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Divulgado sequenciamento do 
genoma da batata 

Data: 22/09/2020 
 
Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/divulgado-
sequenciamento-do-genoma-da-batata_439965.html 

 

 
 
Cientistas da Universidade e Pesquisa de Wageningen (WUR) e Solynta, a 
inventora do melhoramento híbrido de batata, publicaram a sequência do 
genoma mais completa para batatas até hoje. Um aspecto único é que tanto 
a sequência quanto o material vegetal estão disponíveis para pesquisa (sob 
condições específicas). Isso pode eventualmente resultar em uma batata que 
é mais resistente ao calor ou à seca ou tem maior resistência a doenças. 
A batata é uma das culturas alimentares mais importantes do mundo. 
Portanto, melhorias em seus recursos podem ter um grande impacto. No 
entanto, a leitura da estrutura do genoma da batata é extremamente 
complicada, pois uma batata normal consiste em quatro genomas, o que 
torna difícil determinar a posição dos genes. Uma pesquisa recente aplicou 
uma planta de batata real diplóide com um único genoma, um homozigoto, 
que torna mais fácil ler e comparar a sequência de bases do DNA. Esta 
planta, Solyntus, foi produzida como parte do programa de melhoramento de 
batata híbrida da Solynta.  
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Richard Visser, professor do departamento de melhoramento de plantas da 
WUR, está animado com a nova sequência. “A sequência do genoma 
disponível anteriormente, que também ajudei a estabelecer, consistia em 
aproximadamente 125.000 pequenos segmentos. O genoma que 
apresentamos agora compreende 185 grandes segmentos. Esta é uma 
melhoria significativa que foi alcançada através de uma combinação de 
material vegetal exclusivo e novas técnicas de sequenciamento e análise. 
Embora a sequência anterior incluísse uma variedade selvagem de batata, 
agora usamos uma planta de batata real. Espero, e espero, que nosso 
trabalho acabe por levar a um processo de melhoramento de batata mais 
rápido e eficiente”, conclui. 
 

HF BRASIL/CEPEA: Equipe avalia impacto de 
cenário econômico sobre cadeia de HF 

Data: 14/09/2020 
 
Disponível em: https://obomdanoticia.com.br/agro-economia/hf-
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de-hf/77950 
 

 

 
Na matéria de capa deste mês, a equipe da revista Hortifruti Brasil, 
publicação do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada), da Esalq/USP, avalia o impacto do atual contexto econômico sobre 
a cadeia de frutas e hortaliças. Para isso, pesquisadores esmiuçaram como 
três importantes variáveis econômicas – dólar, juros e PIB/renda – 
influenciaram os custos de produção de algumas culturas, as exportações, a 
renda do consumidor e o acesso ao crédito. Além disso, uma pesquisa junto 
a quase 200 leitores foi realizada, levantando os reais impactos da atual 
conjuntura sobre o setor de HF. 
Dólar eleva CUSTOS – O dólar elevou os preços de importantes insumos da 
atividade, como fertilizantes. O resultado disso, no entanto, foi distinto entre 
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as culturas analisadas pela equipe Hortifruti/Cepea. A valorização da batata 
no primeiro semestre, por exemplo, amenizou os impactos do aumento de 
custo, ao passo que baixas nos preços do tomate prejudicaram a renda do 
produtor. 
EXPORTAÇÕES registram bom desempenho em 2020 – As exportações 
brasileiras de frutas e de suco de laranja registraram bom desempenho nos 
primeiros sete meses de 2020. No caso de frutas e suco, além do câmbio 
elevado, o apelo saudável e a oferta brasileira favoreceram os embarques no 
primeiro semestre. A exceção foi o mamão, que registrou diminuição nas 
vendas externas, por conta da restrição dos voos internacionais de 
passageiros e do maior custo do frete. Outro produto que foi prejudicado no 
início da quarentena foi a maçã (via marítima), em decorrência do lockdown 
na Índia e em Bangladesh, principais compradores da fruta brasileira no 
período. Vale lembrar que o bom desempenho no mercado externo é 
benéfico até para quem não exporta, já que reduz a disponibilidade 
doméstica de frutas nacionais de alto valor agregado. 
 
RENDA comprometida limita demanda por frutas mais caras 
A queda da renda do consumidor reduz a procura por alimentos não 
essenciais. Dessa forma, os impactos de uma menor renda sobre cada um 
dos HF’s são diferentes. A equipe Hortifruti/Cepea dividiu os hortifrutícolas 
em três grupos (com alto, médio e baixo impactos), tendo-se como critério o 
quanto o consumo de cada fruta ou hortaliça é influenciado pela variação da 
renda. Produtos essenciais, com poucos substitutos diretos e de baixo peso 
no orçamento, tendem a ter menos impacto com a queda da renda. 
Encaixam-se neste grupo a cebola e a batata. Por outro lado, frutas mais 
caras, como a uva, melão, manga e mamão, que pesam mais sobre o 
orçamento familiar e com vários substitutos próximos, tendem a ter redução 
quase que proporcional à queda da renda. Um reflexo intermediário é 
observado para as frutas consideradas mais comuns ao consumidor, como 
banana, laranja, maçã e melancia, e também tomate, cenoura e alface. A 
ideia inversa também é verdadeira: um aumento da renda eleva a procura 
por frutas de alto valor. 
 
Produtor não teve problemas para captar CRÉDITO em 2020 
A pesquisa realizada pela equipe Hortifruti/Cepea mostra que a maior parte 
dos leitores declarou não ter registrado problemas significativos em termos 
de captação de crédito. Do total, 62% responderam que mantiveram a 
mesma proporção entre capital próprio e de terceiros em 2020 – isto é, sem 
reflexos significativos da pandemia sobre o acesso ao crédito. 
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A Banas Dairy iniciou a construção de uma 
fábrica de processamento de batata em Gujarat, 

Índia, para a produção de Batatas Fritas 
 
Data: 09/09/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/banas-dairy-has-
started-construction-potato-processing-plant-gujarat-india-
production?taxonomy=1001&region=1843 
 

 
A Banas Dairy - um dos 18 sindicatos cooperativos sob a Federação 
Cooperativa de Marketing de Leite de Gujarat (GCMMF) - atualmente adquire 
7.000 toneladas métricas de batatas e fabrica produtos à base de batata em 
uma unidade contratada no Norte de Gujarat. Estes produtos de batata 
prontos para cozinhar e servir estão atualmente sendo comercializados sob a 
marca 'Amul Happy Treats'. 
De olho na demanda global por produtos à base de batata, a Banas Dairy 
está montando uma unidade de processamento de batata de Rs 100 crore 
(US $ 13,5 milhões) no norte de Gujarat, que assumirá marcas estabelecidas 
como McCain Foods India Pvt Ltd e Hyfun Foods em seu quintal. 
A unidade que terá capacidade anual para processar 50.000 toneladas 
métricas de batata terá como foco a produção de batatas fritas e 12 outros 
produtos de batata para os mercados doméstico e internacional no Sudeste 
Asiático. 
 
Kamraj Chaudhary, Diretor Administrativo da Banas Dairy: 
 “As obras civis da obra já começaram. O maquinário para a fábrica será 
importado da Holanda e temos como meta iniciar a produção em outubro de 
2021.” 
A Banas Dairy coleta 70 lakh litros de leite diariamente e se descreve como 
“a maior produtora de leite da Ásia”. 
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A unidade de fabricação está sendo instalada perto de Diyodar, no distrito de 
Banaskantha, no norte de Gujarat, que é um centro para os produtores de 
batata. 
 
Kamraj Chaudhary: 
 “O norte de Gujarat não é apenas uma região de cultivo de batata, há uma 
grande demanda global por produtos de batata, como batatas fritas.” 
“Recentemente, exportamos alguns dos produtos, incluindo batatas fritas 
para as Ilhas Maurício, Malásia e Cingapura.” 
A Banas Dairy - que é um dos 18 sindicatos cooperativos da Federação 
Cooperativa de Marketing de Leite de Gujarat (GCMMF) - atualmente adquire 
7.000 toneladas métricas de batatas de 500 fazendeiros e fabricantes de 
produtos à base de batata em uma unidade contratada no norte de Gujarat. 
Alguns anos atrás, Banaskantha havia superado a Agra de Uttar Pradesh 
para se tornar o maior distrito produtor de batata do país. Até a qualidade das 
batatas cultivadas pelos agricultores do estado são superiores. Embora 
Gujarat cultive apenas 10 por cento do total de batatas produzidas na Índia, é 
responsável por 27 por cento das exportações de batata. 
Para cada quilo de batatas fritas, são necessários dois quilos de batatas. As 
batatas fritas de 9 mm (milímetros) são normalmente exportadas, enquanto 
as menores de 6 mm são consumidas no mercado interno. A unidade de 
processamento de batatas contratada também fabrica stix de vegetais, 
hambúrgueres, aloo tikka e fatias de batata. Estes produtos de batata prontos 
para cozinhar e servir estão atualmente sendo comercializados sob a marca 
“Amul Happy Treats”. 
 
Kamraj Chaudhary: 
 “No momento não temos unidade própria e por isso há algumas 
preocupações em relação à qualidade.” 
“Assim que a nova unidade for inaugurada, não só melhoraremos a 
qualidade, mas seremos capazes de adquirir mais batatas dos agricultores 
por meio de agricultura contratada.” 
A Banas Dairy está recebendo um subsídio de Rs 21 crore do Ministério das 
Indústrias de Processamento de Alimentos para estabelecer esta unidade 
que fica a 90 quilômetros de Mehsana, onde operam unidades de 
processamento de batata semelhantes da McCain e Hyfun Foods. 
 
Kamraj Chaudhary: 
“Nossa maior vantagem é a rede existente de logística e marketing da Amul. 
Já estamos fornecendo sementes de batata a Rs 2 menos o quilo do que as 
fornecidas por empresas privadas em Banaskantha.” 
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Pesquisadores identificam novos genes de 
resistência que protegem a batata contra 

Phytophthora infestans 
 
Data: 23/09/2020 
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identify-new-resistance-genes-protecting-potato-against-
phytophthora?amp 
 

 
 
Pesquisadores identificam novos genes de resistência que protegem a batata 

contra Phytophthora infestans 
 
A requeima é o patógeno mais importante da batata e causa devastação em 
todo o mundo. A doença, causada pelo oomiceta Phytophthora infestans, foi 
o estopim da Fome Irlandesa e ainda uma das ameaças mais sérias à 
produção de batata, causando perdas econômicas significativas. 
Em uma recente colaboração entre a Academia Chinesa de Ciências 
Agrícolas e o instituto James Hutton, os cientistas identificaram uma batata 
selvagem diplóide com alta resistência ao P. infestans. 
Eles descobriram novos genes R nesta batata usando a análise dRenSeq, e 
análises transcricionais adicionais revelaram o papel essencial das múltiplas 
vias de transdução de sinal e vias metabólicas secundárias na imunidade das 
plantas na batata selvagem. 
 
Guangcun Li, um dos cientistas envolvidos no estudo: 
 “Descobrimos que a resistência observada nesta batata selvagem foi devido 
a novos genes de resistência anteriormente não caracterizados.” 
“Também descobrimos que a fotossíntese foi inibida para promover a 
resposta imunológica.” 
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É uma nova descoberta que existe inibição fotossintética em batatas. No 
entanto, os cientistas também descobriram que a barreira física das folhas 
era muito importante. 
 
Guangcun Li: 
 “As folhas desta batata selvagem são duras e mostram imunidade quando 
inoculadas com P. infestans em baixa concentração.” 
Esta pesquisa fornece novos recursos para o melhoramento da batata com 
resistência à requeima e uma nova base teórica para o melhoramento da 
batata com resistência a doenças. Para saber mais, leia 
'Novas descobertas sobre o mecanismo de resistência de uma espécie de 
batata selvagem de elite diploide JAM1-4 em resposta a uma super cepa de 
Phytophthora infestans', publicado na edição de agosto da Phytopathology. 
 

Doenças da batata e dicas para gerenciá-las no 
armazenamento 

 
Data: 18/09/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/potato-diseases-
and-tips-manage-them-storage?taxonomy=149&region=1843 
 

 
 
Como a colheita da batata está em andamento em muitos lugares e muitas 
das batatas colhidas estão sendo armazenadas, é um bom momento para 
dar uma olhada no que é necessário para oferecer a essas batatas a melhor 
chance de um armazenamento longo e bem-sucedido. Este artigo, escrito por 
dois experientes especialistas canadenses em armazenamento, Dr Eugenia 
Banks (Ontario Potato Board) e Mark VanOostrum (WD Potato Ltd) oferece 
uma visão geral do que procurar. 
 
O básico 
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Um requisito essencial para um longo período de armazenamento é que as 
condições de armazenamento correspondam às necessidades e ao uso final 
da cultura. 
Os requisitos de armazenamento da cultura podem ser avaliados antes da 
colheita, fazendo vários testes de escavação que permitem determinar se a 
distribuição e o nível de infecção dos tubérculos estão presentes. 
 

 

Podridão mole 
 

Se houver áreas de risco em um campo, como pontos baixos com batatas 
estragadas, ignore essas áreas, não as colha. 
Se você encontrar cerca de 2% de batatas estragadas espalhadas pelo 
campo, tente comercializar a safra direto do campo. Se isso não for viável, 
armazene a colheita perto da porta de armazenamento e mova-a na primeira 
oportunidade. 
 

 
Perna negra 

 
Os campos com podridões moles, como Dickeya e canela-preta, podem se 
beneficiar da colheita mais tarde na temporada de armazenamento, 
permitindo que os tubérculos doentes se decomponham completamente ou o 
suficiente para que sejam facilmente identificados para classificação. 
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Dickeya dianthicola 
 

Em muitos casos, abrir um campo e ver muitas podridões suaves pode ser 

muito assustador, mas seguir em frente e retornar em duas semanas tem 

permitido tempo suficiente para que as podridões se decomponham 

completamente e a cultura armazene bem muitas vezes. 

 

Podridão mole 

As 5 principais doenças de armazenamento que requerem vigilância contínua 

durante o período de armazenamento são: requeima, podridão rosa, 

vazamento de Pythium, podridão seca de Fusarium e podridão mole. A 

identificação correta é crítica para aplicar um tratamento pós-colheita e 

implementar práticas específicas de gerenciamento de armazenamento. 
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Podridão rosa 

Aplicar um fungicida pós-colheita em uma cultura que só apresenta podridões 

bacterianas pode ser uma perda de tempo e dinheiro. A colheita, o manuseio 

e o armazenamento das batatas problemáticas requerem atenção contínua. 

 

Requeima 

A colheita deve começar assim que a casca do tubérculo estiver curada, mas 

esteja ciente de que algumas variedades estão levando de 3 a 4 semanas 

após a matança para serem preparadas o suficiente para o sucesso do 

armazenamento a longo prazo. Não colha em condições úmidas, 

especialmente em temps de polpa mais altos, mesmo acima de 18C a 

doença se espalha rapidamente. 

Certifique-se de ter um programa de configuração livre de hematomas e todo 

o equipamento está configurado para evitar quedas, velocidades reduzidas 

dos transportadores e fluxo total para reduzir hematomas. Tubérculos feridos 

e machucados são facilmente atacados por bactérias da podridão mole. A 

temperatura da polpa do tubérculo deve estar entre 110C e 180C ao cavar a 

colheita. 
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Podridão mole 

Tratamento pós-colheita 

Os produtos de ácido fosfórico (Rampart, Confine *, Phostrol) aplicados como 

tratamentos pós-colheita reduzem a incidência de requeima e podridão rosa 

no armazenamento. Os tubérculos devem estar rolando quando passam sob 

a barra de pulverização para garantir uma cobertura uniforme. 

 

Requeima 

Gerenciamento de armazenamento: período de cura - período de 

resfriamento - período de espera 

Um armazenamento limpo e higienizado é essencial antes de armazenar as 

batatas. Classifique os tubérculos suspeitos e remova detritos, torrões e 

sujeira antes de colocar as batatas no armazenamento. As três ferramentas 

básicas de gerenciamento de armazenamento disponíveis são temperatura, 

umidade e fluxo de ar. Uma das situações mais difíceis que os gerentes de 

armazenamento de batata enfrentam é quando percebem que uma safra de 
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batata armazenada corre o risco de se deteriorar devido a doenças. O ponto 

crítico é limitar a propagação do patógeno de batatas doentes para batatas 

saudáveis e evitar que o problema piore. 

Período de cura 

A cura adequada é necessária para curar cortes e hematomas produzidos 

durante a colheita, para reduzir a propagação do patógeno e para manter as 

perdas por encolhimento ao mínimo. A temperatura de armazenamento 

recomendada para a cura de batatas em risco de podridão úmida é de 100 ° 

C por 2 a 3 semanas com ventilação contínua para secar tubérculos úmidos. 

A pilha deve ser ventilada com ar seco (umidificador desligado) até que não 

haja mais risco de quebra. Em alguns casos, isso pode levar várias semanas. 

Se 'pontos quentes' começarem a se desenvolver durante a cura, forneça 

maior fluxo de ar para a área para ajudar a prevenir a propagação de 

patógenos adicionais. 

A ventilação suplementar pode ser adicionada por ventiladores auxiliares no 

topo da pilha ou nos dutos abaixo dos pontos problemáticos. Alguns 

tratamentos de armazenamento estão disponíveis para serem aplicados por 

meio da umidificação, o que pode ajudar a reduzir a propagação de doenças. 

Período de resfriamento 

Após o período de cura necessário, ajuste a temperatura de armazenamento 

para a temperatura de manutenção. Taxas lentas e constantes de 0,3F por 

dia. 

Período de espera  

As temperaturas de espera mais baixas diminuem a taxa de progressão da 

doença. Qualquer decisão de armazenamento envolvendo ajustes de 

temperatura deve levar em consideração o uso final das batatas. 

As batatas de processamento precisam ser armazenadas em temperaturas 

mais altas do que as sementes e as safras frescas; portanto, a opção de 

baixas temperaturas de armazenamento não está disponível. 
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Dependendo da natureza e da porcentagem de podridão úmida no 

armazenamento, a pilha pode precisar de ventilação adicional de secagem 

com umidade reduzida do ar durante este período. 

No entanto, a umidade reduzida resulta em encolhimento adicional e retarda 

a cicatrização da ferida, o que pode aumentar a incidência de podridão seca 

de Fusarium. 

 

Podridão Fusarium 

A redução da umidade relativa no armazenamento para 85% ou menos 

também pode diminuir a disseminação secundária do patógeno da sarna 

prateada. Ainda assim, avalie outras estratégias de manejo antes de reduzir 

a umidade relativa. 

Monitore os estoques diariamente. Termômetros suspensos em várias 

profundidades na pilha fornecem uma boa indicação da temperatura média. 

 

Podridão Fusarium 
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As armas infravermelhas são úteis para localizar os pontos quentes antes 

que comecem a afundar e se espalhar. Os produtores de processamento 

podem querer medir os níveis de dióxido de carbono. Se o dióxido de 

carbono se acumular no armazenamento, a cor dos alevinos pode ser 

variável. Os sensores de dióxido de carbono ajudam a manter os níveis de 

CO2 desejados. 

2020 pode se tornar a temporada de batata mais 
difícil do noroeste europeu em 50 anos 

 
Data: 21/09/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/2020-could-
become-toughest-nw-european-potato-season-50-
years?taxonomy=173&region=1843 

 

 
 
Romain Cools: 2020 pode muito bem se tornar a temporada de batata mais 

difícil do noroeste europeu em 50 anos 
 

Na semana passada, a associação dos Produtores de Batata do Noroeste da 

Europa (NEPG) anunciaram sua estimativa de safra para a safra 2020/2021. 

Eles calculam que a produção da batata ficará entre 27 e 27,3 milhões de 

toneladas. Isso é para os cinco países produtores de batata mais importantes 

do noroeste da Europa. 

Romain Cools, Secretário-Geral da Belgapom: 
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“Esses resultados correspondem às informações que recebemos de várias 

partes”. 

“Segundo alguns, este pode ser um ano desastroso. Mas, os rendimentos 

são surpreendentemente maiores do que muitos estimaram.” 

“Existem, no entanto, grandes diferenças entre parcelas, variedades e 

regiões. A Bélgica não está se saindo tão bem graças à redução das chuvas 

no país. A Bélgica também tem a capacidade de irrigação mais baixa. Não é 

por acaso que estamos em constantes discussões agora. São com os 

diversos setores e elos da cadeia e com o governo”. 

“Devemos traçar uma nova política de água para nossa agricultura e 

horticultura. Se considerarmos os números, vemos que estamos um pouco 

acima da média dos últimos cinco anos. Foram anos ruins. Olhando para os 

números dos últimos dez anos, a produção de batata tem pontuação pior. ” 

Protecionismo 

O mercado, por outro lado, não é tão favorável quanto os rendimentos, diz 

Cools. 

Romain Cools: 

“O protecionismo está surgindo em alguns países. Trump, Putin e os 

chineses estão alimentando esses incêndios. O comércio de livre mercado 

não é mais um dado adquirido. Isso se deve em parte à pressão do COVID-

19. A Europa é uma exceção clara. Mas, acho que estamos sozinhos no 

momento. O protecionismo não é o único problema. ” 

“Determinamos que as vendas no mercado local ainda não estão nos níveis 

anteriores à crise corona. Certamente não para os setores de hospitalidade, 

serviços de alimentação e cozinha industrial.” 

“Lá, ainda estamos muito longe da situação pré-COVID-19. As vendas para 

varejistas, no entanto, estão indo bem. Mas, isso não compensa a queda nas 

exportações e vendas para empresas de hotelaria e catering.” 

Brexit 

Romain Cools: 

“Também há ondas constantes de coronavírus. Veja o Brasil - um país 

importante no que diz respeito às nossas vendas. A cereja do bolo é a saída 
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do Reino Unido da UE no final do ano. Mas ninguém sabe o que vai 

acontecer lá. Devemos perceber que o processamento de batata britânico 

está nas mãos de empresas canadenses e americanas. ” 

“Se conseguirem virar o mercado, será catastrófico para a região do Benelux. 

Afinal, o Reino Unido é o segundo mercado de exportação mais importante 

para a Bélgica e os Países Baixos. Infelizmente, devo admitir que o futuro de 

curto prazo não é otimista quando se trata de vendas. Se tivéssemos um 

super rendimento este ano, acho que a temporada passada, terrível, teria se 

repetido.” 

CIPC 

Romain Cools: 

“Já que estamos mencionando desafios - acho que as exportações para 

países terceiros vão se tornar muito difíceis. Isso se deve à proibição 

europeia do CIPC. Teremos que esperar para ver como todo o setor europeu 

da batata lidará com as alternativas de conservação da safra atual. Os 

produtores esperam armazenar batatas até maio / junho, usando substâncias 

naturais. Mas, algumas empresas fizeram estudos do que negar oficialmente 

esses resultados. Portanto, espero problemas ao longo da temporada.” 

“E eu nem mesmo levei em consideração a estratégia 'Farm to Fork' da 

Comissão Europeia. Isso faz parte do 'Acordo Verde'. Ninguém pode negar 

que estamos enfrentando um enorme desafio climático. E recentemente, a 

presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen, anunciou que a Europa 

apoiaria este Acordo Verde de todo o coração. O cultivo, o comércio e o 

processamento da batata também mudarão radicalmente nos próximos anos. 

Considerando todos esses desafios - além dos problemas do COVID-19 - 

acho que esta pode ser a temporada mais difícil em 50 anos.” 

“Também não devemos esquecer os novos (temporários) níveis máximos de 

resíduos (tMRL). Estas serão aplicadas a partir de 2021/2022. Não sei se 

todos os agricultores que armazenam batatas estão cientes disso. Eles 

devem limpar profundamente seus armazéns para permanecer abaixo deste 

padrão temporário. Se eles não fizerem isso, eles podem ter leituras acima 

do tMRL. O governo então exigirá que todas as batatas armazenadas sejam 

destruídas, às custas do produtor”. 
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“Isso não é apenas uma grande perda para o agricultor. Também lhes 

custará dinheiro destruir e remover essas batatas. Alguns podem não 

acreditar em mim. Mas a Belgapom vai colher amostras em 1.000 depósitos 

nos próximos meses.” 

“Queremos ver se as batatas armazenadas já estão abaixo desse tMRL. 

Precisamos desses dados para convencer a CE de que precisamos dessa 

medida. Em segundo lugar, é uma ferramenta para mostrar aos produtores 

se eles estão prontos.” 

Mercado de produtos frescos 

Apesar de todas essas dificuldades, também há desenvolvimentos positivos 

no setor de batata. 

Romain Cools: 

“O mercado de produtos frescos certamente está melhor. Infelizmente, o 

mercado de produtos frescos é apenas uma parte limitada do nosso setor de 

batata como um todo. Com sorte, podemos manter essa tendência. Mas, o 

clima atual do outono não está ajudando a aumentar o consumo de batata. 

Normalmente vemos o consumo de batata subir em setembro.” 

“Acima de tudo, porém, estou torcendo pela indústria de processamento. 

Esse mercado, tanto em nível doméstico quanto global, definitivamente ainda 

não se recuperou. Para piorar, eles estão enfrentando o crescente 

protecionismo em alguns países. Existem outras mudanças importantes, 

como a substituição do CIPC. Isso é algo com que os produtores no resto do 

mundo não precisam lidar (ainda).” 

“Infelizmente, estes são tempos difíceis para este grande produto. Muitas 

pessoas na Bélgica, Holanda, França e Alemanha dependem da indústria da 

batata. Portanto, é crucial que as pessoas, incluindo os políticos, levem essa 

indústria a sério. Nossos fornecedores, cultivadores, comerciantes e 

processadores esperam que o governo os apoie neste momento difícil. O 

apoio a um nível competitivo internacional, bem como de livre comércio, é 

especialmente importante. Isso deve facilitar a transição de um tempo de uso 

CIPC para um sem ele.” 
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Ucrânia planeja banir importação da Rússia 

 
Data: 23/09/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2020/potato-market-
ukraine-plans-ban-imports-russia?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
 
Para apoiar o cultivo doméstico da batata, o Ministério da Economia planeja 

proibir a importação de batatas da Rússia, introduzir consultas com o serviço 

fitossanitário e introduzir apoio estatal para o processamento. 

O anúncio foi feito pelo vice-ministro da Economia, Taras Vysotsky, em sua 

página no Facebook, relatórios agronews.ua. Ele realizou uma reunião do 

grupo de trabalho sobre o desenvolvimento da cultura da batata, que discutiu 

ferramentas para apoiar esta indústria. 

O Vice-Ministro realizou também uma convocatória mensal com associações 

relevantes e órgãos competentes na área da produção de sementes. 

Recorde-se que o Ministério do Desenvolvimento Económico, Comércio e 

Agricultura elaborou um projecto de Conceito para o Desenvolvimento 

Industrial da Batata para 2021-2025. 

O objetivo de tal desenvolvimento é aumentar a produção de sementes de 

alta qualidade e batatas alimentares em áreas industriais em empresas 

agrícolas, o desenvolvimento de infra-estruturas de mercado relacionadas 

com o fornecimento de produtos à população e processamento de batatas. 
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Batatas fritas, chocolate e queijo são os maiores 
inimigos da reciclagem 
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Batatas fritas, chocolate e queijo fazem parte do leque de produtos que 
menos contribui para a reciclagem de embalagens, com grandes marcas 
como Pringles, KitKat e Babybel acusadas de não fazer mais para ajudar o 
meio ambiente, segundo uma nova investigação avançada pelo ‘The 
Guardian’. 
O grupo de consumidores ‘Which?’ analisou 89 dos produtos de marca mais 
vendidos no Reino Unido e descobriu que apenas um terço, cerca de 34%, 
tinha embalagens totalmente recicláveis. Cerca de quatro em cada 10, ou 
seja 41%, dos produtos não tinham rótulos completos, o que diminui a 
consciência ambiental dos consumidores. 
 
No estudo foram analisadas 10 tipos diferentes de alimentos, incluindo 
chocolate, refrigerantes, aperitivos, iogurtes, bebidas, queijo e pão. Os 
especialistas dividiram as embalagens, pesaram cada elemento e avaliaram 
se poderiam ser facilmente reciclados. 
Uma das conclusões revelou que o nível de reciclagem de cada produto 
variava bastante. De longe, as batatas fritas, são as piores neste indicador 
com apenas 3% das embalagens recicláveis, o que inclui a marca Pringles 
com o seu «tubo» muito difícil de reciclar. 
Do chocolate analisado, quase um terço das embalagens não era reciclável, 
exemplos disso são as conhecidas marcas KitKat, Nestlé, ou Mars. Por sua 
vez nos queijos, marcas como a Babybel colocam os produtos em sacos de 
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rede plástica, muito difíceis de reciclar. Para além disto, nenhuma das 
embalagens de pão analisada era reciclável. 
Natalie Hitchins, diretora de produtos e serviços da ‘Which?’, disse: «Os 
consumidores querem marcas que levem a sustentabilidade a sério e 
produtos que sejam fáceis de reciclar, mas para fazer realmente a diferença 
no meio ambiente, os fabricantes têm de maximizar o uso de produtos e 
materiais recicláveis e garantir que são rotulados corretamente». 
«Para reduzir o desperdício em aterros, o governo deve tornar a rotulagem 
dos produtos obrigatória, simples e clara, permitindo que os compradores 
saibam exatamente como descartar as embalagens dos produtos que 
consomem», defendeu citada pelo ‘The Guardian’. 
Em resposta às conclusões, alguns fabricantes disseram que o desperdício 
de alimentos contribui para uma pegada de carbono maior do que o lixo 
plástico e alegou que mudar as embalagens tradicionais para alternativas 
recicláveis pode comprometer ou prejudicar a segurança dos alimentos. 
A Kellogg’s, dona da marca Pringles, afirmou estar «comprometida com o 
objetivo de conseguir embalagens 100% recicláveis ou reutilizáveis até ao 
final de 2025». O mesmo foi garantido pela Nestlé, «incluindo a eliminação 
de plásticos não recicláveis. Estamos a trabalhar muito para chegar lá e 
vamos adotar soluções temporárias para apoiar a reciclagem». 
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Veja como escurecer cabelos grisalhos 
com água de casca de batata 
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Existem maravilhas que podemos fazer com produtos naturais, inclusive com 
coisas que normalmente descartamos. Como é o caso das batatas, que 
apresentam excelentes propriedades para colorir os cabelos claros, através da 
casca. Neste artigo, explicaremos como escurecer cabelos grisalhos com água 
de casca de batata. 
Sabemos que o aparecimento de cabelos grisalhos é um dos processos 
naturais menos desejados pelas mulheres, por isso, normalmente, recorremos a 
tinturas convencionais para cobri-los e combinar com o tom dos nossos 
cabelos. Porém, os recursos químicos prejudicam o cabelo devido a química 
que contém, por isso recomendamos que opte por outras alternativas, como 
esta água para casca de batata. 
A preparação deste simples remédio natural não exige muito esforço, nem um 
grande investimento financeiro, e você mesmo pode prepará-lo em casa. Além 
disso, essa solução vai te ajudar a nutrir totalmente os cabelos de forma natural, 
o que se traduz em um cabelo mais bonito, saudável e cuidado. 
A casca de batata d´água confere ao cabelo uma quantidade significativa de 
vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer os fios ao mesmo tempo que 
adicionam um tom mais escuro e intenso ao cinza. 
Além disso, segundo um estudo realizado pela Universidade de Pardue, 
verificou-se que a batata é um alimento antiinflamatório por excelência, e por 
isso, com elas também pode ser feitas máscaras que reduzem as olheiras e que 
hidratam ao máximo as pele, para prevenir rugas. 
Como se não bastasse, graças ao seu alto teor de amido, a batata estimula o 
crescimento do cabelo, ao mesmo tempo que o fortalece, evitando que caia e 



16/2020 

resseque. Graças às suas propriedades, o cabelo ficará mais forte e brilhante e, 
claro, sem cabelos grisalhos. 
 
Ingredientes 

• As cascas de 4 batatas 
 

 
Preparação e uso 

1- Em uma panela grande com os dois litros de água, coloque as cascas 
de batata e leve ao fogo baixo até ferver, e deixe aquecer por 25 
minutos, depois desligue e deixe descansar até esfriar. 

2- Coe a mistura, reservando o líquido em um borrifador (de preferência 
de vidro), para poder aplicar mais facilmente. Para sua aplicação, 
deve-se lavar muito bem os cabelos, em seguida aplicar o líquido nos 
cabelos, massageando suavemente o crânio. 

3- Deixe a água de batata no cabelo por 20 minutos e depois enxágue 
com bastante água. Repita essas instruções 3 vezes por semana. 

 


