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Geadas fazem preço da batata subir mais 
de 40% 

Data: 03/08/2021 
 
Disponível em: 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Hortifruti/noticia/2
021/08/geadas-fazem-preco-da-batata-subir-mais-de-40.html 

 
Em São Paulo, alta chegou a 42,59% em uma semana. Segundo o Cepea, 
clima afetou produção e desacelerou a colheita 
 
Os preços da batata subiram bastante nos últimos dias e registraram duas 
semanas consecutivas de altas. Segundo levantamento do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP), um dos 
motivos é a sequência de geadas nas regiões produtoras. 
Embora o frio quase não tenha prejudicado os tubérculos já formados, houve 
perdas nas áreas que serão colhidas dentro de algumas semanas. Além 
disso, a colheita foi desacelerada, visto que os produtores devem escalonar a 
oferta do que restou. 
Outro fator foram as chuvas que atingiram Vargem Grande do Sul (SP), pois 
dificultaram as atividades no campo. Do lado da demanda, atacadistas 
consultados pelo Hortifruti/Cepea comentam que a procura segue fraca, mas 
a baixa oferta sustentou as cotações. 
Entre 26 e 30 de julho, o preço médio da batata tipo ágata especial foi de R$ 

96,10 pela saca de 50 kg em São Paulo (SP), 42,59% maior que o da 

semana anterior. No Rio de Janeiro (RJ), a média fechou a R$ 95,31, 

aumento de 39,6% na comparação semanal. Já em Belo Horizonte (MG), a 

média foi de R$ 92,27, alta de 49,36%. 
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Cientistas da China 'reinventam' batatas 
para resolver a crise global de alimentos 

 
Data: 03/08/2021 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/cientistas-da-China-reinventam-
batata-crise-global/ 
 

 
 

Os cientistas da China desenvolveram uma geração de “linhas de batata pura 
e fértil” com tecnologias de edição de genoma em uma conquista inovadora. 

 
O experimento, liderado por Huang Sanwen, um pesquisador do Instituto de 
Genômica Agrícola de Shenzhen (AGIS) da Academia Chinesa de Ciências 
Agrícolas (CAAS), usou o projeto do genoma para transformar o cultivo de 
batata de um modo lento e não cumulativo em um modo rápido. iterativo. Seu 
estudo, intitulado "Projeto do genoma da batata híbrida", foi publicado online 
em uma das principais revistas acadêmicas do mundo, Célula, na quinta 
feira. 
Ao contrário de outras culturas, a batata, a cultura dos tubérculos é 
propagada clonalmente em vez de propagada por sementes. Como 
resultado, o cultivo da batata enfrenta uma série de problemas, incluindo 
longos ciclos de reprodução, baixa eficiência reprodutiva, doenças e ataque 
de pragas, disse Huang, diretor-geral da AGIS, ao China Media Group 
(CMG). Além disso, devido à complexidade de seu genoma, o melhoramento 
genético da batata e o processo de melhoramento são muito lentos, 
acrescentou Huang. 
Muitas variedades de batata amplamente plantadas em todo o mundo têm 
centenas de anos. No entanto, uma variedade que dura mais de cem anos 
não significa que seja perfeita. Em contraste, “é difícil procriar e as pessoas 
falham em cultivar um substituto”, disse Zhang Chunzhi, primeiro autor do 
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artigo de pesquisa e membro do AGIS, ao The Paper. Para enfrentar os 
desafios do cultivo da batata, Huang e sua equipe iniciaram o “Plano 
Upotato” em 2015, com o objetivo de substituir a reprodução vegetativa por 
sementes híbridas via projeto de genoma e melhorar a velocidade de 
melhoramento da batata e a eficiência da reprodução.  
“Temos primeiro de resolver o problema da auto-incompatibilidade, que é que 
as batatas não produzem sementes após a autopolinização. Por meio da 
seleção de materiais e edição de genes, resolvemos o problema com 
sucesso e produzimos sementes”, disse Huang. “Enquanto isso, também 
descobrimos como melhorar a saúde e a produção da planta. Pelo projeto do 
genoma, eliminamos mutações prejudiciais, agregamos genes bons e, 
finalmente, cultivamos a variedade de batata chamada 'Upotato NO. 1. ' Após 
o teste, ele mostrou um excelente desempenho.” A pesquisa é a primeira 
aplicação mundial de “desenho de genoma” no melhoramento de batata, de 
acordo com o CAAS. 
Seus pares internacionais reconheceram o trabalho da equipe. “Este trabalho 
é muito importante porque é relevante para alimentar o planeta”, disse Sofin 
Kamon, membro da Academia Europeia de Ciências. “O que o professor 
Huang e sua equipe fizeram foi essencialmente reinventar a batata. Eles 
reinventaram a cultura quase do zero. A batata híbrida e a tecnologia da 
batata híbrida são realmente incríveis em termos de levar a cultura da batata 
à era moderna do melhoramento de plantas.”  
 
Um julgamento promissor 
 
Um teste com a batata “Upotato No. 1” foi conduzido na província de Yunnan, 
sudoeste da China, em novembro passado. A produção ficou muito além das 
expectativas em fevereiro deste ano. “O rendimento das batatas híbridas de 
primeira geração foi de cerca de 3 toneladas por mu (cerca de 45 toneladas 
por hectare), o que equivale ao rendimento das melhores variedades de 
batata da região”, disse Zhang ao CMG. “Agora só precisamos de 2 gramas 
de sementes de batata para uma terra de um mu, em comparação com 200 
quilos de batata de semente antes, o que reduz muito os custos de plantio. 
Para a próxima etapa, os pesquisadores fortalecerão a pesquisa e o 
desenvolvimento de tecnologia para se preparar para a industrialização das 
sementes de batata, acrescentou Zhang. 
 
“A batata é uma cultura de clima frio. A temperatura na primavera, verão e 
outono é muito alta no sul da China para que a batata cresça, enquanto a 
temporada de inverno nas áreas montanhosas do sul e na maioria das outras 
regiões da China é adequada para o cultivo da batata”, disse Xiong Xingyao, 
vice-presidente da Potato Professional Comitê sob o Crop Science Society of 
China. “O 'Plano Upotato' resolveu o problema de transferência de batata-
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semente entre diferentes regiões. Se pudermos fazer uso dos campos 
ociosos de inverno no sul da China, isso pode efetivamente ajudar a resolver 
o problema de segurança alimentar na China ”, disse Xiong.  
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Ajuste de RNA simples aumenta a 
produção de batata e arroz em 50% 

 
Data: 27/07/2021 
 
Disponível em: https://planetaarroz.com.br/ajuste-de-rna-simples-
aumenta-a-producao-de-batata-e-arroz-em-50/ 

 
A segurança alimentar é um grande problema potencial, especialmente em 

face das mudanças climáticas. Agora, os pesquisadores mostraram que a 

manipulação do RNA (ácido ribonucleico) nas plantas pode aumentar 

drasticamente a quantidade de alimentos que elas produzem e torna-las mais 

resistentes às condições de seca. 

Em seu nível básico, a equipe inseriu um único gene chamado FTO em 

plantas de batatas e arroz. As plantas resultantes eram fotossintetizantes 

muito mais eficientes, o que significa que cresciam muito e produziam 

rendimentos muito maiores – três vezes mais produtos no laboratório e 50 

por cento mais no campo. Eles também desenvolveram sistemas de raízes 

mais longos que os ajudaram a tolerar melhor as condições de seca. 

“A mudança é realmente dramática”, disse Chuan He, co-pesquisador 

principal do estudo. “Além dos mais, funcionou com quase todos os tipos de 

planta que experimentamos até agora e é uma modificação muito simples de 

fazer”. 

A equipe já havia descoberto que a proteína FTO, codificada pelo gene FTO, 

apagou marcadores químicos no RNA, que por sua vez podem regular a 

expressão do DNA. No caso dessas plantas, a eliminação desses 

marcadores de RNA reduz os sinais que dizem às plantas para desacelerar 

seu crescimento, desde o estágio inicial de seu desenvolvimento. Como tal, 

as plantas modificadas produzem muito mais RNA do que as plantas de 

controle, o que se traduz em biomassas mais altas. 

Em sua forma atual, o processo envolvia a inserção de um gene FTO de um 

animal na planta. Mas versões futuras poderiam contornar esta etapa para 

evitar o controverso rótulo de OGM, diz a equipe. 

“Este é um novo tipo de abordagem, que poderia ser diferente da edição de 

genes GMO e CRISPR; essa técnica nos permite “acionar uma chave” nas 
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plantas em um ponto inicial de desenvolvimento, o que continua a afetar a 

produção de alimentos da planta mesmo depois de removermos a chave”, diz 

He. “Parece que as fábricas já têm essa camada de regulamentação e tudo o 

que fizemos foi aproveitá-la. Portanto, o próximo passo seria descobrir como 

fazer isso usando a genética existente da planta”. 

É importante ressaltar que a técnica teve resultados semelhantes em plantas 

de arroz e batata, que não são particularmente relacionadas. Isso sugere que 

ele poderia funcionar em uma ampla gama de plantas, melhorando sua 

resistência ao desafio das mudanças climáticas. 

“Isso realmente oferece a possibilidade de usinas de engenharia para 

melhorar potencialmente o ecossistema à medida que o aquecimento global 

avança”, diz He. “Contamos com as plantas para muitas, muitas coisas – 

tudo, desde madeira, alimentos e remédios a flores e óleo – e isso 

potencialmente oferece uma maneira de aumentar o estoque de material que 

podemos obter da maioria das plantas”. 

A pesquisa foi publicada na revista Nature Biotechnology. 

Mas, o que é o RNA? 

Assim como o DNA, o RNA é um ácido nucleico. Essa molécula é essencial 

na síntese de proteínas, já que ela funciona como uma intermediadora capaz 

de expressar as informações presentes no DNA. A molécula de RNA é 

formada a partir da molécula de DNA em um processo chamado de 

transcrição. 

O RNA e o DNA apresentam algumas diferenças básicas. O açúcar 

encontrado no DNA é a desoxirribose, e o RNA é a ribose. As bases 

nitrogenadas também são diferentes, pois no DNA, a timina está no lugar da 

uracila. Outra diferença importante é o fato de que o DNA é formado por uma 

dupla fita, e o RNA é uma fita única. Apesar de não formar dupla-hélice, o 

RNA pode formar estruturas tridimensionais complexas. 
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Colômbia: Área com batatas cairia 30 por 
cento devido à pandemia 

 
Data: 03/08/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/colombia-
superficie-con-papa-caer%C3%ADa-30-porciento-por-la-pandemia 

 

 

Na Colômbia, 90 por cento do cultivo da batata está concentrado nos 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño e Antioquia. (Cortesia: 

Instituto Colombiano de Agricultura) 
 

São produzidas em média 21,5 milhões de toneladas de batata por ano no 
país e mais de 90 mil famílias em 283 municípios dependem dessa cultura. 
Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura), a batata é a quarta cultura alimentar mais importante do mundo, 
depois do arroz, milho e trigo. 
Na Colômbia, 90% dessa safra concentra-se nos departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Nariño e Antioquia, regiões onde se produzem em 
média 21,5 milhões de toneladas por ano. 
Atualmente, e após um ano de pandemia, esta cultura enfrenta desafios 
importantes em termos de produção e qualidade, que devem ser enfrentados, 
já que desta atividade rural depende a economia de pelo menos 283 
municípios do país e mais de 90 mil famílias rurais.  
Para os papeleiros, 2020 foi um ano difícil, pois os custos de colheita ficaram 
abaixo do normal, ou seja, o custo de produção de um hectare de batata 
ficou acima do preço de venda no mercado nacional. 
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Diante dessa situação, espera-se que até 2021 a área de cultivo seja 
reduzida em 30% na Colômbia. 
Miguel Amado, gerente de desenvolvimento de negócios da Yara Colômbia: 
 “No entanto, o bom desempenho da safra foi evidenciado até agora neste 
ano; Esperamos que os preços permaneçam estáveis para que os produtores 
encontrem um ponto de equilíbrio em suas safras.” 
Os papeleiros devem atender às expectativas de um mercado cada vez mais 
exigente, por isso enfrentam o desafio de manter sua safra rentável em 
termos de produção e sempre oferecendo elevados padrões de qualidade, 
além disso, devem aprimorar suas práticas agrícolas para redução de GEE 
(estufa gases) emitidos na agricultura. 
"Alinhada a esses desafios, a Yara tem trabalhado em várias frentes, uma 
delas melhorando as boas práticas para reduzir as perdas de nitrogênio em 
até 77 por cento e as emissões de gases de efeito estufa em até 17 por 
cento", explicaram. companhia. 
Acrescentaram que a empresa lançou em março deste ano o Serviço de 
Diagnóstico e Monitoramento de Culturas como compromisso com a 
modernização do campo, para que os produtores colombianos possam ter 
safras de qualidade e rentáveis, além de melhorar sua produção. 
“Este serviço oferece aos produtores um diagnóstico completo da cultura em 
3 etapas: diagnóstico de fertilidade por meio de análises de solo e foliar, 
recomendações nutricionais e monitoramento por satélite das lavouras”, 
afirmam. A empresa faz uma convocação para incentivar programas que 
promovam a renovação geracional no campo colombiano. 
 
Miguel Amado: 
 "A juventude rural energiza o campo e torna a agricultura um setor inovador." 
“Na Yara trabalhamos em prol da renovação geracional e da transmissão do 
conhecimento, para que as novas gerações encontrem nas lavouras a 
possibilidade de fomentar o desenvolvimento social e econômico da região”. 
Paralelamente, em certas regiões do país, como Boyacá, os agricultores 
fazem uso de práticas muito tradicionais tanto em questões fitossanitárias 
quanto nutricionais, o que torna suas lavouras pouco eficientes ou lucrativas. 
Nesse sentido, outro desafio é que pequenos e médios produtores tenham 
acesso a novas tecnologias e processos inovadores para ter safras mais 
eficientes, rentáveis e de melhor qualidade.  



15/2021 

 

Uma média de 21,5 milhões de toneladas de batata são produzidas no país 
por ano. 

 
Miguel Amado: 
 
“Embora o calendário dos agricultores tenha começado com previsões 
desfavoráveis em decorrência de um ano de pandemia, o campo colombiano 
tem a oportunidade de fortalecer as lavouras com tecnologia e conhecimento 
para promover boas práticas sustentáveis e duradouras”. 
No final de fevereiro passado, Fedepapa informou que a doença da ponta 
roxa estava presente em algumas lavouras de Nariño, na fronteira com o 
Equador. Essa situação é causada por uma bactéria transmitida por um 
inseto que está presente na região, o que pode ser evitado com a 
implantação de um programa de boa nutrição. 
“A partir do setor agrícola, estratégias têm sido desenvolvidas para enfrentar 
esses desafios com o objetivo de melhorar a competitividade de suas 
lavouras. Desta forma, a Yara busca promover a implementação de boas 
práticas na cultura da batata, sob os princípios da sustentabilidade, para que 
o produtor possa competir e receber reconhecimento pelo seu esforço, 
disciplina e interesse em ter um produto de qualidade ', afirmaram na 
empresa internacional. 
Ressaltaram que, além disso, a Yara conta com sua solução 'RicaPapa', com 
a qual oferece apoio de especialistas em agronomia nas fases críticas da 
safra, e que os papeleiros recebem informações confiáveis para maximizar a 
qualidade, produtividade e rentabilidade de sua colheita. 
“Esta solução promove a aplicação das melhores práticas nutricionais, que 
ajudam a minimizar os riscos e protegem o meio ambiente”, destacaram. 
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Produtores de batata em Ruanda ajudam a 
validar e disseminar novas variedades 

 
Data: 02/08/2021 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/potato-farmers-
rwanda-help-validate-and-disseminate-new-varieties 

 

 

Um exemplo de um ensaio de batata tricot em Gicumbi, Ruanda. (Cortesia: 
JC Nshimiyimana / CIP) 

 
As comparações triádicas de tecnologias - ou abordagem tricotada - estão 
sendo usadas em um projeto de ciência cidadã financiado pelo Programa de 
Pesquisa sobre Raízes, Tubérculos e Bananas do CGIAR (RTB) para 
identificar e expandir as melhores variedades de mandioca e batata em 
Ruanda. 
O projeto está sendo implementado pelo Centro Internacional da Batata 
(CIP), o Instituto Internacional de Agricultura Tropical, a Aliança do CIAT e a 
Bioversity International, o Conselho de Desenvolvimento de Recursos 
Animais e Agrícolas de Ruanda (RAB) e o Fundo One Acre. 
Com a abordagem tricotada, os agricultores recebem pacotes de sementes 
de três variedades anônimas de um conjunto maior de variedades testadas 
na comunidade e fora dela. 
Os agricultores são treinados para realizar um teste com as sementes e, em 
seguida, no final da temporada, eles são questionados sobre qual variedade 
eles consideram 'melhor' ou 'pior' em várias características, incluindo 
rendimento, comercialização, vigor da planta, aparência do tubérculo e em 
geral qualidade do tubérculo. 
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Esta abordagem permite que a equipe identifique variedades de batata 
altamente preferidas para diferentes condições agroecológicas em Ruanda. 
Os dados são então usados para desenvolver recomendações de variedades 
para diferentes agroecologias em todo o país. 
 
Como funciona 
 
Agricultores selecionados em diferentes setores dos distritos-alvo são 
treinados na abordagem tricot e como ela pode ser implementada no campo. 
Neste treinamento, os agricultores recebem um guia do agricultor e um livreto 
de características da cultura (Figura 1) para orientá-los no plantio e na coleta 
de dados. 
 

 
Um livreto de características da cultura usado pelos agricultores na coleta de 

dados 
 

O guia do agricultor informa aos agricultores o que se espera deles durante a 
implementação do projeto. Isso inclui o estabelecimento de um ensaio, 
comparecimento a reuniões, gerenciamento do ensaio, coleta de dados e 
relatórios de dados para a equipe do projeto. 
O livreto de características da cultura informa aos agricultores como e 
quando coletar dados e como entrar em contato com a equipe do projeto 
para relatar os dados. Essas informações são então inseridas em um portal 
online - 'Climmob' - para análise de dados e geração de relatórios. 
 
Tricot para batata em Ruanda 
Para a batata, o projeto tricot foi implementado em sete distritos de Ruanda 
que representam as principais zonas agroecológicas de batata do país: Huye, 
Gicumbi, Ngororero, Nyabihu, Nyamagabe, Nyanza e Nyaruguru. 
230 ensaios foram estabelecidos usando a abordagem tricot na estação de 
crescimento que decorreu de setembro de 2020 a janeiro de 2021. Os 
resultados preliminares mostraram que as variedades Twihaze e Gisubizo 
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foram classificadas pelos agricultores como as melhores em termos de 
rendimento no distrito de Nyabihu, enquanto Kiru, Cruza e Os Seka foram 
preferidos, nessa ordem, em Gicumbi e Nyamagabe. 
Na próxima estação de cultivo (de março a julho de 2021), outros 230 
ensaios foram estabelecidos nos mesmos distritos para validar e confirmar os 
resultados. Os primeiros dados mostrarão impacto de longo prazo. 
 
Jean Claude Nshimiyimana, agrônomo do CIP: 
 "Depois de conhecer as variedades preferidas pelos agricultores em cada 
distrito e desenvolver recomendações de variedades com base nesses 
dados, o RAB será solicitado a aumentar as sementes de primeira geração 
das variedades recomendadas e disponibilizá-las aos multiplicadores de 
sementes para posterior multiplicação e distribuição aos agricultores nestes 
distritos para o plantio. " 
 
Thiago Mendes, principal criador de batata do CIP: 
 "É uma abordagem que pode ajudar a otimizar os programas de 
melhoramento para fornecer novas variedades que atendam às preferências 
do usuário final e aumentem a renda dos agricultores." 
O método tricot está conquistando o apoio dos pesquisadores e 
extensionistas envolvidos com o projeto. 
 
Rukundo Placide, um criador de plantas da RAB: 
 "A abordagem garante a união de cientistas e usuários finais, incluindo 
agricultores, na seleção de variedades de culturas de melhor desempenho. 
Qualquer variedade selecionada por meio desta abordagem exigirá menos 
esforço para sua disseminação, porque os agricultores e outros usuários 
finais apreciaram seu desempenho, resultando em alta adoção em 
comparação com uma variedade selecionada usando a abordagem 
convencional. " 



15/2021 

Área de batata continua a expansão da 
pradaria 

 
Data: 05/08/2021 
 
Disponível em: https://www.producer.com/markets/potato-acreage-
continues-prairie-expansion/ 

 
 

Estima-se que os produtores canadenses tenham plantado 378.624 acres 
com batata este ano, 5,3% a mais do que em 2020. | Foto de arquivo 

 
Os produtores de Alberta e Manitoba agora cultivam mais batatas do que os 
da Ilha do Príncipe Eduardo e de New Brunswick 
Houve um tempo em que a Ilha do Príncipe Eduardo era o rei da produção de 
batata no Canadá. 
Mas esse reinado provavelmente acabou, já que os acres e a produção 
continuam a se expandir no oeste do Canadá. 
A área cultivada aumentou 10 por cento em Manitoba e 13 por cento em 
Alberta, em comparação com 2020. As duas províncias das pradarias agora 
têm mais hectares do que a Ilha do Príncipe Eduardo e New Brunswick. 
Em julho, o United Potato Growers of Canada divulgou as estimativas de 
área cultivada para 2021, que mostraram: 
 
Manitoba e Alberta têm 146.000 acres de batatas. 
PEI e New Brunswick têm 137.000 acres. 
 
Esta pode ser a primeira vez que acres de batatas na pradaria são maiores 
do que acres no Canadá Atlântico. 
Em todo o país, os acres de batata aumentaram em relação a 2020. 
“A área plantada de batata para 2021 é estimada em 378.624 acres”, disse o 
United Potato Growers. “Este é um aumento de 5,3 por cento acima de 2020. 
O aumento deste ano, predominantemente nas principais províncias de 
processamento, ajuda a trazer de volta a oferta da indústria para atender aos 
aumentos de demanda na indústria que começou antes do COVID.” 
Desde 2017, os acres de processamento de batatas aumentaram 
constantemente em Manitoba e Alberta, principalmente por causa de 
expansões de fábricas ou construção de novas fábricas de batatas fritas no 
oeste. 
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A Cavendish Farms abriu sua fábrica de batatas fritas de $ 430 milhões em 
Lethbridge em 2019 e a Simplot dobrou o tamanho de sua fábrica em 
Portage la Prairie, Man., A um custo de quase $ 500 milhões. 
 
Essas instalações precisam de mais batatas, o que significa mais hectares 
nas pradarias. 
Enquanto isso, hectares em PEI ficaram parados em cerca de 85.000 e os 
produtores têm lutado para aumentar a produtividade. O PEI não tem 
suprimentos de água suficientes para suportar a irrigação, então a produção 
de batata está estagnada em 300 cem por acre. 
Graças à melhor agronomia e ao abastecimento de água adequado, as 
safras de Manitoba e Alberta aumentaram nos últimos cinco a 10 anos. 
Manitoba normalmente atinge 350 cwt. por acre e os produtores de Alberta 
agora esperam 400 cwt. por acre. 
Tem sido excepcionalmente quente e seco em Manitoba nesta primavera e 
verão, mas os produtores de batata estão lidando com a seca. 
“A infraestrutura de irrigação continua a ser melhorada em (Manitoba)”, disse 
Dan Sawatzky, gerente da Associação de Produtores de Batata Keystone. 
“Em comparação com 2012, a última vez que lutamos com (abastecimento 
de água), está parecendo melhor, já que os produtores têm o equipamento ... 
para tentar se manter atualizado com as condições extremas.” 
A safra de batata deste ano provavelmente será média em Manitoba, ou 
abaixo da média, por causa da seca. 
“A safra não está parecendo muito ruim. Nós temos fechamento de linha ”, 
disse Sawatzky. “(No entanto) não esperamos uma grande safra.” 
Em Alberta, as batatas estão se saindo melhor do que outras safras. Em 
meados de julho, 73 por cento da safra de batata na província foi classificada 
como de boa a excelente condição. 
A maioria dos agricultores que cultivam batatas para as empresas de fritura 
francesa tem irrigação, mas alguns produtores que cultivam batatas de mesa 
não. 
Em Manitoba, esses produtores estão concentrados ao redor de Winkler, 
perto da fronteira com os Estados Unidos, disse Sawatzky. 
Consequentemente, a safra de batata de mesa da província será pobre, com 
rendimentos em torno de 50 por cento do normal. 
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A-INSIGHTS publica o último relatório de 
produtos de batata congelada 

 
Data: 05/08/2021 
 
Disponível em: https://www.potatonewstoday.com/2021/08/05/a-
insights-publishes-latest-frozen-potato-products-report/ 

 

A empresa de análise de dados de mercado e consumidor A-INSIGHTS 
publicou na semana passada seu último boletim informativo mensal sobre 
tendências na indústria de produtos de batata congelada, intitulado “April 
Insights”. A empresa relata que o volume de comércio global apresentou 
tendência de queda de 3,1% no acumulado do ano em relação a 2019, com 
os preços caindo 5,8% no acumulado do ano. A-INSIGHTS especula ainda 
que as fortes importações mexicanas podem possivelmente ser a força 
motriz por trás de parte do aumento das importações dos EUA. 
 
Recuperação de volumes desacelera em abril, preços mostram ligeira alta 
 
Embora o volume de comércio acumulado até abril tenha superado o volume 
de comércio de 2020 no mesmo período, a recuperação parece desacelerar. 
Onde o volume de março foi igual a 2019, o volume de comércio em abril foi 
5,3% inferior ao de 2019. 
Esta queda de volume é visível na redução das exportações da Holanda (-
17,1%) e da Bélgica (-5,4%). O preço médio aumentou ligeiramente (E 
+0,01/kg) em abril, mas permanece -4,9% abaixo dos níveis de 2019. 
 
Exportação total no acumulado do ano até abril (em toneladas e preço / kg) 
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Volume de exportação de abril e preço por kg por país exportador, em 

comparação com 2019 (10 primeiros) 
 

 

 
Fortes importações mexicanas possivelmente impulsionam parte do aumento 
das importações dos EUA 
 
Em comparação com os anos anteriores, o México mais do que dobrou as 
importações de produtos de batata congelada em 2021. A grande maioria das 
importações adicionais é fornecida pelos EUA, possivelmente impulsionando parte 
do aumento das importações por estes últimos. 
O aumento das importações é notável, visto que o país continua a ser fortemente 
impactado pela pandemia, mas pode estar parcialmente relacionado ao aumento 
do número de turistas devido às restrições de viagens relativamente limitadas. 
 
Volume de importação de abril e preço por kg por país importador, em 
comparação com 2019 (10 primeiros) 
 

 



15/2021 

 
Estados Unidos e México importam acumulado no ano até abril (mil 

toneladas) 
 

Uma batatinha diferente: produtores já 
podem fazer colheita da Jahres Kartoffel 

 
Data: 31/10/2020 
 
Disponível em: https://www.gaz.com.br/uma-batatinha-diferente-
produtores-ja-podem-fazer-colheita-da-jahres-kartoffel/ 

 

Batatinha plantada na madrugada do dia de São João, como reza a tradição, 
está pronta para o consumo em Linha João Alves 
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Ao lado do filho Giovane e do vizinho Nestor Hentschke, dona Rosa vai 
colher meia tonelada de batatinha, plantada em 24 de junho 

 
Há quatro meses, a reportagem da Gazeta do Sul madrugou em uma 
propriedade rural de Linha João Alves, no interior de Santa Cruz do Sul, para 
acompanhar uma tradição centenária. O plantio da Jahres Kartoffel, a batata 
do ano todo, foi feito conforme os antigos, renovando a crença na proteção 
do santo contra as intempéries do clima. 
E essa sexta-feira, 30, começou agitada na propriedade rural da família 
Weber. A matriarca, dona Rosa, estava dividida entre a tarefa de despontar 
as plantas de tabaco, que se desenvolviam bem na lavoura, e a colheita da 
Jahres Kartoffel, plantada em 24 de junho passado. As linhas que haviam 
sido semeadas na propriedade de Nestor Hentschke, na divisa entre as duas 
propriedades, estavam cheias de batatinhas. “Deu o que a gente esperava. 
Em média, meio quilo de batatinha por muda. Rendeu muito bem”, avaliou 
Rosa. 
A produção, que será dividida entre os Weber e os Hentschke, deve render 
meia tonelada de uma batatinha que é diferente. Ela dura o ano todo, desde 
que bem-conservada, e é ideal para servir de ingrediente para salada de 
batatas e como atriz principal do purê. Ela tem consistência diferente da 
batata inglesa. “Cozinha super-rápido. Sete minutos é o tempo ideal para 
ficar pronta”, acrescenta dona Rosa, que tirara uma prova antes da colheita, 
iniciada nessa sexta-feira. 
Além da tradição de plantar as batatas no dia certo, dona Rosa e seu Nestor 
contaram com a tecnologia. Usaram fertilizante na terra e mantiveram as 
linhas bem limpas, para que as Jahres Kartoffel pudessem crescer. Na hora 
de colher, é preciso cuidado. Quem vai com muita força na enxada pode 
partir a batata ao meio. “É preciso pegar de lado, para virar um pouco a terra, 
e depois colocar as mãos mesmo”, ensina a produtora. Uma por uma, as 
batatinhas vão saindo para fora da terra, embaixo da rama. 
As menores ficam para a semente; são as que serão plantadas no próximo 
dia 24 de junho. As maiores vão para o galpão. Guardar batatinha durante 
um ano exige também um cuidado extra. Não dá para lavá-la, para tirar a 
terra, e não é possível guardá-la direto em uma caixa ou na geladeira, por 
exemplo. 
A Jahres Kartoffel precisa ficar um tempo acomodada no chão, coberta por 
um saco de tecido; depois, ela pode ir para outro recipiente, abrigada do 
calor e da umidade, mas sem a necessidade de refrigeração. “Se a gente não 
faz assim, ela fica verde, e quando fica dessa cor não pode ser consumida”, 
acrescenta a produtora rural. 
Uma tradição secular que brota na lavoura 
Dona Rosa revela que o plantio da Jahres Kartoffel, acompanhado pela 
Gazeta do Sul nos últimos quatro meses, reacendeu uma tradição quase 
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esquecida. Segundo ela, os Weber teriam que ter semeado uma área dez 
vezes maior para atender a tantos pedidos por sementes. “Até pessoas de 
outros Estados, que viram a reportagem, pediram sementes para cultivar a 
batatinha no próximo dia de São João”, disse. 
A lenda do cultivo da batata do ano reza que é preciso plantá-la antes do 
nascer do sol do dia 24 de junho, Dia de São João. A semeadura nesse dia 
confere às batatinhas as características de sabor diferenciado e a imunidade 
contra o clima. 
A safra plantada em Linha João Alves resistiu a duas grandes geadas e 500 
milímetros de chuva, ambas condições adversas ao cultivo do tubérculo. 
“Nós usamos adubo e cuidamos da plantação. Até ficamos preocupados com 
a produção, porque houve muita chuva durante o inverno”, salientou dona 
Rosa. 
Seguindo a tradição, agora as batatinhas de menor tamanho serão 
separadas para se transformarem nas sementes do próximo plantio. “E nós 
estaremos de novo, no próximo Dia de São João, para cultivar mais uma 
lavoura de Jahres Kartoffel”, garantiu a produtora. 
 

Startup sueca lança primeiro leite vegetal à 
base de batata do mundo 

 
Data: 05/08/2021 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/primeiro-leite-vegetal-
%C3%A0-base-de-batata/ 
 

 
 

Com sede na Suécia, a recém-lançada marca de laticínios vegana Dug 
desenvolveu o primeiro leite vegetal à base de batata do mundo. De acordo 
com a startup, não espuma apenas como o leite de verdade - é muito mais 

sustentável, mesmo em comparação com os leites vegetais concorrentes no 
mercado. Dug foi criado por Veg of Lund, um comida inovador enraizado na 



15/2021 

pesquisa da professora Eva Tornberg na Lund University. Em vez de usar 
soja, aveia ou amêndoas, Dug usa batatas. 

 
De acordo com a marca, é a primeira alternativa ao leite vegano à base de 
batata do mundo. Usando uma base de batata, a formulação da startup 
contém proteína de ervilha, maltodextrina, fibra de chicória, óleo de colza e 
aromas naturais. Dug também é fortificado com vitaminas, incluindo D, B12 e 
ácido fólico. 
No momento, Dug oferece três sabores: Original, Barista, Unsweetened. 
Toda a linha é isenta de lactose, soja, glúten e nozes, o que o diferencia dos 
demais leites veganos do mercado. Ele funciona exatamente como o leite e 
pode ser usado para cozinhar, assar e até mesmo criar a espuma perfeita 
para os lattes. 
O leite de batata da marca possui uma pegada de carbono 
impressionantemente baixa, estimada em cerca de 0.27t a 0.31 kg CO2e / 
kg. Também usa muito menos terra, exigindo metade da quantidade 
necessária para o cultivo de aveia. Em termos de uso de água, Dug usa 56 
vezes menos água do que o leite de amêndoa. 
 
“Temos um bom produto do qual nos orgulhamos”, disse Thomas Olander, 
CEO da Veg de Lund. “Nossa escolha de usar batatas como base significa 
que temos uma bebida super-sustentável. Batatas não precisam crescer 
muito, o que as torna uma cultura super-sustentável em comparação com 
outras como soja, amêndoas ou aveia. Sem mencionar os laticínios.” 
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'Amber Delight': Uma variedade que 
começou a crescer e que levou 

prosperidade aos produtores de batata na 
Índia 
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Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2021/amber-delight-
early-bulking-variety-bringing-prosperity-table-potato-farmers-india 
 

 

 
 
Na Índia, os produtores de batata de mesa no segmento de volume 
intermediário inicial tinham uma escolha de variedades muito limitada. Eles 
estavam enfrentando desafios como aumento de volume lento, baixo 
rendimento comercializável e, portanto, lucros mais baixos. Além disso, havia 
problemas de capacidade de armazenamento que levavam a maiores perdas 
de armazenamento. 
 
Soundararadjane, S. CEO da Technico: 
 Na Technico, estamos focados na avaliação de uma ampla variedade de 
segmentos com viz., Table, French Fry e Crisp, com nosso acesso a 
germoplasma com Global Breeders, tendo em mente as necessidades 
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emergentes dos produtores de batata e participantes da indústria de 
processamento para o futuro. 
Para atender às necessidades dos agricultores e aumentar sua lucratividade, 
a Technico Agricultural Sciences Limited (TASL), Índia, vem realizando 
extensos testes de avaliação de variedades sob seu programa de Avanço 
Varietal em todos os estados produtores de batata do país. Isso ajuda a 
identificar e lançar variedades adequadas em diferentes zonas agro-
climáticas. 
Um dos lançamentos recentes da variedade Table do Technico 'Amber 
Delight ”trouxe aplausos entre os agricultores em W. Bengal, Bihar, Gujarat e 
Uttar Pradesh, pois pode ser colhido após 75 dias e se encaixa perfeitamente 
em sua rotação de culturas. 
 
Amber Delight oferece os seguintes benefícios: 
Alto rendimento: 15,5-17,0 MT / Acre em 90-100 dias, aumenta o rendimento 
por unidade de terra e, portanto, reduz o custo de produção para o produtor 
Tubérculo uniforme: os tubérculos são muito uniformes em forma e tamanho 
e produzem mais de 90% de rendimento comercializável 
Melhor capacidade de armazenamento: Melhor no segmento e menores 
perdas de armazenamento 
 
Prosenjit Karak, um produtor de Amber Delight de Hooghly, W. Bengal: 
 “Eu plantei Amber Delight em 2 hectares e obtive um rendimento de 17.500 
kgs / Acre na colheita de 70 dias. Seus tubérculos eram uniformes em forma 
e tamanho, a pele brilhante atraiu compradores no mercado. Amber Delight é 
um dos primeiros graneleiros que me ajudou plantio oportuno de minha 
próxima safra de amendoim também. " 
A Technico Agricultural Sciences Limited é uma empresa Ag Biotech líder 
envolvida na produção e comercialização de batata-semente de primeira 
geração. 


