países do Leste Europeu, destino que eles 
querem desenvolver. 
 

 
Desenvolvimento da cenoura 

 



15/2020 

Para se diferenciar dos demais produtores de batata, tão numerosos na 
região, a Ag'Pom desenvolve o cultivo de hortaliças, tendo a cenoura como 
produto estrela. As cenouras Ag'Pom são comercializadas principalmente por 
atacadistas franceses. A empresa também quer vender para grandes 
varejistas. 
 
Arthur Georges: 
 
“Nosso território é muito propício para o cultivo desses vegetais. É um novo 
desafio para nós." 
 

Lidando com nematóides do cisto de 
batata na África Oriental 

 
Data: 10/09/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/dealing-potato-
cyst-nematodes-east-africa?amp 
 

 
 

A demanda por batatas na África oriental tem crescido de forma constante, 
alcançando um crescimento anual de 3,1% entre 1993 e 2020. Este 
crescimento é impulsionado em parte pela crescente demanda da indústria 
de fast food e para processamento em produtos de alto valor, como batatas 
fritas, batatas fritas e amido. 
Apesar de um aumento de 60% na área de terra cultivada, a produção tem 
diminuído de uma média de 20 toneladas por hectare para cerca de 9,1 em 
Ruanda, 8,6 no Quênia e 4,3 em Uganda. Isso está bem abaixo do potencial 
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de produção de 40 toneladas por hectare. Os agricultores estão, portanto, 
sendo privados da renda e dos alimentos tão necessários. 
Os fatores que contribuem para os rendimentos baixos e decrescentes 
incluem perdas devido ao ataque de uma série de pragas e doenças. Uma 
segunda razão principal é o cultivo repetido de batata na mesma terra sem 
rotação. O terceiro é o uso de sementes de baixa qualidade ou abaixo do 
padrão, em parte devido à disponibilidade limitada de sementes certificadas 
de alta qualidade. 
Nemátodos de cisto da batata são a ameaça de praga mais recente a surgir 
na região. Esses são vermes parasitas que são microscópicos e, portanto, 
invisíveis para o fazendeiro. Eles infectam as raízes da batata, suprimindo o 
crescimento da colheita e podem causar enormes perdas de rendimento de 
até 80%, e até mesmo a perda total da colheita. 
Globodera rostochiensis e Globodera pallida, ambos encontrados na África 
Oriental, estão entre as mais importantes pragas da batata em todo o mundo. 
Eles são particularmente letais porque as centenas de ovos produzidos pela 
fêmea do nematóide podem permanecer dormentes no solo por anos, 
aguardando o próximo hospedeiro da cultura da batata. Os ovos 
permanecem protegidos em um cisto protetor endurecido por muito tempo 
depois que os nematóides morrem. 
Sinais químicos de raízes de batata recém-plantadas fazem com que os ovos 
eclodam e reiniciem o ciclo de vida. Algumas de nossas pesquisas atuais 
estão focadas em interromper esse ciclo de vida. Quando o nematóide juvenil 
recém-eclodido deixa seu cisto protetor, ele é guiado até a raiz da batata por 
diferentes sinais químicos emitidos pelas raízes. 
Altos níveis de infecção levam a milhares e milhares de nematóides 
infectando cada planta de batata. Eles são, portanto, uma praga difícil de 
controlar. Encontrar novas maneiras de controlá-los é um desafio, mas um 
desafio que abraçamos fortemente, em todos os institutos colaboradores. 
Estamos trabalhando em uma série de caminhos potenciais, incluindo a 
avaliação de novas variedades resistentes, hospedeiros de culturas de 
armadilhas alternativas e interferindo nos sinais químicos entre as raízes da 
batata e as pragas. 
Identificar esses produtos químicos e produzi-los sinteticamente pode 
oferecer possibilidades para a manipulação da eclosão do nematóide e 
localização do hospedeiro. Isso inclui malhar quando eles estão mais 
vulneráveis. 
 
Engane os nematóides 
 
Originário da América do Sul, de onde também vêm as batatas, os 
nematóides do cisto da batata se espalharam por muitas regiões de cultivo 
da batata no mundo. Após a detecção de Globodera rostochiensis no Quênia 
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em 2015, nós, juntamente com vários parceiros institucionais, partimos para 
determinar a verdadeira extensão de sua ocorrência no país. Este foi o 
primeiro passo para desenvolver esforços de controle. 
Constatamos que a praga está amplamente distribuída no Quênia. Em alguns 
lugares, havia níveis extremamente altos de até 985 cistos em 200 gramas 
de solo. Descobrimos que também está presente na vizinha Uganda. 
Colegas em Ruanda também detectaram essas pragas de nematóides lá. 
Dada a natureza complexa da biologia do nematóide cístico e que os ovos 
são protegidos pelo cisto, tendo como alvo o nematóide durante a eclosão e 
pouco antes de invadir as raízes do hospedeiro, destaca-se como o estágio 
de vida mais vulnerável a ser almejado para seu manejo. 
Portanto, nos propusemos a avaliar os produtos químicos da raiz da batata 
que sinalizam a eclosão dos nematóides, com o objetivo de identificar 
aqueles que poderiam ser usados para estimulá-los a eclodir. A ideia seria 
enganar os nematóides para uma 'incubação suicida' como uma abordagem 
inovadora para controlá-los. 
Se usado nos campos dos agricultores antes do plantio das batatas, eles 
'pensarão' que as plantas da batata estão presentes e eclodem. Mas então 
os nematóides não têm raízes para se alimentar e, portanto, passam fome e 
morrem - daí a "incubação do suicídio". 
Nosso estudo identificou várias classes de produtos químicos presentes nas 
raízes da batata. Alguns deles demonstraram uma notável capacidade de 
estimular a eclosão. Também descobrimos que alguns produtos químicos 
podem estimular a eclosão, mas para que os juvenis eclodidos localizem as 
raízes da batata, eles precisam de pistas químicas adicionais. Sem eles, eles 
permanecem no cisto e, conseqüentemente, morrem de fome. 
Alguns produtos químicos, portanto, prometem induzir a 'incubação suicida', 
que pode ser usada para tratar campos antes do plantio de batatas. No 
Centro Internacional de Fisiologia e Ecologia de Insetos, também estamos 
avaliando algumas plantas não hospedeiras para ver se elas produzem esses 
compostos químicos. Estes poderiam então ser incorporados em um sistema 
de rotação de culturas oferecendo um método de gestão ambientalmente 
benigno. 
 
Novas variedades adequadas 
 
Semelhante a outros nematóides parasitas de plantas, os nematóides do 
cisto da batata são freqüentemente esquecidos devido à falta de sintomas 
claros e baixos níveis de consciência. É, portanto, necessário sensibilizar os 
agricultores para que compreendam a praga e saibam como lidar com o 
problema. As medidas incluem o uso de sementes saudáveis e livres de 
doenças e rotação de culturas para reduzir o acúmulo de pragas. 
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Uma medida de controle eficaz é identificar e promover novas variedades de 
cultivares de batata, que tenham resistência aos nematóides e tenham 
atributos semelhantes às variedades preferidas dos agricultores. Junto com 
uma série de parceiros, estamos atualmente avaliando variedades 
resistentes recebidas do James Hutton Institute no Reino Unido, que se 
assemelham à variedade local mais popular chamada Shangi, para identificar 
uma variedade resistente mais adequada para os agricultores. 
Outra abordagem que está sendo investigada em conjunto com a North 
Carolina State University é colocar a semente de batata em uma bolsa de 
papel de fibra de banana que parece interferir nos sinais químicos entre o 
nematóide e a raiz da batata. Isso oferece possibilidades mais interessantes 
para gerenciar essas pragas usando opções ambientalmente sensíveis. 
 
 

Arroz em alta: mandioca, batata e 
batata-doce podem ser substitutos e 

ainda oferecer outros nutrientes e 
vitaminas 

Data: 11/09/2020 
 
Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/viva-
voce/noticia/2020/09/11/arroz-em-alta-mandioca-batata-e-batata-doce-
podem-ser-substitutos-e-ainda-oferecer-outros-nutrientes-e-
vitaminas.ghtml 

 
Nutricionista indica os alimentos (mais em conta que o arroz) que também 
garantem o carboidrato que o corpo precisa. 
 
A alta do arroz chamou a atenção quando foi divulgada a inflação oficial do 
país em agosto: subida de 19,2% no ano. Como a época é de entressafra, 
dificilmente os valores vão cair significativamente até o início do ano que 
vem, pelo menos - o preço do saco de 1 quilo de arroz está sendo vendido 
por algo entre R$ 5 e R$ 6. 
 
Há itens que talvez não sejam parceiros tão tradicionais do feijão como o 
arroz, mas vão cumprir o papel de fornecer os carboidratos de que o corpo 
precisa. 
A nutricionista Elisabeth Chiari, diretora do Conselho Federal de 
Nutricionistas, indica como bons substitutos a mandioca, batata e batata-
doce - itens que estão mais em conta que o arroz. 
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Ela explica que há vantagens em variar entre essas três opções e obter uma 
oferta maior de vitaminas e nutrientes: "Fornecem o carboidrato do arroz, 
mas cada um deles tem algo diferente para o corpo". Confira abaixo: 
- mandioca: cálcio, magnésio, fósforo, potássio e vitamina C 
- batata: potássio, cálcio, ferro, magnésio, manganês e zinco 
- batata-doce: grande quantidade de fibras 
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Safe-Crop: O primeiro seguro à 
medida para produtores de batata 

 
Data: 10/09/2020 
 
Disponível em: https://www.dinheirovivo.pt/agricultura/safe-crop-o-
primeiro-seguro-a-medida-para-produtores-de-batata/ 

 

 
 
O problema da produção reside também no preço, que pode descer de forma 
abrupta e imprevisível . Agora há proteção contra essas oscilaçõoes. 
 
Pragas, seca, granizo, cheias, bicho… O risco não compensa. É a 
justificação mais repetida para rejeitar a agricultura – ainda assim, estes 
estão previstos na cobertura de muitos seguros para o setor. Mas o que 
acontece se o preço da produção cair brutalmente? Quem assegura ao 
produtor um mínimo de receita e um limite a perdas provocadas por 
oscilações de preço no mercado? 
Foi a pensar nisso que nasceu o primeiro seguro à medida de quem quer 
plantar batatas, Uma espécie de futuros adaptados à realidade agrícola. 
Lançado na Agroglobal pela Safe-Crop e Lusitânia, o primeiro seguro de 
proteção de rendimento para os produtores de batata de consumo em 
Portugal é pensado de forma a cobrir os riscos de preços e produtividade. 
Assim, quando a produção ou os preços caem, a seguradora avança com o 
pagamento da diferença entre o valor da produção e o rendimento garantido, 
definido previamente. 
“A garantia de rendimento aos produtores de batata era uma necessidade há 
muito sentida no setor e agora, pela primeira vez em Portugal, um produto 
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agrícola tem uma proteção face às quedas de preço e de produtividade”, 
congratula-se Sérgio Ferreira, presidente da associação do setor, Porbatata. 
“É a solução ideal para um produtor moderno que se quer centrar naquilo que 
faz de melhor: produzir”, garante Filipe Charters de Azevedo, que pensou a 
solução. O também colunista do Dinheiro Vivo explica que a solução 
introduzida no mercado traz várias inovações. “Trata-se de um seguro 
paramétrico, onde a avaliação de um sinistro se faz essencialmente com 
base em indicadores e não numa peritagem in loco – o primeiro de larga 
escala em Portugal” -; mas também a cobertura de preço traz novidade. 
Habitualmente este tipo de coberturas exige um mercado de futuros que 
tomam a contraparte do risco. “Dada a reduzida dimensão do país, tivemos 
de optar por um caminho menos habitual na construção deste produto, mas 
que garante, evidentemente, a adequada mutualização do risco”, explica 
Filipe Charters de Azevedo, que adianta que “a Safe-Crop está já a preparar 
o alargamento da sua oferta a outras fileiras agrícolas e florestais”. Como 
funciona Sendo o objetivo desta nova solução minimizar as perdas que os 
produtores possam sofrer com as colheitas, a avaliação de rendimento 
esperado faz-se com base na variação de preços e de produção no mercado 
nacional, parâmetros publicados periodicamente pelo INE. “Elimina-se, para 
a grande maioria dos casos, a necessidade de peritagem, em caso de 
sinistro”, explica a empresa, sublinhando a característica de primeiro seguro 
paramétrico de larga escala no país deste produto. O prazo do pagamento da 
indemnização (caso exista) é conhecido logo no momento de subscrição do 
seguro, permitindo um adequado planeamento da conta de exploração do 
produtor. O tradicional seguro de colheitas não responde aos riscos de 
negócio dos produtores de batata. “A evolução das explorações é mais 
profissional e o recurso a modernas técnicas científicas reduziu o risco de 
produtividade. O problema da produção de batata reside também no preço, 
que pode descer de forma abrupta e imprevisível e para o qual não havia, até 
agora, nenhuma proteção.” De facto, a nova solução garante o rendimento 
qualquer que seja a relação e comportamento da produtividade e preço. Para 
já, este produto só está disponível para a fileira da batata e conta por isso 
com o apoio da Porbatata – Associação da Batata de Portugal que apoiou 
desde o início o seu desenvolvimento. “Com este produto a Porbatata 
cumpre a sua missão de apoio à produção da batata portuguesa com uma 
solução inovadora. Estamos confiantes na adesão do setor a esta ferramenta 
de gestão, há muito requerida”, junta Sérgio Ferreira. “Este seguro 
paramétrico é um produto inovador da Lusitânia. Temos como missão criar 
valor para a economia nacional e contribuir decisivamente para o progresso e 
bem-estar de toda a sociedade. Com este produto apoiamos a fileira da 
batata portuguesa, estando ao lado dos agricultores que criam valor, 
partilhando os riscos do seu negócio”, conclui António Carlos Carvalho, 
diretor de Marketing e Inovação da Lusitânia. 
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Jornalista encontra “batata 
extraterrestre” dentro de embalagem em 

Santos 
 
Data: 11/09/2020 
 
Disponível em: https://www.atribuna.com.br/cidades/santos/jornalista-
encontra-batata-extraterrestre-dentro-de-embalagem-em-santos-
1.117954 
 

 
Batata com coloração estranha encontrada em pacote (Arquivo pessoal) 

 
Uma moradora de Santos, no litoral de São Paulo, teve uma surpresa 
desagradável na hora de preparar o almoço para a família no último domingo 
(6). Ao Abrir um pacote de batata congelada, da marca Sadia, a jornalista 
Danielle Farinas se deparou com um produto aparentemente estragado e de 
forma peculiar. 
A “batata mutante” tinha uma coloração estranha ao amarelo típico do 
legume. Em conversa com ATribuna.com.br, a jornalista disse ainda não 
saber o motivo do alimento ficar daquela maneira. “Na hora que eu abri, já vi 
aquela cena. Não consegui descobrir o que é. Mas foi um constrangimento 
muito grande para mim, meu irmão e minha mãe porque estávamos indo 
almoçar”, disse Danielle. 
O produto foi adquirido em um hipermercado localizado no bairro Aparecida, 
no mesmo dia. A moradora ainda disse que não conseguiu contato telefônico 
com a empresa devido ao feriado prolongado. Ela enviou uma mensagem no 
canal de transparência da BRF, detentora da marca Sadia, que retornou a ela 
somente na quarta-feira (9). 
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“Infelizmente a BRF, que se diz ser uma das maiores companhias de 
alimento do mundo, distribuiu o produto nessas condições. Absurdo. Isso fica 
de alerta para você. Caso você encontre algum produto, registre e não deixe 
passar. Afinal, ninguém merece esse tipo de coisa, ainda mais com alimento. 
Constrangimento total”, publicou a jornalista em uma rede social. 
Questionada pela Reportagem, a BRF, disse que “busca a excelência na 
qualidade de seus produtos e serviços, por isso, reforça que esta é uma 
situação pontual e pede desculpas à consumidora pelo ocorrido”. 
Ainda de acordo com a empresa, o produto em questão será recolhido para 
análise do departamento de Qualidade da Companhia. 
A BRF ressaltou, ainda, que seus produtos estão em conformidade com os 
mais rígidos padrões internacionais de segurança e higiene alimentar. 
“Fortalecemos nossos compromissos inegociáveis de qualidade, segurança e 
integridade com o propósito de oferecer alimentos de qualidade para pessoas 
em todo o mundo”. 
Por fim, a empresa garantiu que os protocolos de qualidade se baseiam nos 
cinco pilares de segurança alimentar definidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), do campo à mesa. 
 

 
Segundo a BRF, produto será recolhido para análise (Arquivo pessoal) 
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Batata. Por que é que este alimento 
cultivado há oito mil anos mudou o 

mundo? 

 
Data: 09/09/2020 
 
Disponível em: https://greensavers.sapo.pt/batata-porque-e-que-este-
alimento-cultivado-ha-oito-mil-anos-mudou-o-mundo/?photo=1 

 

 
 
A batata (Solanum tuberosum) é um tubérculo originário da região dos 
Andes, o atual Peru, com cerca de 8 mil anos. Apesar de ser o local onde 
ainda hoje se encontra a maior variedade genética deste alimento (151 
espécies selvagens), existem entre 3 a 4 mil variedades, com características 
muito diferentes. 
Foi desde cedo, devido ao seu valor nutricional, um alimento crucial nas 
comunidades indígenas, inclusive na dieta dos Incas. Com as invasões 
espanholas nos anos 1500, deu-se a sua expansão para a Europa. O país 
que mais fez sucesso foi a Irlanda, onde se desenvolveu melhor devido às 
condições meteorológicas, revela o The International Potato Center. A partir 
do século XVI deu-se a sua dispersão pelo mundo, desde os Países Baixos à 
Rússia. 
Rebecca Earle, historiadora americana, chama-lhe “o imigrante mais bem-
sucedido do mundo” dado que “é cultivada praticamente no mundo todo, e 
em praticamente todos os lugares”, explica no BBC. 
A batata é o quarto alimento mais consumido em todo o mundo, e é 
considerada por muitas populações, parte da sua tradição. Segundo o 
Porbatata – Associação da Batata de Portugal – “O maior produtor de batata 
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é a China, onde se colhe praticamente um terço da produção mundial (mais 
de 99 milhões de toneladas).” Quanto a países como a “Rússia, Índia, 
Ucrânia e Estados Unidos”, são quem ocupa o “Top 5 dos maiores 
produtores”. 
O ano de 2008 foi considerado o Ano Internacional da Batata, pela 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), a 
fim de “consciencializar a população da função primordial da batata para a 
agricultura, economia e segurança alimentar mundial”. 
A BBC refere ainda que, as alterações climáticas podem ter consequências 
na produção de tubérculos, levado a uma redução global de 26% até 2085. 
 

Golpe econômico do COVID-19 para o 
setor de batata do Estado de 

Washington estimado em US $ 1 
bilhão 

Data: 11/09/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/economic-hit-
covid-19-washington-state-potato-sector-estimated-usd-1-
billion?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
O estudo da WSU estima que a área plantada com batata reduzida devido ao 

COVID-19 reduziu a produção em 13% ou 729.120 toneladas de batatas, 
equivalente ao peso de cerca de 76 Space Needles. 
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Não importa a parte do estado que você chame de lar, o impacto da indústria 
da batata em Washington é sentido em todas as comunidades do estado 
Evergreen. 
Esta informação é baseada nas descobertas recentes que a Comissão da 
Batata do Estado de Washington (WSPC) recebeu sobre as consequências 
econômicas do COVID-19 nas famílias de produtores de batata de 
Washington. 
As perdas econômicas totais com a produção e processamento da batata em 
2020, decorrentes dos choques de demanda da COVID-19, devem chegar a 
cerca de US $ 1 bilhão de dólares no produto estadual bruto. 
O WSPC solicitou ao IMPACT Center da School of Economic Sciences da 
Washington State University que identificasse o dano econômico ao setor da 
batata no estado de Washington, resultante da demanda do vírus COVID-19 
e das interrupções na cadeia de abastecimento. 
O estudo também discute os impactos fiscais potenciais sobre o estado e os 
principais elos da cadeia de abastecimento que são afetados negativamente 
pela redução na produção e processamento da batata. 
Matt Harris, Diretor de Assuntos Governamentais da Comissão da Batata: 
“Achamos este relatório muito benéfico para quantificar o dano econômico do 
COVID-19 à economia da batata do estado.” 
“Ele fornece estatísticas importantes que mostram o quão importante as 
batatas são para a economia do nosso estado e que o valor que elas trazem 
vai muito além de cada fazenda individual.” 
Os produtores e processadores de batata de Washington foram 
adversamente afetados devido aos fechamentos prolongados de 
restaurantes e à queda associada na demanda por seu produto. 
A queda na demanda foi um choque não apenas diretamente para os 
agricultores e processadores, mas para todos os fornecedores em suas 
cadeias de suprimentos especializadas. Ao todo, os agricultores perderam 
cerca de US $ 29,2 milhões de dólares com o declínio na demanda e na 
qualidade da safra de 2019. 
Eles reduziram a área plantada com batata para a temporada de cultivo de 
2020 em 13%. Essa perda de área chega a cerca de 729.120 toneladas de 
batatas, o equivalente ao peso de cerca de 76 Space Needles. Os impactos 
líquidos dessa mudança na área plantada e nos gastos resultaram em US $ 
270,4 milhões em perda de produtividade para o estado. 
Os processadores que viram a demanda por produtos como batatas fritas, 
batatas fritas, purê de batatas, etc. despencar, tiveram que assistir seus 
gastos despencar no mesmo ritmo. A perda de atividade de processamento 
resultou em US $ 714,3 milhões em perda de produtividade em todo o 
estado. 
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O Potencial da batata - em todos os 
climas 

Data: 08/09/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/potato-potential-
all-climates?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
O potencial da batata apenas começou a ser realizado 

 
O potencial da batata apenas começou a ser realizado. Cerca de 368 milhões 
de toneladas métricas de batatas foram colhidas globalmente em 2019, 
quando as pessoas do Vietnã ao Quênia, dos Andes peruanos a Ruanda 
produziram uma grande variedade de raízes vegetais, ajudando a alimentar 
cerca de 1,3 bilhão de pessoas que dependem delas como alimento básico. 
E este é um limite mínimo - a produção de batata está se expandindo em 
partes da África e da Ásia. 
Ao mesmo tempo, pesquisadores de todo o mundo estão correndo para 
encontrar maneiras de aumentar a qualidade e o rendimento da produção de 
batata por meio de variedades direcionadas mais adequadas às condições 
de clima e solo locais. Batatas 'inteligentes para o clima' também estão sendo 
cultivadas para serem mais resistentes a doenças mortais e robustas o 
suficiente para suportar alguns efeitos das mudanças climáticas, incluindo 
calor e seca. 
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Como parte do Projeto CWR no Centro Internacional da Batata (CIP), Peru, 

os cientistas estão cruzando batatas tolerantes ao calor com variedades 
locais. (Michael Major | Crop Trust) 

 
 

Thiago Mendes, um criador de batata baseado no Quênia com o Centro 
Internacional de Batata (CIP): 
  
“Nosso objetivo é melhorar a segurança alimentar.” 
Variedades mais 'robustas' de batata estão sendo desenvolvidas por meio da 
diversidade genética, obtida pela combinação de várias cepas genéticas de 
batata, diz ele. 
A falta de diversidade genética há muito ameaça a produção de batata: foi 
um fator que contribuiu para a devastadora fome da batata na Irlanda em 
meados do século 19, quando as safras da mesma variedade sucumbiram à 
requeima, um microrganismo devastador que infecta e causa a 
decomposição de tomates e batatas, acabando com a colheita em todo o 
país. 
Mendes e seus colegas estão cruzando variedades de batata domesticada 
suscetíveis com vários tipos de seus parentes de batata selvagem por meio 
do trabalho de pré-reprodução no âmbito do projeto Crop Wild Relatives 
(CWR), um projeto de 10 anos liderado pelo Crop Trust para coletar espécies 
importantes da cultura parentes selvagens, garantem a sua conservação a 
longo prazo e facilitam a sua utilização na criação de novas culturas 
melhoradas. 
 
Thiago Mendes: 
 “Estamos entusiasmados em ver que muitas das plantas resultantes agora 
têm uma resistência natural à doença da requeima.” 
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Isso não apenas ajuda a combater a fome e a desnutrição, mas também dá 
aos pequenos agricultores mais maneiras de ganhar dinheiro vendendo o 
excedente de batatas nos mercados locais no imediato, com potencial de 
expansão para mercados mais amplos. O sucesso desses agricultores, no 
entanto, também exige o plantio de boas batatas-semente, que nem sempre 
estão disponíveis. 
Além disso, os agricultores nem sempre estão cientes de que podem 
procurar sementes além de suas fontes locais ou comunitárias habituais. 
 
Thiago Mendes: 
  
“Na África, esta é uma das principais razões para a baixa produção - a falta 
de sementes de boa qualidade para o plantio.” 
“Vemos um grande potencial para a África, especialmente diante dos 
cenários que conhecemos sobre as mudanças climáticas e como isso pode 
ameaçar a produção de batata lá.” 
 

 
Batata-doce com polpa de laranja é uma excelente fonte de vitamina A, que é 

essencial para uma dieta nutritiva e equilibrada. (Cortesia: Fintrac Inc. | 
USAID) 

 
Além da África, a popularidade da batata continua a se expandir em todo o 
mundo. Enquanto trabalha em direção a uma meta de longo prazo de dobrar 
sua produção nacional de batata, a China foi o maior produtor mundial de 
batata em 2018, seguida pela Índia, Ucrânia e Rússia. 
 
Aqui está o que mais está acontecendo com as batatas no mundo: 
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- As batatas são altamente nutritivas, oferecendo vitaminas C e B6, 
manganês, fósforo, niacina, fibra alimentar, bem como ferro e proteínas. 
- Mais de 4.000 variedades comestíveis de batatas existem em todo o 
mundo; quase o dobro desse número - 7.000 amostras - de batata, batata 
doce e raízes e tubérculos andinos estão contidos no maior banco de 
gêneros de batata do mundo, no Centro Internacional da Batata (CIP), 
contendo enormes quantidades de variedade genética e potencial. 
- Existem cerca de 150 espécies conhecidas de batata selvagem, 
encontradas desde o sudoeste dos Estados Unidos até o sul do Chile, com a 
maior diversidade de espécies encontrada no Peru e na Bolívia. 
- Ruanda é o terceiro maior produtor de batatas da África Subsaariana, o que 
sustenta a segurança alimentar do país, com consumo anual de 125 quilos 
por pessoa. Outros principais produtores africanos incluem Nigéria, Quênia, 
Uganda, Angola e Etiópia. 
- O mercado de batatas congeladas processadas - por exemplo, batatas fritas 
- está crescendo, mais do que dobrando para 7 milhões de toneladas 
comercializadas globalmente entre 2007 e 2017. O Frietmuseum, 
exclusivamente dedicado ao passado e ao presente das batatas fritas, foi 
inaugurado em 2008 em Bruges, Bélgica. 


