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EM FOCO

CAMPANHA BATATA 2017-2018 

As variedades SEED-EUROPLANT têm vindo a consolidar a 
sua posição no mercado, graças ao amplo portfólio de varie-
dades adaptadas aos diversos segmentos da fileira da batata. 

Neste início da campanha 2017-2018 gostaríamos de par-
tilhar consigo alguns pontos interessantes que destaca-
mos num conjunto de variedades selecionadas especial-
mente para si.

Como é habitual trazemos-lhe também informação sobre o 
“Mercado” nacional e internacional da batata, com o resu-

mo da campanha 2016-2017 nos principais países produ-
tores e consumidores de batata na Europa.

Na “Entrevista” desta edição damos a palavra à Diretora-Ge-
ral e ao responsável Técnico da Menarini Patata, Srl, uma em-
presa italiana do grupo Europlant, que nos trazem uma visão 
sobre o mercado da batata em Itália e sobre as variedades 
EUROPLANT com maior importância no mercado italiano.

Terminamos com as “Notícias” e a “Agenda” que marcam a 
atualidade do mundo da batata.   

VARIEDADES EM DESTAQUE 2017-2018

SANIBEL

• Muito precoce
• Pele Vermelha 
• Forma oval alongada
• Tubérculos de bom calibre 
• Bom rendimento 

LEVANTINA

• Precoce
• Elevado rendimento  
• Tubérculos de bom calibre e atrativos
• Excelente adaptabilidade 

JELLY

• Rendimento muito elevado
• Alta resistência a doenças (rusticidade)
• Versatilidade de consumo (consumo geral, 

embalamento, French Fries, IV gama) 
• Excelente armazenamento 

RED FANTASY  

• Pele vermelha muito atrativa
• Forma oval alongada 
• Vigorosa massa foliar
• Excelente adaptabilidade a diferentes condições de cultivo  
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RICARDA

• Pele vermelha e polpa branca
• Tubérculos de bom calibre
• Bom rendimento
• Estrutura foliar robusta 

CORONADA

• Tubérculos de bom calibre e homogéneos 
• Alto rendimento
• Pele muito macia e brilhante
• Dormência alta

DONATA

• Muito produtiva
• Grande calibre
• Apta para French Fries 
• Excelente distribuição dos açúcares 

RUMBA  

• Apta para “chips”
• Muito produtiva
• Baixo teor de  açúcares redutores
• Dormência acentuada

YONA

• Rendimento muito alto
• Elevada rusticidade 
• Boa tolerância ao míldio
• Polpa amarela clara 
• Utilização polivalente, apta para frito caseiro 
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Quais são as principais atividades da Menarini Patate, Srl?
O negócio da Menarini Patate divide-se em duas partes 
com igual importância: a venda de batata semente, na qual 
representamos as variedades da EUROPLANT em Itália, e 
o comércio de batata para a indústria de crisp, gnocchi e 
batata para consumo em fresco.

Onde está sedeada Menarini Patate?
A sede da Menarini Patate é em Bolonha, a terceira maior 
região produtora de batata em Itália.

Contem-nos sobre o mercado da batata em Itália...
Itália produz 48.138 hectares de batatas, com uma colhei-
ta estimada de 1.368.919 toneladas. Por ordem de impor-
tância as principais regiões produtoras são: Sicília (9.000 
ha), Campânia (8.073 ha) e Emilia-Romana (5.402 ha). A 
área de batata para consumo ronda os 46.568 hectares  
(1.298.919 ton) e a área de batata para indústria os 1.570 
hectares (70.000 ton).
Em termos globais consomem-se em Itália cerca de 2,1 mi-
lhões de toneladas de batata, o que significa que o país 
não é autossuficiente. A diferença entre produção e con-
sumo é assegurada por importações de batata que vem de 
França, Alemanha, Bélgica e Dinamarca.
O consumo de batata per capita em Itália ronda os 38 a 
40 kg/habitante/ano. O consumo de batata fresca tem vin-
do a diminuir lenta e progressivamente, por oposição ao 
consumo de batata chips e batata pré-congelada (frita ou 
noutras apresentações culinárias).

Quais são as variedades EUROPLANT mais usadas em 
Itália?
As variedades EUROPLANT mais populares em Itália são a 
Agria, a Jelly, a Marabel e a Laura. 

Face ao profundo conhecimento que têm das variedades 
EUROPLANT, quais são as que apresentam maior potencial 
no futuro?
Consideramos que as variedades com maior potencial no 
mercado italiano são a Jelly, para a indústria dos conge-
lados e para o mercado de montanha, e a Concordia para 

consumo em fresco e para transformação em gnocchi. 
Quanto à Madison parece-nos que tem grande potencial 
para o mercado de chips.

A parceria entre a Menarini Patate e a SEED é importante 
para a vossa empresa? E para o desenvolvimento das varie-
dades EUROPLANT nos mercados português e italino?
Esta parceria é muito importante para o desenvolvimento e 
melhor conhecimento das novas variedades EUROPLANT. 
O clima é semelhante em Itália e em Portugal, o que nos 
permite comparar o comportamento das variedades em 
diferentes épocas do ano e noutros tipos de solos. Este in-
tercâmbio de conhecimento é benéfico para o agricultor, 
porque ao escolher as variedades indicadas para as suas 
necessidades, conseguirá um melhor resultado no campo.

Face à campanha 2017 (elevada produção e baixos preços), 
o que esperam que venha a acontecer em 2018?
Ainda é muito cedo para saber o que vai acontecer no mer-
cado da batata para consumo em fresco, devido à situação 
do clima no Norte da Europa. Esperamos que as batatas 
com maior qualidade sejam vendidas a preços mais eleva-
dos.

Anna e Luca, respetivamente diretora-geral e responsável técnico da Menarini Patate

«A PARCERIA COM A SEED É IMPORTANTE PORQUE PARTILHAMOS CONHECIMENTO 
SOBRE AS VARIEDADES EUROPLANT»

Anna e Luca, respetivamente diretora-geral e responsá-
vel técnico da Menarini Patate, falam de um mercado ita-
liano em mutação, onde a batata transformada conquista 
as preferências dos consumidores.



MERCADO

Os cinco principais países produtores de batata na União 
Europeia registam este ano médias produtivas muito ele-
vadas, acima das 45 toneladas/hectare, de acordo com as 
previsões de Outubro do MARS, um organismo da Comis-
são Europeia que publica mensalmente estimativas para 
as principais culturas agrícolas na Europa. A produtivida-
de média para a cultura da batata na UE-28 é estimada 
33,7 toneladas/hectare, cerca de 3,4% acima da média 
dos últimos cinco anos (consultar mapa para previsões 
por país).

PORTUGAL
Produção aumenta 15% 
A produção de batata regada em Portugal é estimada em 
439.000, cerca de 15% acima do registado na campanha 
de 2016 (382.000 ton). Comparada com a produção mé-
dia das últimas 5 campanhas (2012-2016), a subida é de 
11%, segundo informação do Instituto Nacional de Esta-
tística (INE). O aumento da produção é reflexo do aumen-
to da área semeada e do aumento da produtividade, gra-
ças às boas condições climatéricas e à baixa pressão de 
pragas e doenças. De referir que o excesso de produção, 
em Portugal e na Europa, resultou em dificuldades de 
escoamento da batata. Na batata para consumo, os pro-
dutores esgotaram a capacidade de armazenamento para 
aguardar uma evolução positiva do mercado, ainda que a 
permanência de algumas variedades nas câmaras de frio 
seja temporalmente limitada. Na batata para a indústria, 
registaram-se diversas situações de produção acima do 
contratualizado, tendo o excesso sido comercializado a 
preços mais baixos.
O aumento da área plantada é comprovado pela subida 
da importação de semente. De Janeiro a Agosto de 2017, 
Portugal importou 33.044 toneladas de batata semente, 
ou seja, mais 21% do que no mesmo período de 2016 
(27.197 ton). Atendendo ao excesso de oferta de batata 
nacional, a importação de batata de conservação dimi-
nuiu 17% nos primeiros oito meses do ano: de 216.748 
toneladas, em 2016, para 179.946 toneladas, em 2017.

Consumo de batata em crescimento 
Apesar de alguns sinais de mercado que indicam uma 
descida do consumo de batata em Portugal, as estatísti-
cas do INE mostram o contrário. O consumo per capita 
terá aumentado de forma consistente nos últimos anos: 
de 84 kg batata/habitante/ano, em 2011/12 para 93,1 kg 
batata/habitante/ano, em 2015/16. O consumo total de 
batata em Portugal aumentou de 890.000 (em 2011/12) 
para 963.000 toneladas (em 2015/16). A capacidade de 
auto-aprovisionamento de batata terá subido de 41% 
para 47.9%, no mesmo período. 

CAMPANHA DE MUITA BATATA NA EUROPA

O ano de 2017 ficará para a história da fileira da batata 
como um dos mais produtivos na Europa. O clima favorá-
vel e o aumento da área plantada em muitos países euro-
peus foram os principais motivos.

Fonte: Boletim de Outubro MARS, Comissão 



ESPANHA
Aumento moderado da produção
A produção total de batata em Espanha poderá atingir as 
2.290.470 de toneladas, cerca de 2,1% acima do registado 
em 2016 (2.244.340 ton). Este aumento moderado deve-
se às colheitas muito produtivas de batata extra precoce 
(108.400 ton, +2.7%), precoce (491.300 ton, + 20.4%) e 
de média estação (1.005.800 ton, +6,9%), embora com 
uma descida acentuada da colheita tardia (694.000 ton, 
-12,1%). Face ao ano anterior, Castilla e Leão, no Norte 
de Espanha, plantou uma área consideravelmente maior 
de batata de média estação (7.260 hectares, +30.1%), mas 
retraiu-se nas plantações tardias com 13.184 hectares 
(-7.8% ou -1 108 hectares). A colheita de média estação 
nesta comunidade autónoma é estimada em 303.400 tone-
ladas (+23,9%), enquanto a colheita tardia devera rondar 
as 513.916 toneladas (-15,6%). Segundo dados do Minis-
tério da Agricultura de Espanha e com base em estimativas 
da revista World Potato Markets.

Reformados consomem mais batatas frescas
Em 2016 o consumo per capita de batatas frescas em Es-
panha foi de 22,57 Kg/pessoa/ano, cerca de 3% acima do 
registado em 2015. Por comunidades autónomas, Aragão, 
Galiza e o Principado das Astúrias são os maiores consu-
midores de batatas frescas, e no extremo aposto, La Rioja, 
Madrid e Extremadura, são os que consomem menos bata-
tas. No que se refere ao cabaz de compras dos espanhóis 
(alimentos e bebidas), as batatas (frescas e transforma-
das) representaram 1,66% do valor gasto, ou seja, 25,35€/
pessoa/ano. Os reformados são os consumidores que 
compram mais kg de batatas (25,3% do total), seguidos 
dos agregados familiares com filhos menores de 18 anos 
(17,2%) e, por fim, os agregados com filhos maiores de 18 
anos (14,6%). Dados retirados do “Informe del consumo de 
alimentación en España 2016”.

MERCADO

FRANÇA
Produção aumenta 19,5%
A produção de batata para conservação em França é es-
timada em 6.222.000 toneladas, cerca de 19,5% acima 
do registado em 2016. A confirmar-se, trata-se da maior 
colheita desde o ano 2000, apenas igualada pela colhei-
ta de 2014. Estas são as previsões da revista World Potato 
Markets, atendendo à área total plantada de 139.000 hec-
tares (+7,4%) e ao aumento médio da produtividade da cul-
tura. Desde 2012, a França tem vindo a aumentar todos os 
anos a área de batata plantada para conservação, plantan-
do hoje em dia mais 30.000 hectares do que há sete anos. 

ALEMANHA
Exportações de batata semente aumentam
Apesar das chuvas registadas no mês de Outubro, a pro-
dução de batata para consumo na Alemanha deverá ser 
abundante, com uma produtividade média estimada em 
45,9 toneladas/hectare, ou seja, acima da média dos últi-
mos cinco anos.  
No que respeita à batata semente, a Alemanha aumentou 
as suas exportações em 6,7% para um total de 98.243 to-
neladas, o maior crescimento de vendas verificou-se para 
a Holanda (13.043 ton) e para a Áustria (6.641 ton). Por 
outro lado, a Alemanha reduziu as suas importações de ba-
tata semente em 13,1% para 100.198 toneladas.
A Alemanha continua a aumentar a exportação de batata 
e produtos derivados de batata. No ano móvel terminado 
em Agosto, a balança comercial alemã para estes produtos 
registava um superavit de 6,3%. As exportações de bata-
ta e produtos derivados de batata aumentaram 2,6% para 
872,1 milhões de euros.

HOLANDA
Aumento e produtividade sobem
A área de batata para conservação na Holanda é estima-
da em 76.243 hectares, 4% acima do ano passado e a pro-
dutividade média da cultura deverá aumentar 5,4% para 
45,4 toneladas/hectare. Em 2016, a Holanda produziu 
3.160.000 toneladas de batatas, com uma produtividade 
média de 44,44 toneladas/hectare.
 
REINO UNIDO
umento de área e produtividade 
A área de batata estimada para o Reino Unido este ano é de 
121.000 hectares, cerca de 4% acima de 2016. As estima-
tivas são da AHDB Potatoes Market Intelligence e foram di-
vulgadas em Junho. A produtividade média estimada para 
a cultura este ano é de 45,1 toneladas/hectare, uma cifra 
já atingida no ano passado.



NOTICIAS

BATATAS SOLIDÁRIAS
A Câmara Municipal da Covilhã lançou uma campanha de soli-
dariedade destinada aos concelhos vizinhos afetados pelos in-
cêndios de dia 15 de Outubro, para onde serão encaminhadas, 
pelo menos, 26 toneladas de batata. Em nota de imprensa, este 
município do distrito de Castelo Branco esclarece que a primei-
ra remessa é composta por 26 toneladas de batata produzida na 
Cova da Beira e que será encaminhada para Oliveira do Hospital. 
Esta oferta terá como destinatário a Associação de Apoio às Ví-
timas dos Incêndios de Midões, onde arderam mais de 50 casas.

PORBATATA COMPLETA 1 ANO
A PORBATATA-Associação da Batata de Portugal completou um 
ano de existência e já conta com 42 empresas associadas, entre 
as quais a SEED. Neste primeiro ano de atividade, destaca-se a in-
tervenção da PORBATATA junto do Ministério da Agricultura, que 
resultou na criação de uma linha de crédito no valor de 3 milhões 
de euros, em Agosto, para apoiar necessidades de tesouraria dos 
operadores do setor da batata e financiar o armazenamento da 
produção de batata, evitando vendas abaixo do custo de produ-
ção. O valor individual garantido é de 60€/ton de batata arma-
zenada. A PORBATATA reuniu-se com a APED - Associação Portu-
guesa das Empresas de Distribuição, estabelecendo um acordo 
de colaboração futura ao nível nacional; estabeleceu contatos 
com a DGAV sobre questões sanitárias referentes à cultura da ba-
tata e estreitou relações com a Europatat, a associação europeia 
para o comércio de batata que representa o setor na Comissão 

EUROPLANT CELEBRA 25 ANOS  
A EUROPLANT celebrou o seu 25º aniversário no passado dia 7 
de Setembro, em Lüneburg, Baixa Saxónia, na Alemanha, numa 
iniciativa que reuniu 200 convidados de 25 países, sob o mote “25 
anos ao serviço do setor da batata- uma história de sucesso”. A 
jornada incluiu visitas guiadas à estação de obtenção de varieda-
des da empresa irmã Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH 
& OHG, seguidas de um jantar de gala.
«Estamos orgulhosos da história de sucesso da nossa empresa», 
afirmou Jörg Eggers administrador da EUROPLANT. «A nossa 
missão – contribuir para uma produção de sucesso – beneficia os 
agricultores, que sabem que podem confiar nas nossas varieda-
des e nas nossas sementes», acrescentou Jörg Renatus, outro dos 
administradores da empresa.
A EUROPLANT, fundada em 1992, detém atualmente 12 filiais 
e companhias associadas a nível mundial e está representa-
da em mais de 70 países por distribuidores das suas varieda-
des. Na Europa é uma empresa líder no segmento da batata 
semente, estando presente nas principais regiões produtoras 
de batata.

Europeia. Segundo a PORBATATA, «o maior desafio dos próximos 
anos será conseguir convergir os diferentes interesses da fileira, 
num objetivo concertado e único, de forma a promover o consu-
mo da Batata Portuguesa, quer ao nível nacional, quer interna-
cional». Neste sentido, em 2018, a associação apresentará candi-
datura a um projeto de internacionalização; criará uma marca de 
batata portuguesa e promoverá um evento de cariz internacional 
em Portugal.

QUEM FOI O PRIMEIRO POVO A PRODUZIR BATATAS?
Arqueólogos da Universidade da Califórnia encontraram provas 
definitivas de que a cordilheira do Andes, no sul do Perú, e o no-
roeste da Bolívia são o berço da batata. As evidências consistem 
em micro-resíduos de batatas cultivadas, encontradas em utensí-
lios agrícolas feitos de pedra, com mais de 5.000 anos de idade, 
descobertos num sítio arqueológico designado Jiskairumoko, na 
Bacia Titicaca, no sul do Perú. Segundo os cientistas, estes uten-
sílios seriam usados para cortar a pele das batatas. Consulte aqui 
o estudo.

http://www.pnas.org/content/113/48/13672
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Representante
das variedades

AGENDA

BP2017: 
The Potato Industry Event

22 e 23 Novembro 2017
Yorkshire Event Centre
Great Yorkshire 
Showground, Harrogate
REINO UNIDO
www.bp2017.co.uk

SABIA QUE

www.potato-expo.com

28th Annual Cambridge Potato 
Conference 2017

13 e 14 de Dezembro 2017
Robinson College, Cambridge
REINO UNIDO

POTATO EXPO 

10 a 12 de Janeiro 2018
Rosen Shingle Creek
ORLANDO, FLÓRIDA

Fruit Logistica 

7 e 8 de Fevereiro 2018
Messe Berlim 
ALEMANHA
www.fruitlogistica.de

Interpom Primeurs

25 a 27 de Novembro
Kortrijk Expo  
BÉLGICA
www.interpom-primeurs.be

SEED PARTICIPOU NOS DIAS ABERTOS NA HOLANDA
A SEED participou nos “Open Days 2017” com a sua representada 
Europlant, de 8 a 10 de Novembro, em Emmeloord, na Holanda, 
onde anualmente se reúnem os principais obtentores para mos-
trar as novas variedades de batata e variedades em desenvolvi-
mento. Este dia de portas abertas congrega os principais players 
do mercado, entre produtores e distribuidores e outras empresas 
e entidades ligadas ao mundo da Batata. É o evento “oficial” de 
lançamento da nova campanha.

Convenção 40 Anos CNIPT
(Comité Nacional Interprofissional 
da Batata de França)

5 de Dezembro 2017
Artois Expo d’Arras 
FRANÇA
www.cnipt.fr
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