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Batata: Avanço da safra das águas e fim de 
mês reduzem preço no atacado 

 
Data: 30/11/2020 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/274832-batata-
avanco-da-safra-das-aguas-e-fim-de-mes-reduzem-preco-no-
atacado.html#.X8p5d2hKjcd 

 
Entre os dias 23 e 27/11, as cotações da batata tipo ágata especial/saca de 
50 kg ficaram em R$ 143,59 (-17,51%) em São Paulo (SP), em R$ 135,61 (-
15,70%) no Rio de Janeiro (RJ) e em R$ 131,60 (-22,42%) em Belo 
Horizonte (MG). A queda se deve à maior entrada de mercadoria do Paraná, 
que já começa a intensificar um pouco a colheita da safra das águas, à venda 
retraída por conta dos altos preços da semana anterior, aos problemas na 
qualidade de alguns lotes, como por exemplo menor calibre e pele escura e 
proximidade do final de mês. Para a próxima semana a oferta pode se 
reduzir, já que é previsto chuva nas praças em produção. 
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Papicultores de Soacha, Colômbia, 
solicitam a construção de um centro de 

coleta 

Data: 16/11/2020 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/es/news/2020/papicultores-
de-soacha-colombia-solicitan-construcci%C3%B3n-de-un-centro-de-
acopio?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
 
A crise do setor de papel, gerada em parte pela pandemia, afetou também os 
camponeses das áreas rurais de Soacha, que estão vendendo seu produto a 
preços baixos para não perdê-lo. 
Os produtores das aldeias San Jorge, Funsunga, Hungria e Alto del Cabra, 
no distrito de Soacha 1, solicitam à Prefeitura a construção de um centro de 
coleta para venda sem intermediários. 
 
Héctor Bello, fazendeiro da região: 
  
“Venho pedindo a todos os candidatos a prefeito há anos e anos, mas eles 
dão um mercado camponês no parque de San Mateo, não é esse o caminho, 
é criar muito para levar todos os produtos mas no atacado”. 
Batata de ano, crioula, morango, amora e cevada são culturas provenientes 
das zonas rurais do município de Soacha em Cundinamarca. 
 
Hector Bello: 
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 "Todos os papeis, principalmente os pequenos, estão falidos, só sobrevivem 
os papeis grandes que têm dinheiro para se recuperar." 
A Federação Colombiana de Produtores de Batata estima que 65 mil 
toneladas serão importadas em 2020 e em Soacha disseram não à 
importação. 
 
Hector Bello: 
  
Faz favor que o governo não traga batata, cevada ou trigo porque aqui 
somos produtores e nosso país tem condições de suprir o consumo nacional 
sem a necessidade de importação”. 
Cerca de 50 famílias do município vivem da cultura e agora pedem ao 
governo local soluções para uma comercialização adequada. 
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Por que o Potato Virus Y precisa da sua 
atenção 

Data: 03/12/2020 
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O vírus da batata Y (PVY) é um dos problemas mais comuns nas plantações 
de batata, mas poucas pessoas o percebem quando o vêem. Com muitas 
outras coisas com que se preocupar, alguns produtores podem não 
considerar o PVY uma ameaça séria e não aprenderam a reconhecer os 
sintomas. Mas essa atitude está mudando à medida que mais plantações de 
batata são afetadas pelo vírus. 
PVY existe há muito tempo, mas só recentemente se tornou um problema 
sério para os produtores de batata na América do Norte. Existem algumas 
razões para isso. 
 
Por que o PVY é um problema maior agora? 
As infecções ocultas passam muito tempo sem serem detectadas. A 
detecção visual de plantas infectadas é mais difícil devido à adoção de novas 
cultivares que não apresentam sintomas ou apresentam apenas sintomas 
leves quando infectadas com PVY. 'Russet Norkotah' é o mais famoso 
desses cultivares levemente sintomáticos, mas existem muitos outros. Além 
disso, novas cepas de PVY que causam apenas sintomas menores na 
folhagem da batata tornaram-se mais prevalentes. 
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Ambas as circunstâncias permitiram que a quantidade de PVY circulando nas 
regiões de cultivo de batata aumentasse. É um efeito “Typhoid Mary” em que 
as plantas assintomáticas se tornam um importante reservatório para o vírus. 
As batatas-semente agora são selecionadas para PVY. Muitas das agências 
de certificação de sementes, que tradicionalmente classificam os lotes de 
sementes para vírus com base em inspeções visuais, adicionaram o teste 
PVY. O impacto sobre os produtores de sementes de batata tem sido 
significativo, uma vez que os lotes de sementes infectados são rebaixados ou 
rejeitados se tiverem níveis de PVY que excedam as tolerâncias 
estabelecidas. Os produtores de sementes agora são desafiados a 
administrar um problema que nem sempre pode ser visto. 
O PVY está causando problemas secundários mais sérios. Outro motivo para 
o aumento da preocupação é que algumas das novas cepas podem causar a 
doença da mancha anelar necrótica do tubérculo da batata (PTNRD). O 
PTNRD cria anéis afundados ou necróticos na superfície do tubérculo que 
podem se estender até a polpa. 
Essas tensões estão aumentando; já vimos cargas de batatas rejeitadas 
devido ao PTNRD. Essa tendência continuará, a menos que estejamos mais 
vigilantes quanto ao gerenciamento do PVY. Um primeiro passo importante é 
ser capaz de reconhecer os sintomas. 
 
Como Identificar PVY 
Um sintoma característico de infecções por PVY envolve manchas amarelas 
ou verdes claras dos tecidos da folha - também conhecido como mosaico. 
Os sintomas leves podem ser difíceis de identificar. Alguns mosaicos são 
bastante perceptíveis, mas outros só aparecem sob condições nubladas, 
quando as cores contrastantes são mais fáceis de ver. Os sintomas mais 
leves apenas dão uma tonalidade verde mais clara à planta. As folhas das 
plantas infectadas com PVY podem ficar enrugadas. Plantas inteiras podem 
ficar atrofiadas. 
Algumas cultivares têm uma reação de hipersensibilidade ao PVY que resulta 
em estrias necróticas marrom-escuras nas folhas e caules e frequentemente 
progride para queda das folhas. Poucos produtores associam esses sintomas 
com o vírus, embora alguns cultivares comumente cultivados ('Dark Red 
Norland', 'Ranger Russet' e 'Yukon Gold') possam ter uma resposta 
hipersensível a certas cepas de PVY. 
A expressão dos sintomas depende da cepa envolvida. A cepa comum 
(PVYO) raramente causa defeitos nos tubérculos, mas geralmente apresenta 
os sintomas foliares mais graves. A cepa de necrose do tabaco (PVYN) e a 
cepa recombinante (PVYNWi) geralmente causam sintomas foliares leves. 
A cepa de necrose de tubérculos (PVYNTN), como o nome indica, é a mais 
provável de causar PTNRD. Todas as cepas reduzem os rendimentos. 
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Como gerenciar PVY 
Semente limpa.  A melhor coisa que você pode fazer para minimizar o PVY 
em sua cultura é começar com sementes limpas. Compre sementes de 
geração limitada com pouco ou nenhum PVY detectável. Obtenha uma cópia 
do atestado de saúde e analise os resultados das inspeções de campo 
(porcentagem com mosaico) e testes ELISA (porcentagem com PVY). 
Alguns anos atrás, eu estava vendo muito PVY nos campos de 'Alturas'. 
Acontece que a semente de 'Alturas' estava em falta e muitos cultivadores 
compraram sementes que continham mais vírus do que normalmente 
aceitam. A maioria desses produtores sabia que a produção poderia ser 
reduzida, mas não entendia o risco que corriam com a qualidade dos 
tubérculos: 'Alturas' é suscetível a PTNRD quando infectado com PVYNTN. 
Alguns desses produtores planejavam limitar ainda mais a disseminação 
aplicando inseticidas para controlar pulgões, mas essa tática nem sempre 
alcança os resultados desejados. 
Seja estratégico no controle de pulgões.  O vírus adere ao aparelho bucal 
quando se alimentam de plantas infectadas e se espalha quando os pulgões 
passam a se alimentar de plantas saudáveis próximas. 
A transmissão rápida de PVY por pulgões oferece poucas oportunidades de 
limitar a disseminação do vírus com inseticidas. Alguns podem ajudar no 
controle de pulgões colonizadores, como os pulgões verdes do pêssego, mas 
trabalham muito lentamente para impedir outros pulgões que espalham PVY 
enquanto passam em busca de plantas de que gostam mais. 
É melhor aplicar produtos que interfiram na transmissão do vírus - como 
óleos minerais ou inseticidas - que atuam como impedimentos alimentares. 
Os óleos minerais requerem aplicações frequentes (às vezes semanais) 
usando equipamentos de solo quando os pulgões estão voando. Isso os 
torna uma escolha viável para pequenas áreas ou algumas operações de 
semente de batata, mas não para operações maiores. 
Os inseticidas classificados como bloqueadores seletivos de alimentação, 
como Fulfill (pimetrozine, Syngenta) e Beleaf (flonicamid FMC Corp.), podem 
ser aplicados por via aérea e apresentar alguma atividade residual. Consulte 
os rótulos para taxas e padrões de uso apropriados. AVG 
Nota do editor: A revista American Vegetable Grower ®  dá as boas-vindas à 
sua mais nova colunista, Carrie Wohleb. Ela foi escolhida pessoalmente por 
Phil Nolte, colunista de “Potato Pointers” de longa data e agora aposentado  . 
o A equipe do  Cultivador de vegetais americano  está animada para que ela 
compartilhe seus conhecimentos e ideias com você. 
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Presença de verruga de batata 
(Synchytrium endobioticum) confirmada 

na Ilha do Príncipe Eduardo 
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Novo relatório de verruga de batata (Synchytrium endobioticum) na Ilha do 

Príncipe Eduardo, Canadá 
 
A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) confirmou 
recentemente a presença de verruga da batata em dois campos em uma 
fazenda na Ilha do Príncipe Eduardo (PEI). A verruga da batata é uma praga 
quarentenária regulamentada no Canadá. 
A doença das verrugas da batata é causada por um fungo transmitido pelo 
solo, Synchytrium endobioticum, que ataca os pontos de crescimento da 
planta da batata, como olhos, botões e pontas dos estolões. O fungo pode 
permanecer dormente no solo por vários anos ou mais como esporos em 
repouso. 
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A doença reduz a produção e pode tornar as batatas não comercializáveis. 
 

A CFIA colocou os campos em quarentena e está executando medidas de 
controle oficial sob a autoridade da Lei de Proteção de Plantas federal e 
Regulamentos de Proteção de Plantas, e como parte do Plano de Manejo 
Doméstico de Longo Prazo de Potato Wart do Canadá. 
As medidas incluem vigilância; controlar a movimentação de equipamentos, 
tubérculos, material vegetal e solo; e, limpeza e desinfecção de máquinas 
para prevenir a propagação da praga. 
A CFIA, o governo PEI e as associações da indústria PEI estão trabalhando 
em conjunto para controlar esta praga. 
O Plano de Manejo Doméstico de Longo Prazo da Verruga da Batata foi 
estabelecido após uma descoberta inicial da verruga da batata no PEI em 
2000, a fim de responder às detecções da praga e prevenir interrupções no 
comércio. 
De acordo com os princípios e padrões da Convenção Internacional de 
Proteção de Plantas para determinar o status de pragas, a verruga da batata 
é considerada presente, mas não amplamente distribuída no Canadá e está 
sob controle oficial. 
 

 



21/2020 

A doença das verrugas da batata é causada por um fungo transmitido pelo 
solo, Synchytrium endobioticum, que ataca os pontos de crescimento da 
planta da batata, como olhos, botões e pontas dos estolões. 
O fungo pode permanecer dormente no solo por vários anos ou mais como 
esporos em repouso. 
 
Para obter mais informações sobre a verruga da batata, visite oSite da CFIA. 

 
Cooperativa de amido de batata Avebe 

aumenta preço de desempenho para 96,15 
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Cooperativa holandesa de amido de batata Avebe aumenta seu preço de 
desempenho para 96,15 euros 

 
No exercício de 2019/2020, o produtor holandês de amido de batata Royal 
Avebe atingiu um preço de performance de 96,15 euros. Esta é uma fração 
abaixo do resultado recorde - 96,63 euros - do exercício anterior. 
O resultado da cooperativa após impostos foi de EUR 8,7 milhões, em 
comparação com EUR 5,2 milhões no ano anterior. 
O exercício financeiro foi fortemente influenciado por dois acontecimentos: o 
segundo ano consecutivo de seca extrema no verão, resultando em uma 
colheita muito ruim, e o surto da pandemia de corona em março de 2020. 
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Bert Jansen, Presidente do conselho: 
“Em um ano em que nossos membros mais uma vez enfrentaram seca e 
altas temperaturas e  em que o coronavírus atingiu o mundo todo, 
alcançamos um bom resultado.” 
 
Resultado 
positivo O resultado positivo se deve a uma combinação de fatores. Os 
bloqueios por coronavírus levaram a um padrão alimentar diferente em todo o 
mundo. Para a Avebe, isso significava que havia menos demanda por 
ingredientes alimentícios para restaurantes, mas mais demanda por 
ingredientes para produtos de longa vida, como macarrão instantâneo e 
pizzas. 
Os locais de produção também funcionaram sem problemas graves de 
funcionamento, levando a um bom volume de produção. Apesar disso, foi 
outro ano difícil para muitos dos membros. A colheita deste exercício 
financeiro foi outra decepcionante devido a uma estação de cultivo quente e 
seca. 
 
O impacto do COVID-19 
Quase imediatamente após o surto de coronavírus, uma abordagem proativa 
foi adotada para proteger a saúde dos funcionários e permitir que processos 
críticos de negócios continuassem o máximo possível. 
Os exemplos incluem medidas de higiene, trabalhar em casa e alternar entre 
turnos permanentes nos locais. O coronavírus causava muitas incertezas, 
como a entrega dos produtos aos clientes. 
 
Bert Jansen: 
“Estamos em um segundo bloqueio agora, o que mais uma vez está criando 
muita incerteza. É difícil prever qual será o impacto final, mas felizmente 
apenas um pequeno número de nossos colegas teve resultado positivo, as 
vendas de produtos estão indo bem e as fábricas estão funcionando para 
nossa total satisfação”. 
 
Preço de desempenho  
O preço de desempenho é o principal indicador financeiro da Cooperativa. 
Combina o resultado cooperativo e as receitas da batata. O resultado da 
cooperativa é de 8,7 milhões de euros. A Avebe investiu mais de 39 milhões 
de euros no último exercício, principalmente em inovação e sustentabilidade. 
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Medidas pandêmicas secam mercado de 
exportação de batata na região do 

Curdistão 

 
Data: 04/12/2020 
 
Disponível em: 

https://www.potatonewstoday.com/2020/12/04/pandemic-measures-dry-
up-potato-export-market-in-the-kurdistan-region/ 
 
Os produtores de batata e funcionários da região do Curdistão dizem que as 
restrições ao movimento do coronavírus secaram o mercado de exportação 
da batata este ano, relata Hunar Rasheed para Rudaw.  
“Nosso principal mercado está nas províncias do sul do Iraque e os 
comerciantes não podiam se mover facilmente [para transportar seus 
produtos]”, disse o Dr. Amjad Ubeyid, funcionário do ministério da agricultura, 
a Rudaw no domingo. 
Moradores da região do Curdistão compram cerca de 90.000 toneladas de 
batatas todos os anos, enquanto os agricultores curdistaneses produzem 
quase três vezes isso anualmente, de acordo com dados do Ministério da 
Agricultura. Com a oferta de batatas dos agricultores maior do que a 
demanda local, retirar o produto da região do Curdistão é uma necessidade. 
“Se o Governo Regional do Curdistão (KRG) nos ajudar a exportar o produto, 
será uma boa fonte de renda para a região do Curdistão. Não é diferente do 
petróleo. O rendimento da agricultura é semelhante ao do petróleo”, Ahmed 
Mohammed, um agricultor de batata no distrito de Shekhan, província de 
Duhok. 
Apesar do excedente do produto, a região produziu 30% mais batata em 
2020 do que nos anos anteriores, afirma o ministério da agricultura. 
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Governo da Tasmânia confirma que 
atualizará a avaliação de risco de 

importação de batata 
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https://www.potatonewstoday.com/2020/12/04/tasmanian-government-
confirms-it-will-update-potato-import-risk-assessment/ 

 
A avaliação de risco de importação da Tasmânia para batatas será atualizada 
após preocupações levantadas pelos produtores sobre a aprovação de uma 
licença de importação, de acordo com uma reportagem de Caitlin Jarvis para 
o The Examiner. 
Ela escreve que o Ministro das Indústrias Primárias, Guy Barnett, durante as 
estimativas orçamentárias na semana passada, confirmou que o trabalho na 
avaliação de risco de importação estava em andamento e foi parte da 
resposta do governo à  polêmica causada por uma licença de importação 
concedida  a um processador do sul da Austrália. 
DPIPWE concedeu ao Mitolo Group uma licença para importar batatas 
frescas de conservação para a Tasmânia em junho pela Biosecurity 
Tasmania. 
No entanto, em setembro, quando o Trabalhismo revelou a aprovação 
durante o período de perguntas parlamentares, os produtores de batata da 
Tasmânia  ficaram chocados. 
Os agricultores levantaram preocupações sobre o potencial das batatas de 
transmitir novas pragas e doenças que poderiam ameaçar a indústria da 
Tasmânia. A Tasmanian Farmers and Graziers Association também 
pressionou a Biossegurança Tasmânia para atualizar a avaliação de risco de 
importação após suas discussões. 
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Como evitar danos de colheita às batatas 
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Disponível em: https://pt.potatoes.news/como-evitar-danos-%C3%A0-
colheita-de-batatas-2/ 
 

 
 
É fácil bater e esmagar as batatas durante as operações de colheita. Este 
sério problema custa aos produtores, embaladores e processadores milhões 
de dólares todos os anos. Vejamos os tipos mais comuns de danos 
mecânicos e, a seguir, dicas sobre como ajudar a minimizar os danos aos 
tubérculos. 
 

Como identificar 3 tipos de danos mecânicos 
1. Esfola 
Uma boa maneira de identificar a esfola é observar áreas arranhadas, 
raspadas, esfregadas e arrancadas da periderme (pele). Você pode ter 
ouvido outro termo para isso: "penas". As áreas esfoladas escurecem após 
um curto período de tempo, o que as torna menos desejáveis para o mercado 
de produtos frescos. 
Geralmente ocorre quando as batatas imaturas são manuseadas e colhidas. 
A pele de um tubérculo imaturo não adere firmemente aos tecidos 
subjacentes, o que permite que a pele se expanda com o tubérculo em 
crescimento. 
O processo que conhecemos como formação de pele, onde a periderme se 
liga ao resto do tubérculo, começa depois que as videiras morrem e os 
tubérculos param de crescer. Muitos fatores ambientais e genéticos podem 
influenciar o tempo que leva para a pele se solidificar. A fertilidade excessiva 
de nitrogênio e potássio atrasa a maturação da videira e, mesmo com a ajuda 
de dessecantes da videira, pode retardar o endurecimento da casca. 
Alguns cultivares demoram mais que outros. Por exemplo, os cultivares 
vermelhos tendem a endurecer a casca mais lentamente do que os russets. 
Para evitar problemas com a esfola, as videiras devem estar mortas ou 
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ressecadas duas a três semanas antes da colheita para permitir o tempo de 
endurecimento da pele. 
A melhor maneira de avaliar a definição da pele é esfregar o polegar na pele 
para ver se ela "escorrega". Se a periderme for facilmente removida, você 
provavelmente precisará dar mais tempo para que ela endureça antes da 
colheita. 
 
2. Estilhaçar hematoma 
Hematomas estilhaçados ocorrem quando a pele se racha como resultado de 
impactos. É caracterizada por rachaduras e fissuras na superfície do 
tubérculo. Está associada ao manuseio de tubérculos frios e túrgidos. 
A maneira de minimizar a quebra é evitar umidade excessiva do solo nos 
dias e semanas que antecedem a colheita (para limitar a hidratação 
excessiva dos tubérculos). Faça a colheita somente quando as temperaturas 
da polpa do tubérculo estiverem acima de 50 ° F e evite quedas em 
superfícies duras não acolchoadas. 
Cultivares de batata com alto teor de matéria seca tendem a ser mais 
suscetíveis a hematomas por estilhaçamento. Para cultivares com tendência 
a se estilhaçar, pode ser útil colher os tubérculos quando estiverem 
ligeiramente desidratados. 
 
3. Mancha negra 
Hematomas de manchas pretas também podem resultar de impactos, mas o 
dano é nas células logo abaixo da pele. A pele não se rompe e geralmente 
não há sinais de danos na superfície. 
O hematoma da mancha negra se desenvolve quando células danificadas 
vazam enzimas que reagem com compostos fenólicos para formar melanina, 
um pigmento preto. O resultado é uma pequena área oval cinza a preta sob a 
pele. É uma reação química que geralmente leva cerca de 12 a 24 horas 
para se desenvolver. 
Também está associada à má hidratação do tubérculo, que é exatamente o 
oposto de hematoma estilhaçado. A pré-irrigação antes da colheita pode ser 
necessária para garantir a hidratação adequada dos tubérculos durante o 
manuseio para minimizar a mancha negra. Pode levar vários dias para 
reidratar os tubérculos em solo seco, portanto, espere vários dias após a 
irrigação antes da colheita. 
O tamanho do tubérculo também aumenta a probabilidade de hematomas de 
manchas pretas. Está associada a grandes tubérculos com alto teor de 
matéria seca e fisiologicamente velhos ou muito maduros. 
Algumas cultivares, como 'Ranger Russet', são altamente suscetíveis a 
hematomas de manchas pretas. Não deve ser permitido que eles 
amadureçam demais e você deve controlar a umidade do solo para garantir a 
hidratação adequada dos tubérculos na colheita. 
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Recomendações Gerais 

• Colha os tubérculos quando estiverem maduros e com boa pele para evitar 
esfola. 
• É melhor colher tubérculos quando eles estiverem na faixa de 50 ° F a 60 ° 
F. Os tubérculos frios são suscetíveis a estilhaços e hematomas. Tubérculos 
quentes são difíceis de resfriar quando armazenados e são mais suscetíveis 
à podridão mole e outros patógenos que apodrecem. 
• Um nível intermediário de hidratação dos tubérculos pode ser melhor 
porque os tubérculos desidratados são mais suscetíveis à mancha negra, e 
os tubérculos excessivamente hidratados são propensos a se estilhaçar. 
• Certifique-se de ajustar e operar o equipamento de colheita para minimizar 
hematomas. Correntes transportadoras de almofada com materiais de 
amortecimento e áreas de impacto de amortecimento. Use dispositivos que 
minimizem a reversão do tubérculo em elevadores e barreiras. Ajuste a 
velocidade das correntes e todos os transportadores para garantir que 
estejam cheios até a capacidade (isso reduz o retrocesso). Evite quedas de 
mais de 6 polegadas. 
• Conheça a cultivar que você está cultivando e se ela é mais - ou menos - 
suscetível a esfolar, estilhaçar ou hematomas. As estratégias para evitar 
hematomas variam dependendo de suas suscetibilidades relativas a 
hematomas. 
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Como a batata mais popular dos EUA 
alcançou seu status 

Data: 25/11/2020 
 
Disponível em: https://www.growingproduce.com/vegetables/how-the-
most-popular-potato-in-the-u-s-reached-its-status/ 
 

 

O criador de batata Rich Novy (fundo) e o patologista aposentado Dennis 
Corsini estão colhendo tubérculos de seleções experimentais de batata.  

Foto de Peggy Greb, Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA 
 
Embora não tenha sido um sucesso imediato, o cultivar 'Russet Burbank' 
agora é responsável por cerca de 40% da área plantada de batata dos EUA. 
Origina-se de uma semente coletada de uma planta de batata 'Early Rose' 
que Luther Burbank plantou em 1872. Muitas décadas depois, um mutante 
genético natural (uma quimera) do Burbank original com pele avermelhada 
tornou-se o Russet Burbank que conhecemos hoje. 
'Russet Burbank' é uma batata de duplo propósito - adequada tanto para o 
mercado de produtos frescos como para o de processamento - e amplamente 
aceita pelos consumidores. Você pode armazená-lo por muitos meses antes 
do uso, o que permite distribuição e processamento durante todo o ano. Este 
pode ser o atributo mais forte de 'Russet Burbank' e é um que poucas outras 
cultivares do tipo castanho-avermelhado foram capazes de igualar. 
 
Tem algumas qualidades ruins, mas sabemos o que esperar 
'Russet Burbank' é propenso a defeitos nos tubérculos quando cultivado em 
condições estressantes. Isso inclui defeitos internos como mancha marrom e 
coração oco, e defeitos externos como saliências e pontas pontiagudas. 
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Também é suscetível a várias doenças da batata, como murcha de 
Verticillium e doenças da podridão dos tubérculos. 
Os produtores e processadores entendem esses pontos fracos e têm 
estratégias para lidar com muitos deles. As novas cultivares de batata não 
vêm com um manual de manejo. Aprendemos muito sobre novas cultivares 
em sua fase de desenvolvimento, mas muitas vezes surgem desafios 
imprevistos quando elas são plantadas comercialmente em áreas maiores e 
em novos ambientes. Para ter sucesso, uma nova cultivar precisa ter alguns 
atributos excepcionais para que os produtores estejam dispostos a aceitar o 
risco de enfrentar algumas incógnitas. 
 
Dá muito trabalho desenvolver uma nova cultivar de batata 
Batatas cultivadas são tetraploides com quatro conjuntos de cada 
cromossomo e uma diversidade de genes únicos. Isso cria possibilidades 
aparentemente infinitas nas características que podem ser expressas na 
progênie de um cruzamento entre duas batatas. O desafio é passar adiante 
as boas características de cada pai e perder as ruins. São necessárias várias 
cruzes para pousar em uma boa. 
Os programas convencionais de melhoramento da batata avaliam os 
tubérculos em cerca de 100.000 cruzamentos todos os anos. E os criadores 
selecionam apenas cerca de 10% para levar adiante. Embora um criador de 
batata possa avaliar cerca de 3,5 milhões de mudas de batata ao longo de 
sua carreira, eles verão apenas alguns sobreviverem e terão uma chance de 
sucesso comercial. Se você plantar sementes de batata verdadeiras de uma 
baga coletada de uma planta de batata, as plantas e tubérculos resultantes 
serão diferentes - cada um representará uma variedade única. 
A única maneira de fixar características é produzir cultivares de batata 
assexuadamente a partir de estoque clonal. A propagação clonal aumenta 
significativamente o tempo que leva para desenvolver novos cultivares de 
batata. Um único monte de batatas produz menos de 15 tubérculos por 
planta. Assim, os primeiros anos de desenvolvimento são gastos 
multiplicando tubérculos suficientes para permitir a avaliação em ensaios de 
pesquisa replicados. Antes de as seleções de batata serem lançadas, elas 
são testadas em vários ambientes de cultivo. Normalmente, leva de 13 a 14 
anos para desenvolver, avaliar e lançar uma nova cultivar de batata a partir 
de um programa de melhoramento convencional. 
 
E a Engenharia Genética (GE)? 
GE é a manipulação direta do genoma de um organismo usando 
biotecnologia. O processo geralmente envolve a inserção ou remoção de 
genes específicos. Esta tecnologia pode ser usada para fortalecer o 
germoplasma da batata, introduzindo genes de parentes da batata selvagem 
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na batata cultivada. Especialmente quando não se cruzam usando métodos 
tradicionais de criação. 
Os criadores também podem usar a tecnologia para alterar alguns atributos 
negativos de cultivares populares de batata, especialmente para 
características que são transmitidas por apenas um ou alguns genes. O 
governo dos EUA aprovou o lançamento de vários cultivares de batata 
geneticamente modificados (GM) que foram considerados seguros para 
consumo e para o meio ambiente. Eles não são aceitos em todos os países. 
Os alimentos transgênicos representam uma questão ética para algumas 
pessoas, e outras os rejeitam por preocupação com o meio ambiente ou por 
temerem a segurança alimentar. A maioria dos produtores e distribuidores de 
batata nos Estados Unidos não está preparada para enfrentar esses desafios 
de marketing ou exportação e decidiu não cultivar ou vender batatas GM por 
enquanto. 

 
 

 

“Plante sementes de batata e você explorará uma mina de hereditariedade, 
infinita em sua incerteza, mas infinita também em sua possibilidade.” 

 
- Citação da Luther Burbank Society , 1914
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Cobertura de culturas na produção de 
Batata 

Data: 20/11/2020 
 
Disponível em: https://pt.potatoes.news/cultivo-de-cobertura-na-
produ%C3%A7%C3%A3o-de-batata/ 
 

 
 
 
As culturas de cobertura são aquelas que não são semeadas para serem 
colhidas, mas sim para serem incorporadas ao solo em algum momento de 
seu crescimento. No cultivo da batata, as culturas de cobertura podem ser 
cultivadas para: 
 
* proteger o solo da erosão; 
* fornecer matéria orgânica fresca que irá melhorar a lavoura do solo; 
* prevenir a lixiviação de nutrientes; 
* servir como fonte de nitrogênio (no caso de leguminosas); e 
* ajudar no manejo de certos problemas de pragas (por exemplo: ervas 
daninhas, nematóides). 
 
As culturas de cobertura podem ser usadas das seguintes maneiras na 
produção de batata: 
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* Como adubos verdes estabeleceu o ano antes plantio batatas. Vários 
estudos relatam um aumento no rendimento e na qualidade das batatas com 
uma cultura de cobertura anterior devido à melhoria da ciclagem de 
nutrientes e da lavoura do solo. Isso parece especialmente verdadeiro em 
climas quentes, onde a troca de nutrientes é rápida, mas também foi relatado 
em climas frios. Estima-se que o efeito de uma cultura de cobertura anterior 
seja equivalente à aplicação de 10 a 90 t / ha de esterco, dependendo se o 
adubo verde foi fertilizado ou não. 
 
* Como pegar safras depois da batata colheita. Uma safra normal é aquela 
que é cultivada no mesmo ano que a safra principal, mas depois da safra 
principal. O principal papel das culturas de cobertura, neste caso, é proteger 
o solo da erosão e evitar a lixiviação de nutrientes não utilizados pelas 
batatas. Ele pode ser arado no outono ou mantido como uma cobertura de 
inverno que será arada na primavera. 
 
* Como um safra de temporada completa em rotação com batatas. O objetivo 
desta prática é geralmente aumentar os níveis de matéria orgânica do solo e 
envolve transformar em plantas maduras em vez de verdes. Também pode 
ser parte de uma estratégia não química de controle de ervas daninhas ou 
pragas. 
 
Os tipos de plantas a serem usados como culturas de cobertura podem ser 
classificados em cinco categorias principais: 
 
* Legumes; 
* Cereais e gramíneas; 
* Crucíferos; 
* Outras famílias de plantas; 
* Misturas dos itens acima. 
 
Vamos examinar as vantagens e desvantagens dessas plantas e ver como 
podem ser usadas com lucro na produção de batata no nordeste da América 
do Norte. 
 
LEGUMES 
A família das leguminosas compreende culturas forrageiras como trevos, 
ervilhacas e alfafa, bem como culturas de leguminosas como soja, fababeans 
e tremoço. Sua capacidade de fixar o nitrogênio do ar com a ajuda de 
bactérias específicas confere-lhes um valor especial como fonte de nitrogênio 
“livre” na fazenda. Infelizmente, as leguminosas geralmente requerem, para 
seu crescimento ideal, um pH do solo mais alto do que o necessário para 
produzir batatas sem crostas. 



21/2020 

 
As espécies de leguminosas mais comumente usadas para cultivo de 
cobertura são o trevo vermelho e a ervilhaca peluda. O trevo vermelho 
pequeno é um dos preferidos para a subseção de cereais devido ao seu 
baixo custo de semente e ao fato de não crescer tão alto quanto o trevo 
vermelho médio, não prejudicando a colheita mecanizada. No entanto, os 
trevos podem hospedar a murcha de verticillium. De acordo com um estudo 
holandês, branco o trevo não cultivado em cereais pode ter um efeito 
negativo no rendimento da colheita de batata seguinte. A ervilhaca peluda é 
uma leguminosa anual de inverno de crescimento rápido, mas não sobrevive 
ao inverno na maior parte do Canadá, o que a torna útil como cultura de 
cobertura. 
As leguminosas pulsáteis são usadas principalmente como culturas de 
rotação, mas também podem ser usadas como culturas de cobertura. A soja 
é um adubo verde muito bom antes das batatas, especialmente em climas 
quentes. É mais tolerante à acidez do solo do que a maioria das leguminosas 
e é bom contra a crosta. Uma desvantagem da soja cultivada como cultura é 
que ela produz poucos resíduos e, portanto, não contribui para a manutenção 
dos níveis de matéria orgânica do solo. O tremoço é um dos favoritos nos 
países da Europa Oriental como cultura de cobertura antes da batata. Seu 
efeito sobre os rendimentos normalmente dura dois anos na rotação. No 
entanto, poucas variedades de tremoço são adaptadas ao nordeste da 
América do Norte. O feijão tem um efeito inibidor contra nematóides e 
rizoctonia e pode ser uma escolha interessante em nossas condições. 
 
Leguminosas antes de batatas 
As leguminosas podem ser plantadas como safras de cobertura da estação 
completa com uma safra de cereais (por exemplo: pequeno trevo vermelho 
semeado em aveia, cevada ou trigo) ou como safra no ano anterior às 
batatas. A vantagem da abordagem de cultivo de cereais nutritivos é que 
uma safra para colheita pode ser assegurada. A leguminosa desenvolve-se 
totalmente após a colheita dos cereais. Em solos leves, ela é arada na 
primavera seguinte e serve como uma fonte de liberação lenta de nitrogênio 
para a cultura da batata, enquanto protege o solo durante todo o inverno. Em 
um estudo alemão, o trevo semeado em cereais deu maiores rendimentos de 
batata no ano seguinte do que colza, girassóis ou legumes semeados após a 
colheita dos cereais. Como as leguminosas se desenvolvem lentamente, 
podem não fornecer uma boa cobertura se plantadas como safras de captura 
após a colheita dos cereais. 
 
Depois de batatas 
Como é o caso dos cereais, geralmente é tarde demais para plantar uma 
leguminosa após a colheita da batata, a menos que seja uma colheita 
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precoce. Semear uma leguminosa no início de agosto não deixa muito tempo 
para o desenvolvimento e é arriscado em um ano seco (recomenda-se 
embalar o canteiro). A ervilhaca peluda e o trevo carmesim se desenvolvem 
mais rápido do que muitas outras leguminosas e são recomendados como 
colheitas após as primeiras batatas. Infelizmente, suas sementes são caras e 
fixam apenas um quinto do nitrogênio de uma semeadura na primavera. 
 
CEREAIS E GRAMAS 
a) Centeio 
Em vários países, o centeio tem sido a cobertura ou cultura de rotação mais 
popular para a batata, especialmente para solos leves. Ao contrário das 
leguminosas, não precisa de um pH alto e é muito competitivo com as ervas 
daninhas. É uma das melhores plantas para prevenir a lixiviação de nitrato no 
outono. O centeio também é muito tolerante com as baixas temperaturas do 
inverno. Infelizmente, o centeio é difícil de matar na primavera e pode ser um 
hospedeiro para os nematóides que atacam as batatas. Como cultura 
comercial, o centeio tem um mercado limitado no leste do Canadá, embora 
possa ser usado como ração animal. O centeio também é muito suscetível ao 
ergot. 
 
Antes das batatas 
O centeio pode ser plantado após outra safra de cereal. Uma vez que não é 
morto no inverno, precisa ser destruído na primavera seguinte por cultivo ou 
herbicidas. O centeio é semeado na mesma proporção que outros grãos 
pequenos (100-120 kg / ha). O centeio pode ou não ter um efeito positivo na 
produção subsequente da batata. Era prática comum no início deste século 
em solos arenosos de batata de Nova Jersey e Long Island ter centeio ou 
uma mistura de centeio e ervilhaca antes das batatas. O papel do centeio era 
manter a agricultura nesses solos, sendo o nitrogênio fornecido por 
fertilizantes minerais. A aragem foi feita no início da primavera e descobriu-se 
que uma pequena quantidade de centeio revolvido todos os anos era melhor 
do que uma grande quantidade com menos frequência. 
 
Depois de batatas 
O centeio também é uma boa cultura de cobertura após a colheita tardia da 
batata. O centeio tem uma capacidade incomparável de crescer nas baixas 
temperaturas de outono. Fornece uma cobertura de solo protetora para o 
inverno que é mais barata do que palha de feno. Nas regiões do norte, o 
centeio deve ser semeado idealmente do início a meados de setembro, 
enquanto nas regiões mais favoráveis pode ser semeado até o início de 
outubro. Se semeado mais tarde, taxas de semeadura mais altas devem ser 
usadas. Uma alternativa para perfurar o centeio após a colheita da batata é 
difundi-lo antes de extrair as batatas. Se o centeio for colhido no ano 
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seguinte, é recomendável picar a palha após a colheita e incorporá-la bem. 
As sementes de centeio deixadas para trás germinarão e darão uma boa 
cobertura vegetal. Outra opção é congelar as leguminosas com sementes de 
centeio na primavera. 
 
b) Cereais primaveris 
Os cereais de primavera são mais frequentemente usados como culturas de 
rotação do que como culturas de cobertura com batatas. No entanto, aveia, 
cevada ou mesmo trigo podem ser semeados como safras de pesca baratas 
após a colheita da batata. Ao contrário do centeio, morrem no inverno, o que 
pode ser uma vantagem. Se um cereal de primavera for usado como cultura 
de rotação semeada na primavera e colhida em agosto, as sementes que são 
deixadas para trás geralmente fornecem uma boa cultura de cobertura. A 
cevada não é a melhor escolha, pois mostrou aumentar os níveis de sarna na 
safra seguinte de batata. 
 
c) Gramíneas 
Painço japonês, sorgo / grama sudão ou azevém podem ser usados como 
culturas de cobertura da estação completa e também podem ser fontes de 
forragem. Na maioria das vezes, essas safras são cultivadas para manter o 
conteúdo de húmus do solo, que costuma ser rapidamente destruído na 
cultura da batata. As desvantagens do painço japonês e do sorgo / grama 
sudão são que você precisa esperar até que passe todo o perigo de geada 
para plantá-los. Enquanto espera, pode ocorrer erosão. A cobertura anual do 
solo, portanto, não é muito boa com esta opção. 
 
CRUCIFERS 
As culturas de cobertura crucíferas são plantas da família do repolho, como a 
mostarda branca, o rabanete e a canola / colza. Eles são comumente usados 
como culturas de cobertura no cultivo da batata, especialmente nos países 
do Leste Europeu. Eles podem ser plantados logo após a colheita do cereal 
(taxa de semeadura: 10-15 kg / ha) ou após a colheita precoce da batata. A 
crucífera não é fertilizada ou é fertilizada antes do plantio com esterco ou 
mesmo fertilizantes minerais. 
Os crucíferos oferecem várias vantagens. Eles crescem rapidamente, 
resistem às baixas temperaturas do outono, são excelentes acumuladores de 
nitrogênio, suas sementes são baratas e morrem no inverno. Eles também 
suprimem os nematóides. Além disso, a mostarda demonstrou ter um efeito 
supressor contra a crosta e a rizoctonia. Uma possível desvantagem é a 
fitotoxicidade em uma primavera fria. 
 
Antes das batatas 
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As culturas de cobertura crucíferas geralmente aumentam o conteúdo de 
matéria seca da safra seguinte de batata. Na Ucrânia, as culturas de 
cobertura de estupro ou rabanete foram consideradas superiores à mistura 
de ervilha e aveia antes das batatas. Na Polônia, experimentos bem-
sucedidos foram realizados, onde parte do nitrogênio normalmente aplicado 
na safra seguinte de batata é aplicado para estupro no outono anterior. A 
cobertura vegetal contribui então significativamente para a nutrição da batata. 
Na Alemanha, foi desenvolvido um sistema em que a terra é preparada para 
a próxima safra de batata após a colheita do cereal, e as cristas formadas e 
prontas para o plantio. Uma cultura de cobertura de rabanete ou mostarda é 
plantada ao longo das cristas para fornecer uma cobertura do solo durante o 
inverno. Na primavera seguinte, as batatas são plantadas com as crucíferas 
mortas pelo gelo ainda cobrindo o solo. Os rendimentos da batata 
melhoraram com este sistema. Na Rússia, uma safra de cobertura de 
rabanete, mostarda ou colza após a colheita do centeio teve um efeito 
positivo na produção de batata seguinte. 
 
Depois de batatas 
As crucíferas podem ser plantadas após uma colheita precoce da batata. 
Eles efetivamente previnem a lixiviação de nitrato enquanto controlam ervas 
daninhas e protegem o solo. Estando mortos no inverno, o ideal é que sejam 
cultivados no solo na primavera seguinte. Em condições de seca, como nas 
pradarias, os resíduos de crucíferas às vezes causam efeitos fitotóxicos 
durante a decomposição na safra seguinte de cereais. Se as crucíferas forem 
plantadas tarde (final de agosto-início de setembro), taxas de semeadura 
mais pesadas devem ser usadas. Se o outono estiver excepcionalmente 
quente, pode ser necessário cortar a grama na fase de floração para evitar 
que a mostarda dê sementes. 
 
OUTRAS CULTURAS DE CAPA 
Phacelia é outra opção, mas é mais caro para semear do que as plantas 
discutidas anteriormente. Ela cresce como os cereais da primavera, mas 
pode ser semeada como uma safra de outono após a colheita dos cereais ou 
da batata. Os girassóis são uma cultura de cobertura robusta e muito boa 
contra ervas daninhas, mas requerem calor e, portanto, são mais apropriados 
em regiões quentes. O trigo sarraceno tem um crescimento rápido, mas 
dificilmente pode ser usado como safra de colheita porque é facilmente morto 
pela geada. Portanto, é mais útil como uma cultura de rotação ou como uma 
cultura de cobertura de toda a estação. Por exemplo, para uma boa limpeza 
do campo, podem ser feitas duas ou três semeaduras sucessivas de trigo 
sarraceno na mesma estação. O risco de auto-semeadura é alto com o trigo 
mourisco. 
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MISTURAS 
Um trabalho de pesquisa considerável foi feito (principalmente na Europa) em 
misturas de várias espécies de plantas de cobertura. Além de reduzir os 
problemas de ervas daninhas, as misturas são geralmente superiores às 
culturas de cobertura de espécies únicas nas safras de batata seguintes. Por 
exemplo: 
 
* Uma mistura de centeio / ervilhaca é superior tanto ao centeio como à 
colza; 
* Uma mistura de mostarda / ervilhaca / ervilhas é superior à mostarda 
sozinha; 
 
Algumas misturas também são melhores ou iguais a outras. Por exemplo: 
 
* Uma mistura de colza / rabanete é superior a uma mistura de aveia / 
ervilha; 
* Uma mistura de centeio / ervilhaca é igual a uma mistura de centeio / colza; 
* As misturas de centeio / ervilhaca ou colza / ervilhaca são uma excelente 
escolha com uma aplicação de esterco leve (10 t / ha). 
 
Um grande estudo está sendo conduzido na Universidade do Maine usando 
uma rotação de dois anos consistindo de batatas seguidas por uma safra de 
cobertura de toda a temporada de aveia-ervilha-ervilhaca (50lbs-100lbs-30lbs 
/ acre). Essa mistura fornece até 250 libras. de nitrogênio / ac para batatas. 
 
PARA FERTILIZAR CULTURAS DE COBERTURA OU NÃO? 
Geralmente, fertilizar plantações de adubo verde não é recomendado. No 
entanto, melhores resultados foram obtidos na safra de batata seguinte, 
quando os adubos verdes foram fertilizados com esterco ou fertilizante N, ou 
ambos. As doses não precisam ser altas (por exemplo, 10-20t / ha de 
estrume ou 60kg N / ha). Se eles seguirem uma cultura de batata, os adubos 
verdes não devem ser fertilizados, então eles agem como colheitas e 
reciclam todos os nutrientes. 
 
CULTURAS DE CAPA DE INTERSEEDORES EM BATATAS 
Sistemas de produção de batata com interseção estão sendo estudados na 
Universidade Cornell. Os primeiros resultados não são muito promissores. 
Rendimentos reduzidos de batata foram observados com cereais e / ou 
leguminosas semeados. Além disso, um controle adequado de ervas 
daninhas não poderia ser alcançado apenas com as sementes cruzadas, 
independentemente de terem sido semeadas 3, 4 ou 5 semanas após o 
plantio das batatas. Herbicidas que não matariam as plantas semeadas 
tiveram que ser usados para atingir um nível aceitável de controle de ervas 
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daninhas. Portanto, parece que a interseção, conforme estudado pelos 
pesquisadores da Cornell, não é apropriada para batatas. 
 
CENÁRIOS DE CULTURA DE CAPA PARA UMA ROTAÇÃO DE DOIS 
ANOS 
Para a maioria das fazendas de batata do Nordeste da América do Norte, 
uma rotação de dois anos com uma em batatas é o padrão. Rotações mais 
longas seriam melhores, mas as considerações econômicas limitam essa 
possibilidade na maioria dos casos. Uma rotação ideal de três anos para a 
maioria das fazendas seria batata / cereal de primavera sem cultivo. 
 
A Tabela 1 apresenta vários cenários para uma rotação de 2 anos, com uma 
estimativa de seus méritos com relação à cobertura do solo, manejo de 
nitrogênio, manejo de ervas daninhas, nível de matéria orgânica e retorno 
econômico. Esses cenários mostram que existem várias maneiras de as 
culturas de cobertura serem introduzidas em um sistema de produção 
simples. O melhor cenário de rotação de dois anos depende da situação de 
cada fazenda. Uma fazenda com problemas de nematóides freqüentemente 
responderá ao uso de culturas de cobertura crucíferas, enquanto uma 
fazenda com um déficit severo de matéria orgânica em terras planas pode 
ficar melhor com o milho japonês como cultura de rotação. 
 
A rotação de dois anos a seguir incorpora muitas das vantagens das culturas 
de cobertura (cenário F na Tabela 1): 
 
1 ano- As batatas são colhidas no início de setembro- O centeio de outono é 
semeado logo após a colheita da batata 
 
2 ano- O centeio é transformado o mais cedo possível na primavera- Cereais 
da primavera são semeados com sub-sementeira de leguminosas- Cereais 
colhidos em agosto com palha triturada finamente- Legumes deixados para 
se desenvolver- Legumes são incorporados na primavera antes do plantio da 
batata ou no final do outono se a terra não está sujeita à erosão. 
 
Este cenário oferece uma cobertura de solo muito boa. A única vez em que o 
solo fica nu é quando as batatas e os cereais da primavera acabam de ser 
plantados e na colheita das batatas. O controle de ervas daninhas também 
deve ser bom por causa do centeio e da sementeira insuficiente no cereal. O 
retorno da matéria orgânica é bom, pois a matéria orgânica jovem fornece a 
terra cultivada e a matéria mais velha (palha) contribui para a formação do 
húmus. A retenção de nitrogênio residual é muito boa por causa do centeio, e 
uma boa quantidade de nitrogênio fixo pode ser adicionada ao sistema com a 
leguminosa se desenvolvendo após a colheita dos grãos. Por fim, o retorno 
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econômico é dos melhores já que duas safras são vendidas nos dois anos. 
Se o nível de húmus do solo for alto, ou a fazenda tiver acesso a adubo 
sólido ou composto, a palha também pode ser vendida para gerar receita 
adicional. 
Seja qual for a sua situação, experimente culturas de cobertura em sua 
fazenda e descubra qual estratégia irá beneficiar melhor você e o meio 
ambiente. 
Projetos de Agricultura Ecológica, Universidade McGill (Campus Macdonald) 


