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Agria • Am B • • • •

Afra • Am C • •

Alexandra • Am A •

Allians • Am A •

Antina • Am • •

Antonia • Am A •

Anuschka • Am A •

Augusta • Am C •

Baccara • Am A •

Belana • Am A • •

Bellaprima • Am A •

Bellarosa • V B •

Bellinda • Am A •

Colette • Am B •

Concordia • Am B •

Cumbica • Am B •

Eldena • Am • •

Elfe • Am B •

Eurobeta • Am •

Eurobona • Am •

Eurobravo • Am •

Euroflora • Am •

Eurogrande • Am •

Euroluna • Am •

Europrima • Am • •

Eurostarch • Am •

Eurotango • Am •

Ewelina • Am B •

Finka • Am B •
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Georgina • Am B •

Gunda • Am C •

Jelly • Am B • • •

Laura • V B • •

Leandra • Am C • • •

Marabel • Am B • •

Marena • Am • • •

Mariola • Am B •

Mariette • Am B •

Melba • Am C •

Merida • Am B •

Milva • Am B •

Nandina • Am B •

Omega • Am C • •

Osira • Am C • •

Red Fantasy • V B •

Red Sonia • V B •

Regina • Am A • •

Roberta • Am • • •

Roxana • Am B • •

Rumba • Am B • • •

Svenja • Am B •

Solara • Am B • • •

Tabea • Am B •

Valery • V A •

Venezia • Am A •

Vineta • Am B •

Viviana • Am B •

Zuzanna • Am •

Quadro de variedades
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variedades, competência
& serviço

Agria
Variedade semi-precoce, 
com múltiplas aptidões para 
processamento 

• Polpa amarela
• Óptimo paladar 
• Armazenamento excelente
•  Diversas aplicações culinárias, 

nomeadamente processamento 
em “French Fries”



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.

Sociedade Europeia de Exportação e Distribuição SA
Apartado 54-ec aeroporto Porto 4471-905 Mor. Maia Portugal

Tel.: + 351 226 051 160 · Fax: + 351 226 051 169 · info@seed.pt · www.seed.pt

9

Agria
Variedade semi-precoce com múltiplas aptidões para processamento

AGRIA manifesta um elevado potencial a nível da absorção de nutrientes, 
pelo que é aconselhável uma redução relativamente ao fornecimento de Azoto 
(aproximadamente 30%) comparativamente a variedades de rendimentos similares.

A resposta da variedade a uma aplicação tardia deste nutriente pode ainda pôr em 
risco a qualidade para processamento e armazenamento.

Devem evitar-se solos com tendência ao aparecimento de sarna comum.

AGRIA apresenta uma dormência muito acentuada pelo que as sementes devem 
ser pré-germinadas.

AGRIA é uma variedade com múltiplas aplicações culinárias, nomeadamente 
“French Fries”, “Crisps”, produtos desidratados, assim como batata “pelada” e 
produtos de IV gama.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Óptimo paladar e 
qualidade culinária 
muito boa. Baixa 
descoloração após 
cozedura e excelente 
aptidão para 
processamento.

Rendimento Alto

Dormência Acentuada, 
armazenamento muito 
bom

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval a oval alongada
Grande e regular
Superficiais
Amarela
Amarela, podendo 
apresentar alguma 
rugosidade

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Vírus enrolamento
• Míldio tubérculo
• Rhizoctonia
• Sarna comum

Ro1
Alta
Média a alta
Média
Alta
Média



variedades, competência
& serviço

Alexandra
Variedade muito precoce, com 
aptidão para salada 

• Tubérculos muito atractivos 
• Olhos superficiais
• Excelente paladar



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.

Sociedade Europeia de Exportação e Distribuição SA
Apartado 54-ec aeroporto Porto 4471-905 Mor. Maia Portugal

Tel.: + 351 226 051 160 · Fax: + 351 226 051 169 · info@seed.pt · www.seed.pt

11

Alexandra
Variedade muito precoce com aptidão para salada 

* confirmado num país da EU, testes preliminares

ALEXANDRA apresenta exigências médias a altas a nível de fornecimento de água 
e nutrientes e deve ser cultivada preferencialmente em solos com boas condições 
agronómicas.

ALEXANDRA tem um índice de tuberização elevado apresentando tubérculos de 
calibre médio, muito uniformes e regulares. 

Aconselha-se o tratamento da semente para a Rhizoctonia, bem como tratamentos 
regulares contra o míldio.

Recomenda-se igualmente a pré-germinação a fim de acelerar o ciclo, bem como o 
encasque.

ALEXANDRA produz desde muito cedo na campanha de batata primor, tubérculos 
muito atractivos com excelente paladar e qualidade culinária.

ciclo Muito precoce

Tipo culinário A – B (salada)

Qualidade consumo Óptimo paladar, cor de 
polpa muito atractiva, 
excelente qualidade 
culinária

Rendimento Bom rendimento 
comercializável

Dormência Acentuada, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval alongada
Médio e muito regular
Superficiais
Amarela
Amarela, muito macia

Resistências
• Nemátodos
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1 – ro5*
Média a alta
Média a alta
Média



variedades, competência
& serviço

Allians
Variedade semi-precoce, para salada, 
com alto rendimento 

• Rendimento alto
• Tubérculos longos, muito atractivos 
• Excelente qualidade culinária



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Allians
Variedade semi-precoce, para salada, com alto rendimento

ALLIANS apresenta alguma sensibilidade à metribuzina. Aplicações em pós 
emergência só devem ser efectuadas se as condições climatéricas forem 
extremamente favoráveis, reduzindo sempre as doses de aplicação.

Devem evitar-se solos com tendência ao aparecimento de sarna comum. 

Recomenda-se tratamento da semente contra a rhizoctonia. 

ALLIANS combina o alto rendimento com a excelente qualidade culinária e o bom 
armazenamento. 

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário A 

Qualidade consumo Excelente qualidade 
culinária e paladar 
distinto, não descolora 
após a cozedura

Rendimento Alto

Dormência Acentuada, 
armazenamento 
excelente

Tubérculo
• · Forma
• · Calibre    

• · Profundidade olhos
• · Cor polpa
• · Cor pele

Oval alongada
Médio a grande, 
regular
Superficiais
Amarela
Amarela, macia

Resistências
• · Nemátodos
• · Vírus enrolamento
• · Míldio da folha
• · Míldio tubérculo
• · Sarna comum

Ro1, Ro4
Média 
Alta
Alta
Média a baixa



variedades, competência
& serviço

Antina
Variedade semi-tardia, com aptidão 
para “crisps” 

• Excelente armazenamento
• Rendimento muito alto



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Antina
Variedade semi-tardia, com aptidão para “crisps”

ANTINA só deve ser colhida após o encasque completo. A colheita deve ser 
efectuada cuidadosamente e a temperaturas adequadas.

ANTINA apresenta um teor muito baixo em açúcares redutores. Devido à 
dormência acentuada a qualidade para processamento em “crisps” é excelente, 
mesmo após longos períodos de armazenamento. Para assegurar uma boa 
qualidade para o processamento durante toda a campanha, recomenda-se o 
armazenamento a temperaturas na ordem dos 8-10 º C. Quando comparada com 
variedades de características semelhantes, esta variedade, em processamento para 
“crisps”, absorve menor quantidade de óleo.

Ciclo Semi-tardia

Qualidade consumo
• Matéria seca
• Açúcares redutores
• Cor em frito

Média
Muito baixo
Muito boa

Rendimento Muito alto

Dormência Acentuada, muito bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    

• Profundidade olhos

• Cor polpa
• Cor pele

Oval 
Médio a grande, 
regular
Superficiais 
a semi-superficiais
Amarela clara
Amarela

Resistências
• Nemátodos
• Míldio da folha
• Pé negro
• Rhizoctonia
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Média a alta
Alta
Alta
Alta



variedades, competência
& serviço

Antonia
Variedade semi-precoce, para salada, 
com óptimas características para 
embalamento

• Alto rendimento comercializável
• Tubérculos muito atractivos 
• Apropriada para o embalamento



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Antonia
Variedade semi-precoce, para salada, com óptimas características para 

embalamento

ANTONIA apresenta exigências médias a altas a nível de água e nutrientes, dando 
preferência a localizações com aporte de água regular.

ANTONIA produz tubérculos muito uniformes e de aspecto muito atractivo, com 
excelente qualidade culinária.

Devido à forma e ao calibre dos tubérculos, esta variedade é ideal para o 
embalamento.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário A - B (salada)

Qualidade consumo Óptima qualidade 
culinária, excelente 
paladar. Não descolora 
após cozedura

Rendimento Alto

Dormência Acentuada, 
armazenamento muito 
bom

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval 
Médio e regular
Superficiais
Amarela
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus enrolamento
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Alta
Média a alta
Alta
Alta



variedades, competência
& serviço

Anuschka
Variedade muito precoce, com 
aptidão para salada

• Tubérculos muito atractivos
• Boa qualidade culinária
• Alto rendimento 



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Anuschka
Variedade muito precoce, com aptidão para salada 

ANUSCHKA prefere solos com boas condições agronómicas. Devem evitar-se solos 
com tendência ao aparecimento de pinta ferrugenta.

ANUSCHKA apresenta boa resistência a crescimentos secundários. Recomenda-se a 
pré-germinação dos tubérculos.

ANUSCHKA apresenta características ideais para o segmento dos embalados.

Ciclo Muito precoce

Tipo culinário A – B (salada)

Qualidade consumo Boa qualidade culinária, 
ideal para o segmento 
das “saladas”, cor da 
polpa estável, mesmo 
após cozedura

Rendimento Alto

Dormência Acentuada, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    

• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval-arredondada
Médio a grande, 
regular
Muito superficiais
Amarela
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Vírus enrolamento
• Míldio da folha
• Pé negro
• Rhizoctonia 
• Sarna comum

Ro1
Média a alta
Alta
Alta
Alta 
média a alta
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Augusta
Variedade precoce, “olho-de-perdiz”, 
para consumo geral 

• Bom paladar 
• Boa qualidade culinária



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Augusta
Variedade precoce, “olho-de-perdiz”, para consumo geral

AUGUSTA tem exigências médias a nível de qualidade de solo e disponibilidade de 
água, sendo contudo recomendável a utilização de solos com boa estrutura.

AUGUSTA apresenta uma boa resistência ao míldio do tubérculo, sendo no entanto 
aconselhados tratamentos regulares.

AUGUSTA é uma variedade com alto rendimento comercializável, boa qualidade 
culinária e com tubérculos muito atractivos.

Ciclo Precoce

Tipo culinário B - C

Qualidade consumo Boa qualidade culinária. 
Cor da polpa estável. 
Baixa descoloração 
após a cozedura

Rendimento Alto rendimento 
comercializável

Dormência Acentuada, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma

• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval a oval 
arredondada
Médio
Superficiais, vermelhos
Amarela
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Rhizoctonia
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Média a alta
Alta
Alta
Alta



variedades, competência
& serviço

Baccara
Variedade precoce, com aptidão para 
salada 

• Pele macia, muito atractiva 
• Excelente aptidão para embalamento



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Baccara
Variedade precoce, aptidão para salada

BACCARA apresenta exigências médias a nível de nutrientes e aporte de água, 
recomendando-se no entanto solos com boas condições agronómicas.

Devem evitar-se solos com tendência ao aparecimento de sarna comum.

Devem diminuir-se os níveis de Azoto aplicado (cerca de 10 %) a fim de melhorar o 
encasque e a precocidade da colheita.

BACCARA produz tubérculos de aspecto muito atractivo com excelente aptidão 
para embalados.

Ciclo Precoce

Tipo culinário A – B (salada)

Qualidade consumo Bom paladar, boa 
aptidão para salada, 
não descolora após 
cozedura

Rendimento Bom rendimento 
comercializável.

Dormência Acentuada, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval alongado
Médio
Superficiais
Amarela
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Vírus enrolamento
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1, Ro3, Ro4
Alta
Alta
Média a alta
Alta
Média



variedades, competência
& serviço

Bellarosa
Variedade precoce, de pele vermelha, 
rústica e de boa qualidade culinária 

• Alto rendimento
• Tubérculos grandes e regulares 
• Bom armazenamento 
•  Variedade robusta, com boa tolerância 

à seca e a crescimentos secundários



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Bellarosa
Variedade precoce, de pele vermelha, rústica, de boa qualidade culinária 

BELLAROSA apresenta exigências baixas a médias a nível de solo e aporte de água.

Produz, numa fase muito precoce, tubérculos grandes e regulares, com uma 
qualidade muito estável.

Mercados orientados para o consumo de variedades de pele vermelha podem ser 
servidos, desde muito cedo, com produto de qualidade e de bom calibre.

BELLAROSA apresenta uma ligeira sensibilidade à metribuzina, pelo que devem 
evitar-se aplicações com doses elevadas após a emergência.

Devido à sua dormência acentuada, esta variedade deve ser sempre pré-germinada 
para que a tuberização se inicie o mais cedo possível.

É bastante tolerante ao stress motivado pela falta de água, assim como ao 
aparecimento de crescimentos secundários.

Ciclo Precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Boa qualidade 
culinária. Bom paladar.

Rendimento Alto, com percentagem 
comercializável muito 
alta.

Dormência Acentuada, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma

• Calibre    
• Profundidade olhos
• 
• Cor polpa
• Cor pele

Oval a oval 
arredondada
Grande e regular
Superficiais a 
semi- superficiais
Amarela clara
Vermelha, podendo 
apresentar alguma 
rugosidade

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Vírus enrolamento
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Pé negro
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Muito alta
Muito alta
Média a alta
Média a alta
Alta
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Bellinda
Variedade semi-precoce, com aptidão 
para salada 

• Excelente qualidade culinária
• Pele macia e tubérculos atractivos 
• Rendimento alto



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Bellinda
Variedade semi-precoce, com aptidão para salada

BELLINDA tem exigências médias a nível de solo e aporte de água, preferindo no 
entanto solos com disponibilidade desta.

BELLINDA apresenta uma ligeira sensibilidade à metribuzina, pelo que devem 
evitar-se aplicações após emergência.

BELLINDA combina o alto rendimento, com o aspecto atractivo dos tubérculos e o 
excelente paladar, tornando esta variedade ideal para “lavados”, embalamento e 
programas “Premium” específicos.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário A (salada)

Qualidade consumo Óptima qualidade 
culinária. Paladar 
excelente.
Não descolora após 
cozedura.

Rendimento Alta percentagem 
comercializável

Dormência Acentuada, 
armazenamento muito 
bom

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval alongada
Médio e regular
Superficiais
Amarela
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Média a alta
Alta
Média a baixa



variedades, competência
& serviço

Concordia
Variedade semi-precoce, de óptima 
qualidade para consumo 

• Tubérculos atractivos, pele macia
• Alto rendimento comercializável 
• Boa aptidão para embalamento



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Concordia
Variedade semi-precoce, de óptima qualidade para consumo 

CONCORDIA apresenta exigências médias a nível de solo e água. Podem ocorrer 
crescimentos secundários, mas somente sob condições climatéricas extremas. 
Recomenda-se o aporte regular de água e nutrientes.

CONCORDIA apresenta uma forma de tubérculo muito estável, assim como 
características óptimas para o segmento de “lavados” e embalamento.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Óptima qualidade 
culinária. Baixa 
descoloração após 
cozedura.
Aptidão para “batata 
pelada” e produtos de 
4.ª gama 

Rendimento Alta percentagem 
comercializável

Dormência Acentuada, 
armazenamento 
excelente

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos

• Cor polpa
• Cor pele

Oval 
Médio e regular
Superficiais a muito 
superficiais
Amarela
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Rhizoctonia    
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Alta a muito alta
Média
Alta
Média a alta
Alta



variedades, competência
& serviço

Cumbica
Variedade semi-precoce, de óptima 
qualidade culinária 

• Tubérculos muito atractivos
• Pele macia, olhos superficiais 
• Aptidão para produtos embalados



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Cumbica
Variedade semi-precoce, de óptima qualidade culinária 

CUMBICA deve ser cultivada preferencialmente em bons solos onde o aporte de 
água e nutrientes seja regular.

É tolerante a períodos curtos de seca e temperaturas altas.

CUMBICA apresenta tubérculos muito regulares e de aspecto muito atractivo. 
Devido a tuberizar junto à planta mãe, recomenda-se que seja plantada um pouco 
mais profundo que o habitual (cerca de 2cm).

É especialmente aconselhada para embalamento.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário B

Qualidade consumo Óptima qualidade 
culinária. Baixa 
descoloração após 
cozedura.

Rendimento Percentagem 
comercializável muito 
alta

Dormência Acentuada, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval 
Médio e regular
Superficiais
Amarela clara
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Rhizoctonia
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Muito alta
Média a alta
Alta
Alta
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Elfe
Variedade precoce, de alto 
rendimento, de aspecto muito 
atractivo 

• Rendimento alto
• Pele macia, olhos superficiais 
• Tubérculos muito regulares e atractivos



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Elfe
Variedade precoce, de alto rendimento, de aspecto muito atractivo 

ELFE prefere solos com boas condições agronómicas. Recomenda-se o aporte 
regular de água e nutrientes.

ELFE apresenta tubérculos muito atractivos e uniformes com uma qualidade 
culinária excelente, sendo por isso ideal para o segmento de “lavados” e 
embalamento. Adaptada à produção de batata primor.

Apresenta ainda uma boa adaptação a diferentes condições edafo-climáticas, 
mantendo a qualidade que a caracteriza, bem como os rendimentos altos.

Ciclo Precoce

Tipo culinário B

Qualidade consumo Óptima qualidade 
culinária. Apresenta 
uma cor de polpa 
muito estável, mesmo 
após cozedura

Rendimento Alto

Dormência Acentuada, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    

• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval 
Médio a grande, 
regular
Superficiais
Amarela
Amarela, muito macia

Resistências
• Nemátodos
• Míldio da folha
• Pé negro
• Rhizoctonia
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Média a alta
Alta
Média a alta
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Ewelina
Variedade precoce, robusta e de boa 
qualidade culinária 

• Alto rendimento comercializável
• Boa tolerância à seca 
• Baixa sensibilidade a danos mecânicos



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.

Sociedade Europeia de Exportação e Distribuição SA
Apartado 54-ec aeroporto Porto 4471-905 Mor. Maia Portugal

Tel.: + 351 226 051 160 · Fax: + 351 226 051 169 · info@seed.pt · www.seed.pt

35

Ewelina
Variedade precoce, robusta e de boa qualidade culinária 

* Resistência comprovada num país da UE.

EWELINA apresenta baixas a médias necessidades em termos de solo e aporte de 
água. É uma variedade “fácil” de cultivar.

Devido à tolerância à seca, mesmo em condições climatéricas mais adversas, podem 
atingir-se rendimentos elevados, mantendo a boa qualidade.

Ciclo Precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Óptima qualidade 
culinária, bom paladar. 
Baixa descoloração 
após cozedura 

Rendimento Alto, com alta 
percentagem 
comercializável

Dormência Acentuada, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma

• Calibre     

• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval a oval 
arredondada
Médio a grande, 
regular
Superficiais
Amarela clara
Amarela, podendo 
apresentar alguma 
rugosidade

Resistências
• Nemátodos
• Míldio da folha
• Pé negro
• Sarna comum

Ro1*
Média a alta
Alta
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Georgina
Variedade semi-precoce, de alto 
rendimento e boa qualidade culinária 

• Rendimento alto e estável
• Calibre grande e regular
•  Tubérculos atractivos, pele macia 

e olhos superficiais



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Georgina
Variedade semi-precoce, de alto rendimento e boa qualidade culinária

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário B

Qualidade consumo Boa qualidade 
culinária.

Rendimento Alto, alta percentagem 
comercializável

Dormência Alta, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma

• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa

• Cor pele

Oval a oval 
arredondada
Grande e regular
Superficiais
Amarela a amarela 
clara
Amarela

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Vírus enrolamento
• Sarna comum

Ro1
Média
Média a alta
Alta

GEORGINA apresenta exigências médias a nível de solo e fornecimento de água.

Devem evitar-se solos com tendência ao aparecimento de sarna comum.

GEORGINA produz tubérculos grandes, regulares, muito atractivos e de boa 
qualidade culinária. Recomenda-se tratamento da semente contra a Rhizoctonia.



variedades, competência
& serviço

Jelly
Variedade semi-tardia, de rendimento 
muito alto e com aptidão para 
processamento em “French Fries”

• Rendimento muito alto
•  Tubérculos grandes, regulares  

e de aspecto muito atractivo
• Boa qualidade culinária
•  Diversas aplicações culinárias, 

nomeadamente processamento em 
“French Fries”



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Jelly
Variedade semi-tardia, de rendimento muito alto e com aptidão para 

processamento em “French Fries”

JELLY tem exigências médias a nível de solo e aporte de água.

JELLY manifesta uma boa tolerância à seca, e crescimentos secundários só 
aparecem sob condições climatéricas extremas.

JELLY apresenta tubérculos de calibre médio a grande e muito regulares, 
combinando o seu aspecto atractivo com rendimentos muito altos, podendo, 
devido a estas características, ser usada para produtos embalados.

JELLY apresenta igualmente uma excelente aptidão para processamento em 
“French Fries”

JELLY caracteriza-se por um desenvolvimento foliar exuberante motivado pela 
grande eficiência na transformação do azoto, pelo que deve ser reduzida a 
quantidade aplicada deste nutriente de modo a favorecer a tuberização e o 
desenvolvimento dos tubérculos.

Ciclo Semi-tardia

Tipo culinário B

Qualidade consumo Qualidade culinária 
muito boa. Baixa 
descoloração após 
cozedura e aptidão 
para processamento 
em “french fries”.

Rendimento Muito alto

Dormência Acentuada, excelente 
para longos períodos 
de armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval
Grande e regular
Muito superficiais
Amarela
Amarela, podendo 
apresentar alguma 
rugosidade

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Pé negro
• Rhizoctonia
• Sarna comum

Ro1, Ro3-Ro5
Alta a muito alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta



variedades, competência
& serviço

Laura
Variedade semi-precoce, de pele 
vermelha

• Pele vermelha, macia
•  Tubérculos ovais alongados, muito 

atractivos
• Excelente paladar
•  Aptidão para processamento em 

“French Fries”



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Laura
Variedade semi-precoce, de pele vermelha, com tubérculos muito atractivos 

LAURA tem exigências médias a nível de solo e aporte de água. 

Devem evitar-se solos com tendência ao aparecimento de pinta ferrugenta. 

LAURA é sensível à metribuzina, pelo que doses elevadas de aplicação ou aplicação 
em pós emergência devem ser evitadas.

Recomenda-se igualmente o tratamento da semente para a rhizoctonia.

A combinação dos diversos atributos da variedade (cor, suavidade da pele, forma 
atractiva do tubérculo, qualidade para consumo geral e processamento), faz da 
LAURA uma variedade muito interessante para os mercados.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Paladar excelente, 
óptima qualidade 
culinária. Não descolora 
após cozedura e 
apresenta boa aptidão 
para processamento 
em “french fries”.

Rendimento Alto

Dormência Acentuada, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    

• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval a oval alongada
Médio a grande, 
regular
Superficiais
Amarela
Vermelha, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Vírus enrolamento
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1-Ro5
Muito alta
Alta
Média a alta
Média a alta
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Leandra
Variedade semi-precoce, com aptidão 
para “French Fries”, de boa qualidade 
culinária

• Tubérculos ovais alongados
• Boa cor em frito 
• Pele macia



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Leandra
Variedade semi-precoce, com aptidão para “French Fries”, de boa qualidade 

culinária

* Teste preliminar positivo num país da UE

LEANDRA deve ser cultivada em condições onde a qualidade do solo e o aporte de 
água não sejam factores limitantes.

Recomenda-se tratamentos regulares para o míldio, assim como para a Alternaria, 
podendo deste modo assegurar um produto final de qualidade.

LEANDRA produz tubérculos médios a grandes, muito homogéneos, de aspecto 
muito atractivo.

LEANDRA apresenta uma boa aptidão para processamento em “French Fries”, 
mantendo a qualidade mesmo após longos períodos de armazenamento.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário C

Qualidade consumo Excelente aptidão para 
processamento em 
“french fries”.
Boa cor à fritura.

Rendimento Alto

Dormência Acentuada, 
armazenamento muito 
bom

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval alongada
Médio a grande, 
regular
Superficiais
Amarela clara
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1, Ro4*
Média a alta
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Marabel
Variedade precoce, de alto 
rendimento, ideal para consumo em 
fresco e adaptada à produção de 
batata primor 

• Precoce, bom rendimento
• Tubérculos muito atractivos
• Óptima qualidade culinária
•  Excelente para embalamento 

e IV gama



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Marabel
Variedade precoce, de alto rendimento, ideal para consumo em fresco e adaptada à 

produção de batata primor 

MARABEL deve ser cultivada em solos com boas características agronómicas, 
sendo necessário um aporte equilibrado de água e nutrientes. 

Devem evitar-se solos com tendência ao aparecimento de pinta ferrugenta. 

MARABEL apresenta tubérculos muito atractivos, com excelente aptidão para 
embalamento e produtos “lavados”, bem como “batata pelada”e produtos de IV 
gama. 

É igualmente apropriada à produção de batata primor, sendo solicitada por todo o 
mercado europeu.

Ciclo Precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Paladar excelente, 
óptima qualidade 
culinária. Não descolora 
após cozedura.

Rendimento Alto

Dormência Média

Tubérculo
• Forma
• Calibre    

• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval 
Médio a grande, 
regular
Superficiais
Amarela
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Míldio da folha
• Pé negro
• Rhizoctonia
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Alta
Média a alta
Alta
Alta
Média 



variedades, competência
& serviço

Mariette
Variedade muito precoce, de boa 
qualidade culinária

• Encasque muito rápido
• Tubérculos muito atractivos 
• Comercialização muito precoce



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Mariette
Variedade muito precoce, de boa qualidade culinária

* Resultados preliminares, esperada resistência 

MARIETTE deve ser cultivada em solos com boas condições agronómicas e aporte 
regular de água e nutrientes.

Apresenta um desenvolvimento rápido e recomenda-se o pré-abrolhamento.

Tolera um pequeno aumento a nível da fertilização azotada, não devendo 
ultrapassar contudo os 10 % das doses habitualmente utilizadas.

MARIETTE é uma variedade muito interessante, não só devido à sua qualidade 
culinária e aspecto atractivo dos tubérculos, como também à sua precocidade, 
permitindo a entrada em mercados primores desde muito cedo. 

Ciclo Muito precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Boa qualidade 
culinária. 

Rendimento Alto, com alta 
percentagem 
comercializável. 

Dormência Média, baixa 
capacidade de 
armazenamento. 
Recomenda-se o 
uso de frio para a 
conservação.

Tubérculo
• Forma

• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval a oval 
arredondada
Médio e regular
Superficiais
Amarela
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Míldio da folha
• Sarna comum

Ro1, Ro4*
Média
Alta



variedades, competência
& serviço

Melba
Variedade precoce, com excelente 
aptidão para embalamento e 
“lavados” 

• Tubérculos ovais, muito atractivos
• Pele macia e brilhante 



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Melba
Variedade precoce, com excelente aptidão para embalamento e “lavados” 

MELBA apresenta exigências médias a nível de solo e aporte de água, tendo 
igualmente uma boa resistência a segundos crescimentos.

Devem evitar-se solos com tendência ao aparecimento de sarna comum.

MELBA possui uma boa eficiência na transformação do azoto, pelo que se 
recomenda uma redução (10-15%) nas doses de aplicação, quando comparada 
com variedades semelhantes.

MELBA produz tubérculos muito atractivos quer em forma, quer em termos de 
pele, pelo que reúne qualidades excelentes para embalamento e para o segmento 
de “lavados”.

Ciclo Precoce

Tipo culinário B – C

Qualidade consumo Boa qualidade culinária, 
polpa farinhenta, 
não descolora após 
cozedura

Rendimento Alto, com alta 
percentagem 
comercializável

Dormência Alta, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    

• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval 
Médio a grande, 
regular
Superficiais
Amarela
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Vírus enrolamento
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Muito alta
Alta
Média
Média



variedades, competência
& serviço

Merida
Variedade precoce, de alto 
rendimento e boa qualidade culinária 

• Rendimento alto
• Tubérculos muito atractivos 
• Polpa amarela, estável



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Merida
Variedade precoce, de alto rendimento e boa qualidade culinária 

MERIDA apresenta em geral exigências médias a nível de cultivo, preferindo no 
entanto solos equilibrados a nível de nutrientes e aporte de água.

MERIDA apresenta boa resistência a danos mecânicos e internos. Pode apresentar 
crescimentos secundários mas apenas sob condições ambientais extremas.

MERIDA produz tubérculos muito atractivos, com calibre médio a grande e 
muito regulares, sendo por isso ideal para o embalamento e para o segmento de 
“lavados”.

Ciclo Precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Paladar excelente, boa 
qualidade culinária. 
Não descolora após 
cozedura 

Rendimento Muito alto

Dormência Alta, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre

• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval arredondada
Médio a grande, 
regular
Muito superficiais
Amarela clara
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Rhizoctonia
• Sarna comum

Ro1, Ro2, Ro3
Alta
Média
Alta
Alta
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Milva
Variedade semi-precoce, 
de rendimento alto 
e boa qualidade culinária 

•  Boa adaptabilidade a diferentes 
condições 

• Polpa amarela, estável



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Milva
Variedade semi-precoce, de rendimento alto e boa qualidade culinária 

MILVA tem exigências médias a nível de solo e aporte de água. Devem evitar-se 
solos com tendência ao aparecimento de pinta ferrugenta.

MILVA apresenta uma grande eficiência na transformação do azoto, pelo que deve 
reduzir-se um pouco (10 a 15 %) a sua aplicação relativamente às quantidades 
standard.

MILVA atinge rendimentos muito elevados em diferentes condições ambientais.

Produz ainda tubérculos atractivos, com calibre médio a grande e muito regulares, 
com boa qualidade culinária, pelo que se adapta muito bem ao embalamento.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Boa qualidade culinária. 
Não descolora após 
cozedura 

Rendimento Muito alto

Dormência Alta, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    

• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval 
Médio a grande, 
regular
Muito superficiais
Amarela clara
Amarela, podendo 
apresentar raramente 
alguma rugosidade

Resistências
• Nemátodos
• Vírus enrolamento
• Míldio tubérculo
• Pé negro
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Média a alta
Alta
Alta
Alta



variedades, competência
& serviço

Omega
Variedade tardia, com aptidão para 
“crisps”

• Variedade robusta
• Boa resistência ao míldio 
• Excelente armazenamento



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Omega
Variedade tardia, com aptidão para “crisps”

OMEGA é uma variedade robusta com uma óptima resistência em campo ao míldio 
do tubérculo. Recomendam-se, no entanto, aplicações preventivas.

OMEGA apresenta excelente aptidão para processamento em “crisps” devido ao 
seu teor de matéria seca, assim como ao baixo teor de açúcares redutores, que é 
mantido mesmo após longos períodos de armazenagem.

OMEGA requer solos de qualidade média e recomenda-se reduzir a quantidade 
aplicada de azoto a fim de antecipar a colheita.

Ciclo Tardia

Tipo culinário B – C

Qualidade 
• Matéria seca
• Açúcares redutores
• Cor de frito

Média
Muito baixos
Muito boa

Rendimento Alto

Dormência Alta, muito bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval arredondado  
Médio e regular
Superficiais
Amarela 
Amarela, rugosa

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Vírus PLRV
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Pé negro
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Muito alta
Alta a muito alta
Alta
Alta
Alta
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Osira
Variedade muito precoce, com 
aptidão para “crisps” e produtos 
desidratados 

• Rendimento alto
• Boa qualidade culinária 
• Bom armazenamento



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Osira
Variedade muito precoce, com aptidão para “crisps” e produtos desidratados 

OSIRA deve ser cultivada em solos com boas condições agronómicas e com aporte 
regular de água e nutrientes.

OSIRA apresenta óptima aptidão para processamento em “crisps”. Devido ao 
seu ciclo e à qualidade para processamento que apresenta desde muito cedo, é 
excelente para inicio das “campanhas de indústria” .

OSIRA apresenta ainda óptimas qualidades para transformação quer em flocos 
quer em qualquer outro produto desidratado. Devido à baixa descoloração após 
cozedura e à boa qualidade culinária, esta variedade é igualmente importante para 
o mercado de batata de consumo.

Ciclo Muito precoce

Tipo culinário B – C

Qualidade 
• Matéria seca
• Açúcares redutores
• Cor de frito

Alta
Muito baixo
Muito boa

Rendimento Alto

Dormência Alta, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval arredondada
Médio, regular
Semi-superficiais
Amarela clara
Amarela, rugosa

Resistências
• Nemátodos
• Vírus enrolamento
• Vírus y
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Média
Muito alta
Média
Alta
Alta



variedades, competência
& serviço

Red Fantasy
Variedade semi-precoce, de alto 
rendimento e boa qualidade culinária 

• Tubérculos muito atractivos
• Qualidade culinária muito boa 
• Boa resistência a doenças
•  Boa adaptabilidade a diferentes 

condições ambientais



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Red Fantasy
Variedade semi-precoce, de alto rendimento e boa qualidade culinária 

RED FANTASY apresenta exigências médias a nível de solo e aporte de água. 
Recomenda-se uma ligeira redução de azoto (10-15 %) relativamente às doses 
standard.

RED FANTASY manifesta alguma sensibilidade à metribuzina, pelo que devem 
evitar-se aplicações em pós-emergência. Recomenda-se igualmente aplicações 
preventivas para controlo do míldio.

RED FANTASY produz tubérculos muito atractivos, em condições ambientais 
distintas, com óptima qualidade culinária.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Boa qualidade culinária. 
Excelente paladar, baixa 
descoloração após 
cozedura 

Rendimento Alto

Dormência Alta, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    

• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval a oval alongada
Médio a grande, 
regular
Muito superficiais
Amarela
Vermelha, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus enrolamento
• Vírus y
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Pé negro
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Alta
Muito alta
Alta
Alta
Alta
Alta



variedades, competência
& serviço

Red Sonia
Variedade muito precoce, com boa 
qualidade culinária 

• Tubérculos muito atractivos 
• Pele macia, olhos superficiais 



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Red Sonia
Variedade muito precoce, com boa qualidade culinária 

* Comprovada num país da UE
** Resultados preliminares, esperada resistência

RED SONIA tem exigências médias a nível de solo e água, contudo devem preferir-
se solos com aporte regular de água. 

RED SONIA apresenta tubérculos médios e deve ser colhida com muito cuidado 
para salvaguardar a excelente qualidade dos tubérculos. Recomenda-se a secagem 
da rama e, antes da colheita, certificar-se do perfeito encasque.

RED SONIA é uma variedade com boa qualidade culinária, de alta percentagem 
comercializável e apresenta tubérculos ovais, muito atractivos, reunindo 
características ideais para o embalamento desde muito cedo na campanha.

Ciclo Muito precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Boa qualidade 
culinária. Cor da polpa 
atraente e estável.

Rendimento Boa percentagem 
comercializável

Dormência Alta, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval 
Médio, muito regular
Superficiais
Amarela 
Vermelha, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus 
• Míldio da folha
• Sarna comum

Ro1*, Ro2, 3**
Alta 
Média
Alta



variedades, competência
& serviço

Regina
Variedade semi-precoce, com aptidão 
para salada

• Excelente qualidade culinária
•  Tubérculos muito atractivos, pele macia 

e olhos muito superficiais
• Polpa amarela, estável



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Regina
Variedade semi-precoce, com aptidão para salada

* Resultados preliminares com resistência esperada num país da UE

REGINA prefere solos com bom aporte de água e nutrientes.

REGINA apresenta um elevado índice de tuberização, pelo que se recomenda 
que a plantação se faça cerca de 2 cm mais profundo que o habitual Antes da 
plantação recomenda-se igualmente a indução do abrolhamento para acelerar o 
desenvolvimento.

Devem efectuar-se tratamentos na semente para controlo da rhizoctonia, bem 
como tratamentos preventivos durante o desenvolvimento da planta para controlo 
do míldio.

REGINA produz tubérculos muito atractivos e regulares de qualidade estável.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário A – B (salada)

Qualidade consumo Variedade excelente 
para saladas, cor 
amarela intensa, 
não descolora após 
cozedura

Rendimento Alta percentagem 
comercializável

Dormência Alta

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval
Médio, muito regular
Superficiais
Amarela 
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Sarna comum

Ro1, Ro4*
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Rumba
Variedade semi-precoce, com aptidão 
para “crisps” e produtos desidratados

•  Bem adaptada a diferentes condições 
ambientais

• Boa tolerância a condições adversas



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Rumba
Variedade semi-precoce, com aptidão para “crisps” e produtos desidratados 

RUMBA tem exigências médias a nível de solo e aporte de água. Esta variedade 
pode atingir rendimentos altos e estáveis sob diferentes condições ambientais. 
Apresenta igualmente boa tolerância à seca.

RUMBA apresenta baixo teor de açúcares redutores e boa qualidade para 
processamento em “crisps”. 

Para assegurar uma boa qualidade para processamento durante a campanha 
recomenda-se o armazenamento com temperatura mínima de 8º C.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário B

Qualidade 
• Matéria seca
• Açúcares redutores
• Cor de frito

Média a alta
Baixo
Boa a muito boa 

Rendimento Muito alto com 
alta percentagem 
comercializável

Dormência Alta, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos

• Cor polpa
• Cor pele

Oval arredondada
Médio, regular
Superficiais a semi-
superficiais
Amarela clara
Amarela, um pouco 
rugosa

Resistências
• Nemátodos
• Vírus enrolamento
• Vírus y
• Míldio tubérculo
• Pé negro
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Alta
Alta
Alta
Alta
Média 



variedades, competência
& serviço

Svenja
Variedade semi-precoce, de alto 
rendimento e boa qualidade culinária 

• Bom paladar
• Tubérculos grandes e muito atractivos
• Aptidão para frito caseiro



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Svenja
Variedade precoce, de alto rendimento e boa qualidade culinária 

SVENJA apresenta exigências médias a nível de solo e aporte de água.

SVENJA manifesta uma boa eficiência na transformação do azoto, pelo que deve 
reduzir-se (aproximadamente 10%) a quantidade aplicada em comparação com as 
doses standard. Recomenda-se igualmente tratamentos preventivos contra o míldio.

SVENJA produz tubérculos muito atractivos, de grande calibre, com uma pele 
muito macia, bom paladar e aptidão para frito caseiro.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Boa qualidade culinária. 
Não descolora após 
cozedura 

Rendimento Alto, com alta 
percentagem 
comercializável

Dormência Alta, muito bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval a oval alongada
Grande, regular
Muito superficiais
Amarela 
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus 
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Média
Média a alta
Média a alta
Alta



variedades, competência
& serviço

Valery
Variedade semi-precoce, com aptidão 
para salada 

• Tubérculos muito atractivos
• Boa qualidade culinária 
• Polpa amarela, estável



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Valery
Variedade semi-precoce, com aptidão para salada 

VALERY tem exigências médias a altas a nível de qualidade de solo e aporte de 
água.

VALERY produz tubérculos muito regulares e tem um índice de tuberização de 
médio a alto.

VALERY apresenta alguma sensibilidade à metribuzina devendo evitar-se a sua 
aplicação em pós-emergência. Aconselha-se igualmente o tratamento da semente 
para a rhizoctonia, bem como tratamentos preventivos contra o míldio.

VALERY produz tubérculos muito atractivos e de alta qualidade, pelo que é ideal 
para o embalamento, bem como para o mercado de “Baby potatoes”.

Ciclo Semi-precoce

Tipo culinário A – B (salada)

Qualidade consumo Boa qualidade culinária, 
excelente paladar. Baixa 
descoloração após 
cozedura

Rendimento Alto, com alta 
percentagem 
comercializável

Dormência Alta, muito bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    

• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval a oval alongada
Pequeno a médio, 
muito regular
Superficiais
Amarela 
Vermelha, muito macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus 
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1
Média
Média a alta
Média a alta
Média a alta



variedades, competência
& serviço

Venezia
Variedade precoce, com aptidão para 
salada

• Rendimento alto
• Tubérculos muito atractivos 
• Paladar excelente



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Venezia
Variedade precoce, com aptidão para salada 

VENEZIA tem exigências médias a nível de qualidade de solo e aporte de água.

VENEZIA produz tubérculos muito próximos da planta mãe, pelo que se recomenda 
que a plantação seja feita 2 cm mais profundo que o habitual. Para acelerar o 
desenvolvimento aconselha-se a induzir cuidadosamente o abrolhamento.

Devido a uma ligeira sensibilidade à metribuzina, devem evitar-se aplicações em 
pós-emergência.

VENEZIA apresenta características excelentes para o segmento de “embalados” 
devido à homogeneidade dos tubérculos (calibre 40/60mm).

Ciclo Precoce

Tipo culinário A (salada)

Qualidade consumo Paladar excelente, boa 
qualidade culinária. 
Não descolora após 
cozedura 

Rendimento Percentagem 
comercializável muito 
alta

Dormência Alta, bom 
armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos

• Cor polpa
• Cor pele

Oval a oval alongada
Médio, muito regular
Superficiais a muito 
superficiais
Amarela 
Amarela, muito macia

Resistências
• Nemátodos
• Vírus y
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1, Ro4
Muito alta
Média a alta
Alta
Média 



variedades, competência
& serviço

Viviana
Variedade muito precoce, com boa 
qualidade culinária 

• Encasque rápido
• Tubérculos muito atractivos 
• Colheitas precoces



A informação prestada é baseada em resultados de ensaios oficiais e na nossa experiência.
Uma vez que as batatas são um produto natural, qualquer responsabilidade sobre a informação é excluída.
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Viviana
Variedade muito precoce, com boa qualidade culinária 

* Comprovada num país da UE
** Testes preliminares, resistência esperada

VIVIANA tem exigências médias a altas a nível de qualidade de solo e aporte de 
água. Prefere solos com aporte regular de água.

VIVIANA está bem adaptada às condições continentais e tem alguma tolerância 
à seca. Contudo, regas regulares permitem que a variedade mostre todo o seu 
potencial.

VIVIANA produz tubérculos muito atractivos e ideais para embalar. Apresenta um 
encasque rápido e pode ser embalada logo muito cedo na campanha.

Ciclo Muito precoce

Tipo culinário B 

Qualidade consumo Boa qualidade culinária. 
Não descolora após 
cozedura 

Rendimento Alta percentagem 
comercializável

Dormência Bom armazenamento

Tubérculo
• Forma
• Calibre    
• Profundidade olhos
• Cor polpa
• Cor pele

Oval arredondada 
Médio, regular
Superficiais
Amarela clara
Amarela, macia

Resistências
• Nemátodos
• Míldio da folha
• Míldio tubérculo
• Sarna comum

Ro1**, Ro4**
Média
Alta
Média 
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Competência
A Europlant é uma empresa líder no que concerne ao desenvolvimento e criação 
de variedades de batata. 
Com sede na Europa, estamos vocacionados para a pesquisa e desenvolvimento 
de novas variedades, sendo o nosso leque composto por mais de 90 variedades 
de batata registadas. Fornecemos um mercado global com batatas-semente de 
elevada qualidade.
Para garantir a obtenção de uma produção de qualidade, é necessária a utilização 
de batatas-semente sãs e eficientes, pelo que, para responder a estas constantes 
exigências tentamos encontrar as soluções que a elas mais se adequam. 
Métodos modernos de biotecnologia e biologia molecular são, desde há muito, 
um elemento vital nos nossos programas de criação, desenvolvimento e multipli-
cação de variedades. 

O nosso objectivo, em estreita colaboração com os nossos clientes, é optimizar e 
desenvolver o trabalho de criação de variedades, através duma permanente troca 
de experiências.

Com as nossas 13 empresas subsidiárias, estamos representados em todos os paí-
ses europeus onde se cultivam batatas. O nosso staff de cerca de 150 colaborado-
res traz-nos o seu “know-how”, que advém de uma longa experiência assumindo 
um compromisso com os seus parceiros na busca da variedade adequada ao seu 
mercado. Adicionalmente, os nossos clientes podem sempre apoiar-se na nossa 
rede mundial de parceiros comerciais e representantes. 

Em colaboração com a BNA e a BIOPLANT, propagamos as nossas sementes base 
exclusivamente nas nossas explorações de multiplicação. Através das empresas 
subsidiárias produzimos também batatas de semente nos países europeus vizi-
nhos em regiões onde as condições edafo-climáticas são favoráveis a tal.

EUROPLANT 
o seu parceiro competente e inovador de hoje e amanhã
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A batata de semente
Procedimentos e cuidados a ter 
com a batata de semente

Recepção

Logo após a entrega da mercadoria, esta deve ser inspecionada para detecção 
de eventuais danos causados pelo transporte (danos mecânicos, gelo, etc,…).  
Os limites para reclamações impostos pelas leis RUCIP têm de ser respeitados. 
Para qualquer destas situações os agricultores devem consultar o seu fornecedor.

Armazenamento

Após a recepção da batata de semente, esta deve ser cuidadosamente despejada 
para recipientes que sejam permeáveis ao ar (sacos de rede, jumbos ventilados, 
caixas de madeira, etc…).
Não armazene as batatas de semente nos sacos de juta durante muito tempo.
Armazene as batatas de semente num local seco, fresco e arejado (ventilado).
As batatas de semente que foram recepcionadas recentemente, devem ser arma-
zenadas durante alguns dias, a temperaturas na ordem dos 10 °C, em ambiente 
seco, para permitir que danos que possam existir resultantes do transporte, ma-
nuseamento, etc., possam cicatrizar.
Nunca armazene batatas de semente em locais onde foram aplicados ou armaze-
nados anti abrolhantes.
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Plantação
–  Os brolhos devem estar visíveis aquando da plantação.

–  Um ambiente ameno e seco na altura da plantação (temperatura do solo > 8 °C) 
é ideal para um bom desenvolvimento vegetativo e para uma emergência re-
gular e uniforme.

–  A plantação directa após a entrega das Batatas de Semente só é possível em 
variedades com dormência muito curta e quando mostram sinais de abrolha-
mento na altura da plantação.

–  Variedades com dormência muito acentuada necessitam de pré abrolhamento 
antes da plantação para que seja assegurado um bom comportamento e para 
que atinjam o máximo do rendimento.

–  A pré germinação pode ser feita colocando os tubérculos num local com luz, a 
temperaturas de 10-12 °C, durante um período de 14 dias. Aos primeiros sinais 
de abrolhamento, um choque térmico para temperaturas de 20-23 °C (nunca 
superiores a 25 °C) durante 3-4 dias é muito útil para o desenvolvimento dos 
brolhos.

–  Ar fresco e algumas variações de temperatura ajudam a quebrar a dormência.

–  O manuseamento dos tubérculos deve ser cuidadoso. Devem evitar-se choques, 
quedas, para assegurar que não hajam danos na altura da plantação. Qualquer 
ferida é uma porta de entrada para bactérias e fungos existentes no solo.

–  Evite plantar tubérculos com brolhos escuros, porque estes podem partir-se 
aquando da plantação, podendo originar podridões nos tubérculos e conse-
quentemente problemas na emergência.

–  Brolhos vigorosos, com cor e “elásticos” asseguram um desenvolvimento rápido 
da planta.

–  A temperatura do solo e do tubérculo deve ser semelhante na altura da planta-
ção para um desenvolvimento mais rápido.
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