
VARIEDADES  DE  BATATA-SEMENTE 
PARA  CADA  SEGMENTO  DE  MERCADO 

MERCADO FRESCO       VERMELHAS 

MERCADO FRESCO       BRANCAS 

FRITURA RODELAS FRITURA PALITOS 

Camel Desiree Dirosso Royata Zina Red 

Amarin Avanti Bellini Bonnata El Mundo 

Everest Gaudi Safari Triplo Tyson 

Bricata Levinata SH C 1010 

STET Holland B.V., fundada em 1973, é uma empresa líder a nível internacional na obtenção, produção e comercialização de variedades de batata-semente. Com foco no 
desenvolvimento, a STET está capacitada para apoiar os seus parceiros com variedades para cada uso. Com produção própria na Holanda, França, Reino Unido, Polónia e Rússia, a STET 
garante a entrega de batata-semente com alta qualidade para qualquer destino. A STET Holland desenvolve variedades com elevada performance para o mercado de fresco (brancas e 
vermelhas), assim como para fritura (palitos e rodelas). Agradecemos o seu interesse e a oportunidade em conhecer melhor as nossas variedades de batata. 
STET Holland B.V.   Emmeloord   Holanda  |  INFORMAÇÃO IMPORTANTE/AVISO LEGAL: STET Holland e a AdviceAgriBusiness visam garantir que as informações estão atualizadas pelo que não podem ser 
responsabilizadas por danos diretos ou indiretos decorrentes do uso dessas informações. Mais informações no catálogo (em www.adv-agri.com) e nas Condições de Venda da STET (em www.stet-potato.com). Edição: 2020/10.  

Precoce, com boa 

qualidade culinária, boas 

resistências e adequada 

para conservação. 

Variedade semi tardia. 

Referência no 

mercado. 

Muito precoce. 

A mais temporã! Para colher 

com as plantas verdes. 

Precoce, muito 

produtiva com muitas 

resistências. 

Muito precoce, muito 

produtiva para colher 

com folhagem verde. 

Precoce, com polpa 

branca, saborosa, bem ao 

gosto dos portugueses! 

Muito precoce, com 

polpa firme, 

adequada para lavar. 

Semi precoce, 

muito produtiva e com 

boa conservação. 

Precoce, produtiva, multiusos 

(cozer e fritar), apta para 

conservação e lavar. 

Precoce, muito produtiva e 

com boas resistências. 

Bom calibre. 

Muito precoce, 

indicada para cultivo 

temporã. 

Precoce, produtiva, com pele 

muito lisa, adequada para 

conservar, lavar e exportar. 

Semi precoce, muito produtiva, 

indicada para as regiões mais 

tardias. Boa conservação. 

Precoce, com calibre 

grado, multiusos (cozer, 

fritar). Também em BIO. 

Variedade nova, precoce, 

muito produtiva, adequada 

para supermercados. 

Precoce com polpa amarela, 

com boa capacidade de 

conservação. 

Novidade: precoce, muito produtiva. Para 

plantar de Dezembro a Agosto. Foi a mais 

produtiva na AgroGlobal em 2020. 

Precoce, muito produtiva, com bom número de tubérculos 

por planta. Tem polpa amarela, sendo excelente para fritura 

em palitos. Mas também é versátil (cozer). Já é conhecida 

por vários Chefs de restaurantes e por fábricas. 
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Outras  variedades  brancas  ou  amarelas:  Monalisa,  Spunta  e  Vitalia. 

Outras  variedades  para  indústria: 
Hermes,  SH C 909  e  VR 808. Também  disponível:  Agria. 

Contactos em Portugal: 
Eng.  Sérgio Margaço | Te l .  (00351) 913 894 820 | Emai l : comercial@365agro.com | WWW.ADV-AGRI.COM 


