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2 BATATA SEMENTE VARIEDADES

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Todas as informações apresentadas, 

incluindo as fotografias, são dadas de 

boa fé e foram obtidas em condições 

favoráveis de cultivo e não podem garantir 

resultados idênticos, em condições 

diferentes. O utilizador da batata de 

semente deve atender a estas informações 

segundo os seus conhecimentos, práticas 

culturais seguidas e experiência das suas 

condições locais (clima, solo, água, 

pragas e doenças, etc.). A Stet Holland 

e a Advice.AgriBusiness não podem ser 

responsabilizadas por danos diretos ou 

indiretos decorrentes das informações 

apresentadas neste documento e/ou em 

outras formas de comunicação, incluindo 

sítios de internet. As vendas de batata de 

semente da Stet Holland, estão sujeitas 

às condições comerciais do RUCIP, bem 

como às condições gerais de venda da 

Stet Holland, disponíveis no seu website 

e nos documentos de venda. Para mais 

informações contacte connosco.

© Todos os direitos reservados. Ed. 08/2021.



BATATAS SÃO VIDA!

“Com os pés na terra, STET é simplesmente isso. A 
nossa oferta são batatas. Não são apenas qualquer 
batata. Produtos com provas dadas que atendem às 
expetativas e às circunstâncias do mercado (e do 
clima) em rápida e constante mudança. Batatas são 
vida (Potatoes are life). Obtemos novas variedades. 
Multiplicamos com o objetivo final de alimentar 
as pessoas. Elas merecem o melhor. Só isso. E é 
nossa missão mantê-lo tão simples quanto isso. Para 
facilitar o setor. Disponibilizar boas variedades ao 
melhor preço possível, sem complicações. Nós 
ajudamos a entregar o produto certo, no lugar certo, 
na hora certa. Praticamos o que comunicamos. 
Servimos os clientes com a máxima prioridade, 
porque ninguém entende tão bem o negócio 
quanto os clientes. Porque o sucesso constrói-se 
com relações fortes, estáveis e duradouras. Juntos, 
crescemos”.

PERFIL DA EMPRESA

O desenvolvimento de variedades é um trabalho de equipa 

junto com os parceiros. Há um trabalho contínuo na 

estação de Pesquisa e Desenvolvimento (R&D). Por isso, a 

cada dia melhoram-se as técnicas de cultivo e o catálogo 

de variedades STET.

Tudo isto ocorre nos grupos de pesquisa: Qualidade, 

Biologia Celular e Biologia Molecular, apoiados 

pelos colegas de Biometria, Genética Quantitativa e 

Bioinformática.

As novas variedades são testadas em campos 

experimentais, em todo o mundo. Assim, garante-se um 

catálogo forte, saudável e pronto para o futuro. Critérios 

estritos são aplicados. Somente as melhores variedades têm 

futuro.

Fritura em palitos (french fries) As variedades STET podem ser cultivadas em qualquer lugar do mundo. Isso é necessário   
 porque a STET está constantemente a entrar em novos mercados, como atualmente, Ásia e  
 Norte de África. Produtividade elevada, qualidade e consistência são muito importantes.

Fritura em rodelas (crisps) As variedades da STET são muito apreciadas pelos multiplicadores, produtores e pelas fábricas.  
 Elas são de alta qualidade, sustentáveis e confiáveis. A qualidade da fritura mantém-se boa   
 até ao final da campanha, pelo que as variedades são reconhecidas como o novo padrão.

Mercado fresco (fresh) As batatas enquadram-se em qualquer estilo de vida. A STET está atenta ao que os   
 consumidores procuram e ajusta as atividades de obtenção de novas variedades de  
 acordo com a procura. Criar as melhores variedades é sempre a prioridade.

Melhoramento convencional A STET acredita fortemente nos métodos convencionais de melhoramento de plantas.  
 Todas as precauções razoáveis são tomadas com a devida diligência para evitar a  
 presença acidental de OGM.

Mercados das variedades STET As variedades STET podem ser encontradas em todo o mundo e são utilizadas no mercado  
 de fresco (grossistas e retalhistas) e para processamento (fábricas). A STET garante que as  
 variedades têm produção alta e valor acrescentado.

Local & Global STET organiza a multiplicação da batata-semente com produção na Holanda, França,   
 Dinamarca, Reino Unido e na Rússia. Posteriormente, a STET entrega a batata-semente  
 nestes mercados locais e exporta para todo o mundo. As variedades STET também são   
 multiplicadas sob licença, por parceiros em vários países/continentes. Exemplos: Polónia,  
 República Checa, Roménia, Suíça, Índia, Nova Zelândia, América do Sul e América do Norte.

Missão Entregar o produto certo, no lugar certo, na hora certa, junto com os parceiros dedicados.
 Batatas são vida!
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uma excelente qualidade de fritura durante um longo período 

de tempo (incluindo o armazenamento após a colheita), são 

os fatores chave para o sucesso! Isso está resultando num 

portfólio limitado de variedades de batatas fritas que se 

distinguem dos padrões atuais. Assim é necessário atender 

aos elevados padrões de Fast Food e Food Service e, ao 

mesmo tempo, respeitar o interesse dos multiplicadores de 

batata-semente e dos produtores da batata para consumo 

ou processamento. A variedade Leonata é um bom exemplo 

quando se encara os tópicos atuais sobre sustentabilidade. 

Leonata distingue-se como uma variedade adequada para 

armazenamento de longa duração, juntamente com uma 

longa dormência, mantendo uma excelente qualidade. Para 

variedades futuras, a STET selecionou as duas variedades 

(ainda designadas por números): STT 10-2753 e STT 12-

400, atendendo aos padrões dos mercados de Fast Food e 

Food Service, em combinação com rendimentos agronómicos 

elevados e segurança na produção de batata-semente.

BATATA FRITA EM RODELAS (CRISPS)
Só o melhor, é bom o suficiente!

Em batatas fritas em rodelas, a STET criou o novo 
padrão e está a trabalhar para melhorar continuamente o 

portfólio. O foco está em variedades armazenáveis a longo 

prazo com uma excelente qualidade de fritura até o final 

da campanha. As variedades STET para crisps podem ser 

reconhecidas pelos seus tubérculos muito redondos com olhos 

superficiais que trazem menos desperdício de pele, durante 

o processamento. A estabilidade em qualidade e quantidade 

são os objetivos da cooperação com os fabricantes de 

batatas fritas. A STET está a estabelecer padrões elevados! 

Como a variedade VR 808 é o novo padrão no mercado 

para uma excelente qualidade de fritura durante uma longa 

janela temporal de processamento, a STET espera pelo 

menos as mesmas especificações das variedades sucessoras 

no catálogo. As variedades não exclusivas como Levinata 

e SHC 1010 encontraram um bom mercado no segmento 

de crisps. Principalmente a SHC 1010 apresentará um 

crescimento significativo nos próximos anos, pela sua elevada 

produtividade com boas resistências (por exemplo, aos vírus), 

dormência longa e excelente aptidão para armazenagem, 

associada à elevada qualidade do produto final com cor 

amarela! A STET encontra o equilíbrio entre fornecer padrões 

de alta qualidade aos seus parceiros de batatas fritas em 

combinação com benefícios agronómicos que garantem uma 

produção de batata-semente estável para o futuro!

MERCADO FRESCO (FRESH)
É dominado pelas melhores práticas na produção de batata-

semente para as quais são necessárias variedades robustas 

A STET criou uma posição forte nos países ao redor do 

Mediterrâneo com as variedades robustas: Bellini, Camel, El 

Mundo, Everest, Safari, Tyson e Zina Red. Algumas destas 

variedades também são bem sucedidas no mercado de retalho 

na Europa Ocidental, onde um bom acabamento de pele e 

uma aparência brilhante são essenciais. Camel, El Mundo e 

Tyson são excelentes nisso. Além disso, a STET tem variedades 

produzidas especialmente para o mercado retalhista: Amarin, 

Avanti, Bonnata, Bricata, Gaudi e Vitalia. Um novo desafio 

surge das alterações climáticas que nos últimos anos originou 

infeções por vírus substancialmente mais altas e condições 

de cultivo mais difíceis. Isso exige que a STET obtenha outras 

características no seu portfólio futuro. Além da procura dos 

consumidores, é necessário servir os produtores multiplicadores 

de batata-semente com variedades que limitem os seus riscos. 

Esta é uma grande mudança na estratégia e percepção de 

mercado pela STET. Os clientes só podem ter batata-semente 

disponível se os produtores de batata-semente forem capazes 

de produzir nas atuais condições climáticas e de cultivo, com 

temperaturas mais elevadas e com mais seca. À prioridade de 

servir o cliente, juntou-se a prioridade de organizar a produção 

de batata-semente de uma forma sustentável. Ao mesmo tempo, 

não se pode negligenciar os desejos do consumidor por 

qualidade e produtividade. Os futuros produtores de batata-

semente requerem variedades que possam ser produzidas com 

o uso mínimo de fatores de produção, para obter a melhor 

qualidade e rendimento, limitando os riscos de rejeições ou 

perda da colheita. A variedade recém-criada BRIANNA é 

desta nova geração que se enquadra neste modelo sustentável. 

Também os novos “números”: STT 10-6777 (tubérculos 

grandes, boa qualidade para frito caseiro e um bom nível de 

resistências) e STT 12-1822 (polpa amarela, produção alta, 

pele brilhante adequada para uso no retalho, incluindo um 

largo espetro de resistências), são variedades promissoras.

BATATA FRITA EM PALITOS (FRENCH FRIES)
Tem de se ser extremamente seletivo na obtenção das 

variedades para fritar em palitos

Desenvolver variedades que acrescentem valor à produção de 

batatas fritas, é esse o objetivo da STET que se diferencia por 

estar com o foco nas especificações atuais do mercado de 

Fast Food e de Food Service (canal HoReCa). É um mercado 

muito exigente em que as especificações de comprimento e 
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VISÃO GLOBAL DAS VARIEDADES DE BATATA SEMENTE
COMERCIALIZADAS POR STET

AGRIA  √ √ Amarela Amarela OLO

AMARIN √   Amarela clara Branca RO

AVANTI √   Amarela Amarela ROO

BELLINI √   Amarela Amarela clara OLO

BONNATA √ √  Amarela Amarela clara OLO

BRIANNA √   Amarela Amarela clara O

BRICATA √ √ √ Amarela Amarela OLO

CAMEL √   Vermelha Amarela O

DESIREE √ √  Vermelha Amarela clara O

DONALD  √ √ Amarela Amarela O

EL MUNDO √   Amarela Amarela clara OLO

EVEREST √   Amarela clara Amarela clara O

GAUDI √   Amarela Amarela ROO

LEONATA √ √  Amarela clara Branca a creme LO

LEVINATA   √ Amarela Amarela RRO

MELANTO √   Amarela Amarela clara OLO

ROYATA √   Vermelha clara Amarela O

SAFARI √   Amarela Amarela clara ROO

SANTANA √ √  Amarela Amarela clara LOL

SH C 1010   √ Amarela escura Amarela RO

SH C 909   √ Amarela escura Amarela RRO

SPUNTA √   Amarela Amarela clara LO

TRIPLO √   Amarela Amarela clara ROO

TYSON √   Amarela Amarela clara RO

VITALIA √   Amarela clara Amarela clara OLO

VR 808   √ Amarela escura Amarela RO

ZINA RED √   Vermelha Amarela OLO

Variety    Cor da pele Cor da polpa Forma
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário BC Relat. firme a farinhenta

Ciclo  Semi precoce

Produção  Alta

Tamanho  Grande a muito grande

Forma  Oval / Longa oval

Número de tubérculos  6–8

Cor da polpa  Amarela

Cor da pele  Amarela

TOLERÂNCIAS

Período de dormência  Longo

Sensibilid. metribuzina  Relativamente sensível

Desenvolvimento foliar  Forte

Enegrecimento interno  Sensível

Matéria seca  21 %

RESISTÊNCIAS
  

Míldio na planta  Pouco sensível

Míldio no tubérculo  Pouco sensível

Sarna comum  Sensível

Vírus PVYn  Pouco sensível

    

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2  Pa3 

9    

  
    

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 180 a 190 kg N/ha, incluindo 

as reservas do solo (aproximadamente 70 a 80% relativamente 

a outras variedades semi precoces). 

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura no início da tuberização. A aplicação de azoto numa 

fase mais adiantada poderá originar desordens na polpa.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme as 

recomendações habituais. 

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ PRODUÇÃO ALTA
√ BOA APTIDÃO PARA CONSERVAÇÃO
√ QUALIDADE PARA FRITURA

AGRIA

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 55.000 24 cm 20 cm

35/55 mm 40.000 33 cm 28 cm

Profundidade de plantação: 3 cm mais profunda do que o 

normal.

Verifique sempre o número de tubérculos /kg de semente para 

calcular a distância apropriada de acordo com a população 

pretendida.
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PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO
AGRIA tem uma dormência longa.

Um tratamento térmico é preferível para quebrar a 

dormência.

O ideal é fazer a pré germinação da batata semente.

Trate a batata semente e o solo contra Rizoctonia.

Evite solos com alta pressão de sarna comum.

A melhor qualidade será alcançada em solos férteis e de 

textura franca.

PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE  
O CULTIVO
O uso de herbicida com metribuzina recomenda-se em pré 

emergência da cultura. Em pós emergência utilizar doses 

baixas.

Efetue uma amontoa adequada para evitar o esverdeamento 

e os ataques de insectos (ex., traça).

Aconselham-se pulverizações preventivas contra o míldio 

(Phytophtora).

A rega é necessária em condições de falta de humidade no 

solo, ao longo do ciclo cultural. 

COLHEITA
A colheita deve-se realizar com a AGRIA com a pele bem 

encascada (firme), de modo a evitar danos mecânicos e o 

consequente enegrecimento interno.

Reduza a altura das quedas ao mínimo.

 

ARMAZENAMENTO
AGRIA permite um armazenamento longo.

Armazene a uma temperatura estável de 7 a 8 ºC. 
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário B Ligeiramente farinhenta

Ciclo 75 Muito precoce a precoce

Produção 110 Alta

Tamanho 82 Grande

Forma  Redonda oval

Número de tubérculos  12–14

Cor da polpa  Branca

Cor da pele  Amarela clara/creme

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 62 Médio

Emergência 75 Normal

Sensibilid. metribuzina 86 Não sensível

Desenvolvimento foliar 70 Forte

Enegrecimento interno 8 Pouco sensível

Desordem formação  

batatas pequenas 73 Pouco sensível

Matéria seca  18,6%

Peso imerso em água  351

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 110% em comparação com 

outras variedades precoces (275 kg N/ha).

Aplicar 4/5 do azoto antes da plantação e 1/5 em 

cobertura.

Amarin tem necessidades elevadas de azoto, especialmente 

durante o desenvolvimento inicial.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) como 

recomendação normal para a cultura.

Garanta uma disponibilidade constante de água e nutrientes. 

Um período de estagnação seguido por rápido crescimento 

pode originar fissuras de crescimento (cracking).

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
AMARIN tem uma boa dormência.

Mantenha a semente em câmara de frio ou lugar frio, para evitar 

o envelhecimento fisiológico e a desidratação.

Deixe a semente se aclimatar às condições locais antes de 

plantar.

O corte da semente não é aconselhável devido ao risco de 

apodrecimento.

Tratamento dos tubérculos e/ou solo é recomendado para 

controlar Rizoctonia, sarna prateada e outras doenças no solo.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Sensível

Míldio na planta  Sensível

Míldio no tubérculo  Resistente

Sarna comum  Pouco sensível

Sarna pulverulenta  Sensível

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

    

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Adequada para colheita precoce (temporã)
√ Tuberização e maturação precoce
√ Pele brilhante e muito atrativa
√ Produção alta

AMARIN

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 6

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10 3 3 1
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Produtos com azoxistrobina aplicados no solo apresentam bons 

resultados sobre vários fungos.

Evite solos com histórico de alta pressão de sarna comum.

Em solos leves com nematódes livres (Pratylenchus sp. e 

Trichodorus sp.) porque existe um alto risco de vírus TRV 

(Spraing), verifique a justificação de aplicar um nematodicida 

nestes solos (produto químico ou realização de cultura intercalar 

como cobertura de solo e bio fumigação).

Plantar na fase do início do abrolhamento (pequenos “olhos 

brancos”) dá os melhores resultados.

PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
AMARIN tem uma emergência rápida.
AMARIN tem uma boa tolerância aos herbicidas com 
metribuzina.
Aconselham-se pulverizações preventivas anti míldio 
(Phytophtora) devido à sensibilidade a nível da parte 
aérea.
Use produtos com mais eficácia na proteção dos 
tubérculos no final do ciclo.
AMARIN é sensível à alternariose, especialmente nos 
caules.
A rega permite colher um produto mais uniforme e com 
melhor qualidade de cozedura.

COLHEITA
AMARIN amadurece precocemente, pelo que o 
dessecante não deve causar problemas.
Os tubérculos atingem um tamanho grande 
precocemente, pelo que a colheita pode ser feita 90-
100 dias após a plantação.
AMARIN é bastante resistente ao enegrecimento 
interno por danos mecânicos, a menos que ocorram 
condições extremas.

ARMAZENAMENTO
AMARIN tem uma boa dormência, portanto, o 
armazenamento à temperatura ambiente pode ser 
usado para os primeiros 4-5 meses após colheita.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 55.000 24 cm 20 cm

35/55 mm 40.000 33 cm 28 cm

Profundidade de plantação: 3 cm mais profunda do 
que o normal.
Verifique sempre o número de tubérculos /kg de 
semente para calcular a distância apropriada de 
acordo com a população pretendida.
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AGRIA

MORFOLOGIA 

Grupo culinário A Firme

Ciclo 87 Muito precoce

Produção 87 Média a alta

Tamanho 78 Médio

Forma  Redonda oval / Oval  

Número de tubérculos  12–14

Cor da polpa  Amarela

Cor da pele  Amarela

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 61 Médio  

Emergência 78 Rápida

Sensibilid. metribuzina 71 Ligeiramente sensível

Desenvolvimento foliar 60 Médio

Enegrecimento interno 5 Não sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 30 Sensível

Matéria seca  15,7%

Peso imerso em água  291

FERTILIZAÇÃO 
Azoto (N): aproximadamente 250 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo.

O azoto pode ser aplicado numa única dose, em fundo. Isso 

ajuda a avançar a cultura.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura.

O fertilizante orgânico tem um efeito positivo na 

produtividade.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
AVANTI tem uma dormência longa.

Um tratamento térmico é preferível para quebrar a dormência.

A melhor qualidade será alcançada em tipos de solo férteis e de 

textura franca. 

Plantar com pequenos brotos brancos produz os melhores 

resultados.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Muito resistente

Míldio na planta  Sensível

Míldio no tubérculo  Pouco sensível

Sarna comum  Resistente

Sarna pulverulenta  Pouco sensível

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

    

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Adequada para colheita muito precoce
√ Tuberização e maturação precoce
√ Excelente para lavar
√ Cozedura firme

AVANTI

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 3

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

7 3 3 1



11

PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
Devido ao lento desenvolvimento inicial da folhagem, 
deve aplicar uma dose inicial alta de azoto.
AVANTI tem uma boa tolerância aos herbicidas com 
metribuzina.

COLHEITA
AVANTI é muito resistente ao enegrecimento interno 
por danos mecânicos, excepto em condições 
extremas.

ARMAZENAMENTO
AVANTI tem boa dormência e tem boa capacidade 
de armazenamento.
O armazenamento em caixas (ou palotes) evita 
pontos de pressão.
Seque rápido e mantenha-a seca para evitar a sarna 
prateada.
A temperatura estável durante o armazenamento evita 
o desenvolvimento da sarna prateada.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 60.000 22 cm 19 cm

35/50 mm 42.000 32 cm 26 cm

35/55 mm 38.000 35 cm 29 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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AGRIA

MORFOLOGIA 

Grupo culinário B Ligeiramente firme

Ciclo 62 Semi-precoce

Produção 114 Alta

Tamanho 80 Grande

Forma  Oval / Longa oval

Número de tubérculos  12–14

Cor da polpa  Amarela clara

Cor da pele  Amarela clara

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 65 Médio

Emergência 74 Normal

Sensibilid. metribuzina 85 Pouco sensível

Desenvolvimento foliar 76 Forte

Enegrecimento interno 17 Sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 90 Não sensível

Matéria seca  20,7%

Peso imerso em água  388

FERTILIZAÇÃO 
Azoto (N): aproximadamente 110% em comparação com 

outras variedades semi precoces (como indicação 275 kg 

N/ha, incluindo as reservas do solo).

Aplicar 2/3 em adubação de fundo e 1/3 em cobertura.

Fertilização com fósforo (P) conforme a recomendação 

normal para a cultura.

Potássio (K): aproximadamente 200 kg K2O/ha antes 

da plantação e 250 kg K2O/ha depois da tuberização 

melhora a qualidade e aumenta a produção.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
BELLINI tem uma dormência média.

Mantenha a semente em câmara de frio ou lugar frio, para evitar 

o envelhecimento fisiológico e a desidratação.

Deixe a semente se aclimatar às condições locais antes de 

plantar.

Evite solos com histórico de alta pressão de sarna comum e de 

sarna pulverulenta.

Aconselha-se uma boa amontoa para evitar que os tubérculos 

fiquem verdes.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Muito resistente

Míldio na planta  Sensível

Míldio no tubérculo  Pouco sensível

Sarna comum  Sensível

Sarna pulverulenta  Sensível

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

    

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Elevado número de tubérculos
√ Uniformidade no tamanho e forma dos tubérculos
√ Produção alta
√ Boa tolerância a condições de seca

BELLINI

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

8 3

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10 
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
A emergência é uniforme, com bom desenvolvimento 
da folhagem.
BELLINI tem uma boa tolerância aos herbicidas com 
metribuzina.
Aconselham-se pulverizações preventivas anti míldio 
(Phytophtora) devido à sensibilidade a nível da parte 
aérea.

COLHEITA
A pele deve estar bem firme antes da colheita.
Evite danos mecânicos para melhorar a capacidade 
de armazenamento.
Colha o BELLINI com cuidado, porque com matéria 
seca alta (19% ou mais) pode ser sensível a 
enegrecimento interno (bruising).

ARMAZENAMENTO
BELLINI pode ser armazenada por período longo.
Uma boa cura (cicatrização e ventilação) é essencial, 
para evitar a fusariose.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 40.000 33 cm 28 cm

35/55 mm 38.000 35 cm 29 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.



14 BATATA SEMENTE VARIEDADES

AGRIA

MORFOLOGIA 

Grupo culinário B Ligeiramente firme

Ciclo 70 Precoce

Produção 108 Alta

Tamanho 79 Médio a grande

Forma  Oval / Longa oval

Número de tubérculos  15–17

Cor da polpa  Amarela clara

Cor da pele  Amarela clara

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 60 Médio

Sensibilid. metribuzina 68 Ligeira sensibilidade

Desenvolvimento foliar 77 Forte

Enegrecimento interno 16 Sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 45 Sensível

Matéria seca  20,4%

Peso imerso em água  373

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 250 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo.

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) conforme a recomendação 

normal para a cultura.

Para evitar enegrecimento interno, aplicar aproximadamente 

200 kg K2O/ha antes da plantação e 250 kg K2O/ha 

depois da tuberização (antes da floração), porque melhora a 

qualidade e aumenta a produção.

A aplicação de corretivos orgânicos ajuda a manter o vigor 

da cultura.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
BONNATA KWS tem uma dormência média.

Deixe a semente se aclimatar às condições locais antes de 

plantar.

Tratamentos aos tubérculos e/ou ao solo são recomendados 

para controlar Rizoctonia, sarna prateada e outras doenças de 

solo. A azoxistrobina aplicada ao solo dá bons resultados sobre 

várias doenças fúngicas.

Plante em solos quentes (mais de 10 ºC).

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Sensível

Míldio na planta  Sensível

Míldio no tubérculo  Pouco sensível

Sarna comum  Pouco sensível

Sarna pulverulenta  Resistente

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

    

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Pele brilhante e muito atrativa
√ Tamanho e forma uniforme dos tubérculos
√ Adequada para batatas fritas (caseiras)
√ Boa resistência à sarna comum e à sarna pulverulenta

BONNATA KWS

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

1  3 4

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10 
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Em solos leves com nematódes livres, existe um alto risco de vírus 

TRV (necrose anelar). Aplique um nematodicida nestes solos.

Os tubérculos crescem bastante profundos e distribuem-se no 

camalhão.

PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
A emergência é uniforme, com bom desenvolvimento 
da folhagem.
BONNATA KWS é tolerante a herbicidas com 
metribuzina.
Aconselham-se pulverizações preventivas anti míldio 
(Phytophtora) devido a alguma sensibilidade a nível 
da parte aérea.
A rega é aconselhada para se obter elevados 
padrões de qualidade.

COLHEITA
Os tubérculos da BONNATA KWS crescem no topo 
do camalhão, portanto, apresentam um risco maior 
de ficarem verdes após a aplicação do dessecante. 
Prestar atenção ao intervalo de tempo entre a 
aplicação do dessecante e a colheita.
BONNATA KWS tem alguma sensibilidade aos 
danos mecânicos e ao enegrecimento interno. 
Evite danos mecânicos para melhorar a capacidade 
de armazenamento.

ARMAZENAMENTO
Uma cura rápida (cicatrização e ventilação) é 
essencial, para evitar a sarna prateada.
Temperatura estável durante o armazenamento 
previne o desenvolvimento de sarna prateada.
Armazene a uma temperatura estável de 6 ºC.
Para armazenamento de longa duração, é necessário 
usar inibidores de germinação.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 50.000 27 cm 22 cm

35/50 mm 44.000 30 cm 25 cm

35/55 mm 40.000 33 cm 28 cm

50/60 mm 36.000 37 cm 31 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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AGRIA

MORFOLOGIA 

Grupo culinário A Firme

Ciclo 69 Precoce

Produção  Alta

Tamanho  Grande

Forma  Oval

Número de tubérculos  9–11

Cor da polpa  Amarela clara

Cor da pele  Amarela

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 55 Médio

Sensibilid. metribuzina 55 Moderadamente sensível

Desenvolvimento foliar 73 Bom

Enegrecimento interno 9 Pouco sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 72 Pouco sensível

Matéria seca  17,0%

Peso imerso em água  304

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 220 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo.

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) conforme a recomendação 

normal para a cultura.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
BRIANNA tem uma dormência média.

BRIANNA pode ser cultivada em todos os tipos de solo.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Resistência alta

Míldio na planta  Pouco sensível

Míldio no tubérculo  Pouco sensível

Sarna comum  Pouco sensível

Sarna pulverulenta  Resistente

Vírus PVYn  Resistente

Vírus Yntn tubérculo  (em análise)

    

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Tuberização precoce
√ Produção alta com qualidade para lavar
√ Resistência alta ao vírus PVYn
√ Boa resistência à sarna comum e à sarna pulverulenta

BRIANNA

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9  2 2

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10 5 1 1



17

PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
Emergência uniforme, com um bom desenvolvimento 
da folhagem.
BRIANNA tem tuberização precoce.

COLHEITA
Confirme que a cultura está na maturação no 
momento da aplicação do dessecante.
A pele deve estar firme antes da colheita.
Um mau encascamento irá ter efeitos negativos no 
armazenamento.

ARMAZENAMENTO
Uma cura rápida (cicatrização e ventilação) é 
essencial, para evitar a sarna prateada.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 60.000 22 cm 19 cm

35/50 mm 42.000 32 cm 26 cm

35/55 mm 38.000 35 cm 29 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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AGRIA

MORFOLOGIA 

Grupo culinário AB Ligeiramente firme

Ciclo 65 Precoce

Produção 106 Alta

Tamanho 79 Médio a grande

Forma  Oval / Longa oval

Número de tubérculos  12–14

Cor da polpa  Amarela

Cor da pele  Amarela

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 65 Médio

Sensibilid. metribuzina 55 Moderadamente sensível

Desenvolvimento foliar 78 Forte

Enegrecimento interno 13 Ligeiramente sensível

Desordem formação

batatas pequenas 90 Não sensível  

Matéria seca  21%

Peso imerso em água  386

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 110% em comparação com 

outras variedades precoces (como indicação 275 kg N/ha, 

incluindo as reservas do solo).

Aplicar 4/5 do azoto em adubação de fundo e 1/5 em 

cobertura.

Realizar a primeira aplicação de cobertura (com azoto) ao 

início da tuberização.

Fertilização com fósforo (P) conforme a recomendação 

normal para a cultura.

Para evitar enegrecimento interno, aplicar aproximadamente 

200 kg K2O/ha antes da plantação e 250 kg K2O/

ha depois da tuberização, porque melhora a qualidade e 

aumenta a produção.

A aplicação de corretivos orgânicos ajuda a manter o vigor 

da cultura.

BRICATA KWS é sensível a deficiências de micronutrientes, 

pelo que é importante aplicar fertilizantes com micronutrientes 

para manter as plantas vigorosas e sãs.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Muito resistente

Míldio na planta  Pouco sensível

Míldio no tubérculo  Resistente

Sarna comum  Pouco sensível

Sarna pulverulenta  Pouco sensível

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

    

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Pele brilhante e muito atrativa
√ Produção alta
√ Adequada para batatas fritas
√ Boa resistência ao vírus TRV (necrose anelar)

BRICATA KWS

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 1

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10
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PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
BRICATA KWS tem uma dormência média.

Mantenha a semente em câmara de frio ou lugar frio, para evitar 

o envelhecimento fisiológico e a desidratação.

Deixe a semente se aclimatar às condições locais antes de 

plantar.

Tratamento da batata semente e/ou solo é recomendado para 

controlar Rizoctonia.

BRICATA KWS pode ser cultivada em todos os tipos de solo.

PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
A aplicação de herbicida com metribuzina 
recomenda-se em pré-emergência da cultura. Em 
pós-emergência deve-se utilizar doses baixas ou mini 
doses.
Aconselham-se pulverizações preventivas anti míldio 
(Phytophtora) devido a alguma sensibilidade a nível 
da parte aérea.
BRICATA KWS apresenta alguma sensibilidade à 
alternariose, especialmente nos caules.

COLHEITA
Para se manter a pele brilhante e lisa adequada para 
lavar, os tubérculos não devem ficar muito tempo no 
solo após a aplicação do dessecante.
A colheita deve ser feita com cuidado, porque com 
matéria seca alta (21% ou mais), BRICATA KWS 
pode ser sensível ao enegrecimento interno.

ARMAZENAMENTO
Uma boa cura (cicatrização e ventilação) é essencial, 
para evitar o desenvolvimento de doenças.
Armazene a uma temperatura estável de 6 ºC.
Qualquer flutuação na temperatura, combinada 
com a condensação, pode resultar em germinação 
precoce e favorece a sarna prateada.
Para armazenamento de longa duração, é necessário 
usar inibidores de germinação.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 50.000 27 cm 22 cm

35/45 mm 42.000 32 cm 26 cm

35/50 mm 40.000 33 cm 28 cm

45/55 mm 38.000 35 cm 29 cm

50/60 mm (cortada) 40.000 33 cm 28 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário A Firme

Ciclo 66 Precoce

Produção 111 Alta

Tamanho 84 Grande

Forma  Oval

Número de tubérculos  9–11

Cor da polpa  Amarela

Cor da pele  Vermelha

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 66 Médio

Emergência 65 Lenta

Sensibilid. metribuzina 80 Tolerante

Desenvolvimento foliar 76 Forte

Enegrecimento interno 13 Sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 90 Não sensível

Matéria seca  18,1%

Peso imerso em água  327

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 200 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo (cerca de 80% do azoto em relação a 

outras variedades com mesmo ciclo).

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) e com potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
CAMEL tem uma longa dormência.

Evite ações que causem condensação para prevenir a 

contaminação com bactérias.

Se houver um broto apical, remova-o e plante com pequenos 

“pontos” brancos.

Tratamentos aos tubérculos e/ou ao solo são recomendados 

para controlar Rizoctonia, sarna prateada e outras doenças de 

solo. A azoxistrobina aplicada ao solo dá bons resultados sobre 

várias doenças fúngicas.

CAMEL pode ser cultivada em todos os tipos de solo.

Escolha as parcelas que não tenham histórico de alta pressão de 

sarna comum e de sarna pulverulenta.

Plante a batata semente sem condensação para evitar a 

contaminação por doenças.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Resistência alta

Míldio na planta  Sensível

Míldio no tubérculo  Pouco sensível

Sarna comum  Pouco sensível

Sarna pulverulenta  Alguma sensibilidade

Vírus PVYn  Resistência alta

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante   

 

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Adequada para diferentes segmentos de mercado
√ Produção alta
√ Pele vermelha brilhante
√ Resistência alta aos nemátodes de quistos – Globodera pallida (Pa2 e Pa3) 

CAMEL

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 1 7 8

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

6
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
CAMEL tem boa tolerância a herbicidas com 
metribuzina.
Utilizar produtos com efeito sobre Alternaria solani e 
Alternaria alternata.
Aconselham-se pulverizações preventivas anti míldio 
(Phytophtora) devido a alguma sensibilidade a nível 
das folhas e dos caules.
A rega é aconselhada no início da tuberização para 
reduzir risco de sarna comum.

COLHEITA
Confirme que a cultura está na maturação no 
momento da aplicação do dessecante.
Deixar no mínimo 3 semanas entre a aplicação do 
dessecante e a colheita para obter pele firme.
Colha e armazene com cuidado para evitar danos 
mecânicos e enegrecimento interno porque os 
tubérculos são grandes.

ARMAZENAMENTO
CAMEL tem boa dormência, pelo que o 
armazenamento à temperatura ambiente pode ser 
realizado nos primeiros meses após a colheita.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 50.000 27 cm 22 cm

35/55 mm 44.000 30 cm 25 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário B Relativamente firme

Ciclo 57 Semi tardia

Produção 106 Alta

Tamanho 82 Grande

Forma  Oval

Número de tubérculos  9–11

Cor da polpa  Amarela clara

Cor da pele  Vermelha

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 61 Médio

Emergência 74 Normal

Sensibilid. metribuzina 80 Tolerante

Desenvolvimento foliar 76 Forte

Enegrecimento interno 15 Sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 88 Não sensível  

Matéria seca  21,6%

Peso imerso em água  398

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 250 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo.

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) e com potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
DESIREE tem uma dormência média.

Um tratamento térmico é preferível para quebrar a dormência.

Se houver um broto apical, remova-o e plante com pequenos 

“pontos” brancos.

DESIREE pode ser cultivada em todos os tipos de solo.

Plante a batata semente com pequenos brotos brancos, para 

produzir os melhores resultados.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Pouco sensível

Míldio na planta  Sensível

Míldio no tubérculo  Pouco sensível

Sarna comum  Muito sensível

Sarna pulverulenta  Muito sensível

Vírus PVYn  Muito sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

    

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Tubérculos de calibre grande
√ Produção alta
√ Teor de matéria seca alto
√ Qualidade para batatas fritas caseiras

DESIREE

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

1 1 2 1

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10 9 9 1
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
A emergência é um pouco lenta, mas a folhagem 
desenvolve-se fortemente nas fases seguintes.
A tuberização é precoce.
Aconselham-se pulverizações preventivas anti míldio 
(Phytophtora) devido a alguma sensibilidade da 
folhagem e para protecção dos tubérculos.
DESIREE tem uma boa resistência à seca.

COLHEITA
Confirme que a pele está firme antes da colheita.
Deixar no mínimo 3 semanas entre a aplicação do 
dessecante e a colheita para obter pele firme.
Colha e armazene com cuidado para evitar 
danos mecânicos (reduza a altura das quedas) e 
enegrecimento interno porque a DESIREE é sensível.

ARMAZENAMENTO
DESIREE é adequada para armazenar, inclusive por 
um período longo.
Uma cura rápida (cicatrização e ventilação) é 
essencial, para evitar a sarna prateada.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 50.000 27 cm 22 cm

35/50 mm 44.000 30 cm 25 cm

50/60 mm 40.000 33 cm 28 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário AB Firme

Ciclo 59 Semi precoce

Produção 135 Muito alta

Tamanho 87 Grande a muito grande

Forma  Oval / Longa oval

Número de tubérculos  12–14

Cor da polpa  Amarela clara

Cor da pele  Amarela clara

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 60 Médio

Emergência 76 Rápida

Sensibilid. metribuzina 55 Sensível

Desenvolvimento foliar 77 Forte

Enegrecimento interno 5 Não sensível

Desordem formação

batatas pequenas 90 Não sensível

Matéria seca  18,2%

Peso imerso em água  329

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 200 kg N/ha, incluindo 

as reservas do solo (cerca de 80% em relação a outras 

variedades semi precoces).

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura.

No caso de aplicar cloreto de potássio (KCl), respeitar pelo 

menos um intervalo de 6 semanas antes da plantação, 

porque as aplicações tardias de cloreto podem induzir um 

baixo teor de matéria seca.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
A dominância apical é bastante forte.

Se houver um broto apical, remova-o e plante com pequenos 

“pontos” brancos.

A plantação muito cedo pode induzir um maior risco de 

tubérculos deformados devido à Rizoctonia.

Tratamentos de tubérculos e/ou ao solo são recomendados 

para controlar Rizoctonia, sarna prateada e outras doenças de 

solo. A azoxistrobina aplicada no solo dá bons resultados sobre 

muitos fungos. Evite solos com histórico de alta pressão de sarna 

comum.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Resistente

Míldio na planta  Pouco sensível

Míldio no tubérculo  Pouco sensível

Sarna comum  Pouco sensível

Sarna pulverulenta  Resistente

Vírus PVYn  Muito sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Produção alta
√ Bom número de tubérculos por planta
√ Necessidade baixa de azoto
√ Folhagem forte

EL MUNDO

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 5 6 6

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
A emergência é uniforme, com um bom 
desenvolvimento foliar.
EL MUNDO é sensível a herbicidas com metribuzina, 
também em aplicações em pré emergência.
Utilize produtos com efeito sobre Alternaria solani e 
Alternaria alternata.
Apesar da boa resistência ao míldio (Phytophthora), 
uma aplicação preventiva regular é aconselhada 
devido ao longo período da fase de crescimento.
Garanta um crescimento regular e evite o stress (pelo 
calor), pois pode resultar em deficiências na polpa.

COLHEITA
Os tubérculos da EL MUNDO separam-se facilmente 
da planta (dos estolhos).
Aguarde pelo menos 3 semanas entre a aplicação 
do dessecante e a colheita para obter uma pele bem 
formada (firme).

ARMAZENAMENTO
Previna a desidratação. Caso seja possível, 
arrefeça com uma pequena diferença entre o ar de 
arrefecimento e a temperatura da batata.
Uma temperatura de armazenagem estável (6 ºC), 
limitará o desenvolvimento de sarna prateada.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 75.000 18 cm 15 cm

35/45 mm 42.000 32 cm 26 cm

35/50 mm 42.000 32 cm 26 cm

35/55 mm 36.000 37 cm 31 cm

45/55 mm 36.000 37 cm 29 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário AB Relativamente firme

Ciclo 71 Muito precoce

Produção 110 Alta

Tamanho 86 Grande a muito grande

Forma  Oval

Número de tubérculos  6–8

Cor da polpa  Amarela clara

Cor da pele  Amarela

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 59 Médio  

Emergência 79 Rápida

Sensibilid. metribuzina 75 Pouco sensível

Desenvolvimento foliar 77 Forte

Enegrecimento interno 14 Sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 90 Não sensível

Matéria seca  19,2%

Peso imerso em água  349

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 275 kg N/ha, incluindo 

as reservas do solo (cerca de 110% em relação a outras 

variedades precoces).

Aplicar 4/5 do azoto em adubação de fundo e 1/5 em 

cobertura.

Aplicar o azoto em cobertura, imediatamente após o início 

da tuberização.

Fertilização com fósforo (P) conforme a recomendação 

normal para a cultura. 

No caso de aplicar cloreto de potássio (KCl), respeitar pelo 

menos um intervalo de 6 semanas antes da plantação, 

porque as aplicações tardias de cloreto podem induzir um 

baixo teor de matéria seca. 

Potássio (K): aproximadamente 250 kg K2O/ha em fundo. 

Em solos com baixo nível de potássio, aplicar mais 100 kg/

ha depois da tuberização.

Aplicações por via foliar de manganês (Mn) e de magnésio 

(Mg) promovem uma folhagem forte e previnem uma 

senescência prematura.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Sensível

Míldio na planta  Sensível

Míldio no tubérculo  Sensível

Sarna comum  Pouco sensível

Sarna pulverulenta  Sensível

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Tubérculos de tamanho grande
√ Variedade muito forte
√ Adequada para colheita em primor
√ Adaptação a diferentes solos e climas

EVEREST

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 1 

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

9  5
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PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
Trate a batata semente e o solo contra Rizoctonia.

Evite a plantação em solo frio (menos de 10 ºC).

Evite solos com histórico de sarna comum e de sarna 

pulverulenta.

Plante as sementes sem condensação para evitar a 

contaminação por doenças.

Plantar com pequenos brotos brancos produz os melhores 

resultados.

O corte da batata semente de calibre grande não é 

recomendado.

PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
A emergência é uniforme, com um bom 
desenvolvimento foliar.
Recomenda-se a utilização de herbicidas com 
metribuzina em pré emergência. Em pós emergência, 
utilizar doses baixas (mini doses).
Recomenda-se tratamentos preventivos para o míldio 
(Phytophtora).
Utilize fungicidas eficazes para a proteção dos 
tubérculos na fase final do ciclo da cultura.

COLHEITA
Verifique que a cultura atingiu a maturação antes da 
aplicação do dessecante o que promove um bom 
teor de matéria seca.
EVEREST é sensível ao enegrecimento interno pelos 
danos mecânicos na colheita.

ARMAZENAMENTO
EVEREST tem boa dormência pelo que a 
armazenagem à temperatura ambiente pode ser 
usada nos primeiros meses após a colheita.
Uma boa cura (cicatrização e ventilação) é essencial 
porque a EVEREST tem alguma sensibilidade à 
fusariose.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 55.000 24 cm 20 cm

35/55 mm 40.000 33 cm 28 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário AB Firme

Ciclo 69 Precoce

Produção 103 Alta

Tamanho 86 Grande

Forma  Redonda oval / Oval

Número de tubérculos  12–14

Cor da polpa  Amarela

Cor da pele  Amarela

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 68 Médio a longo

Sensibilid. metribuzina 73 Pouco sensível

Desenvolvimento foliar 67 Médio

Enegrecimento interno 10 Pouco sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 10 Sensível

Matéria seca  18,4%

Peso imerso em água  334

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 250 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo.

Aplicar 4/5 do azoto em adubação de fundo e 1/5 em 

cobertura.

Aplicar o azoto em cobertura, imediatamente após o início 

da tuberização.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura. 

Aplicações por via foliar de manganês (Mn) e de magnésio 

(Mg) promovem uma folhagem forte e previnem uma 

senescência prematura.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
GAUDI tem dormência média a longa.

Possibilite que a semente se aclimate às condições locais antes 

da plantação.

Trate a batata semente e o solo contra Rizoctonia.

Evite a plantação em solo frio (menos de 10 ºC).

GAUDI por ser plantada com pequenos brotos mas uma boa pré 

germinação permite uma ciclo mais precoce.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Resistente

Míldio na planta  Sensível

Míldio no tubérculo  Sensível

Sarna comum  Pouco sensível

Sarna pulverulenta  Pouco sensível

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Polpa firme e amarela
√ Pele muito brilhante e atrativa
√ Tubérculos uniformes em forma e em calibre
√ Resistência alta à necrose anelar (TRV)
√ Excelente capacidade de armazenagem

GAUDI

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 1 1

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10 4 1 1
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
Apresenta um desenvolvimento foliar moderado.
GAUDI tem boa tolerância aos herbicidas com 
metribuzina.
Recomendam-se tratamentos preventivos para o míldio 
(Phytophtora).
GAUDI tem resistência alta aos sintomas da necrose 
anelar (vírus TRV).

COLHEITA
Verifique que a cultura atingiu a maturação antes 
da aplicação do dessecante o que possibilita a 
armazenagem de um bom produto.
Deixe pelo menos 3 semanas entre a aplicação do 
dessecante e a colheita para obter pele firme.
GAUDI é pouco sensível ao enegrecimento interno, 
mas reduza ao mínimo a altura das quedas para 
evitar danos mecânicos na colheita.

ARMAZENAMENTO
GAUDI tem boa dormência pelo que a armazenagem 
à temperatura ambiente pode ser usada nos primeiros 
meses após a colheita. Em câmara de frio, permite 
uma conservação de longa duração.
Uma boa cura (cicatrização e ventilação) é muito 
importante para a manutenção da qualidade.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 55.000 24 cm 20 cm

35/55 mm 40.000 33 cm 28 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário B Relativamente firme

Ciclo 66 Precoce

Produção 100 Alta

Tamanho 80 Grande

Forma  Longa oval

Número de tubérculos  12–14

Cor da polpa  Branca a creme

Cor da pele  Amarela clara

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 66 Médio 

Sensibilid. metribuzina 60 Relativamente sensível

Desenvolvimento foliar 67 Médio

Enegrecimento interno 6 Pouco sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 86 Não sensível

Matéria seca  21,9%

Peso imerso em água  404

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 275 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo (aproximadamente 110% relativamente a 

outras variedades precoces). 

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme as 

recomendações habituais.

LEONATA KWS é sensível a carências nutricionais pelo que 

é importante aplicar micronutrientes.

Conduzir a cultura de modo a manter as plantas sãs e 

vigorosas.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
LEONATA KWS tem uma boa dormência.

Batata semente fisiologicamente velha resulta num risco alto de 

sensibilidade à desordem da “formação de batatas pequenas” 

sem que ocorra emergência das batateiras.

Não remova os brotos para evitar a “formação de batatas 

pequenas”.

LEONATA KWS reage bem ao corte (feito em boas condições) 

da batata semente de calibre grande (50/60), com bons 

resultados, 3 a 4 semanas antes da plantação.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV 90 Alta resistência  

Míldio na planta 61 Pouco sensível

Míldio no tubérculo 60 Pouco sensível

Sarna comum 60 Pouco sensível

Sarna pulverulenta  (em análise)

Vírus PVYn 60 Pouco sensível  

Vírus Yntn tubérculo 65 Pouco sensível

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Produção alta
√ Boa tolerância ao enegrecimento interno
√ Boa resistência ao TRV (necrose anelar)
√ Matéria seca alta ideal para fritura em palitos

LEONATA KWS

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 8

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10
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Recomenda-se tratar sempre a batata-semente da LEONATA 

KWS e o solo contra a Rizoctonia.

A melhor qualidade será alcançada em solos férteis e leves.

Não plante em solos frios devido ao risco de emergência 

irregular.

PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
O uso de herbicida com metribuzina recomenda-se 
em pré emergência da cultura. Em pós emergência 
utilizar doses baixas.
Aconselham-se pulverizações preventivas contra 
Alternaria porque a LEONATA KWS apresenta 
alguma sensibilidade.
A rega é necessária em condições de falta de 
humidade no solo, ao longo do ciclo cultural.

COLHEITA
Se a hidrazida maleíca for usada (verificar se está 
autorizado no seu país) em LEONATA KWS, ela deve 
ser aplicada quando o tubérculo menor tiver 28 mm 
de calibre e a folhagem ainda estiver verde.

ARMAZENAMENTO
LEONATA KWS é adequada para armazenar, 
também por um período longo de vários meses.
Armazene a uma temperatura estável de 7 ºC.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

30/40 mm 48.000 28 cm 23 cm

40/50 mm 36.000 37 cm 31 cm

50/60 mm 32.000 42 cm 35 cm

50/60 mm (cortada) 33.000 33 cm 28 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário B Relativamente firme

Ciclo 70 Precoce

Produção 113 Muito alta

Tamanho 82 Grande

Forma  Oval

Número de tubérculos  12–14

Cor da polpa  Amarela

Cor da pele  Vermelha clara

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 38 Curto

Sensibilid. metribuzina 60 Sensível

Desenvolvimento foliar 80 Muito forte

Enegrecimento interno 19 Sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 90 Não sensível

Matéria seca  17,1%

Peso imerso em água  307

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 250 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo.

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura. 

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
ROYATA KWS tem dormência curta a média.

Possibilite que a semente se aclimate às condições locais antes 

da plantação.

Evite solos com histórico de alta pressão de sarna comum.

Plantar a batata semente com pequenos brotos brancos produz 

os melhores resultados.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV 99 Muito resistente

Míldio na planta 54 Moderada

Míldio no tubérculo 60 Moderada

Sarna comum 60 Pouco sensível

Sarna pulverulenta 80 Resistente

Vírus PVYn 47 Sensível

Vírus Yntn tubérculo 70 Tolerante

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Tuberização e colheita precoce
√ Produção alta
√ Tubérculos de calibre grande
√ Bom teor de matéria seca

ROYATA KWS

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 9

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

8
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
A emergência é uniforme, com um bom 
desenvolvimento foliar.
A variedade tem alguma sensibilidade à metribuzina. 
Aconselha-se a aplicar só em pré emergência.
Recomendam-se tratamentos preventivos para o míldio 
(Phytophtora) da folha e dos tubérculos.
Aplique fungicidas com efeito sobre Alternaria solani 
e Alternaria alternata.

COLHEITA
Garanta uma maturação natural da cultura e o 
encasque com firmeza dos tubérculos.
ROYATA KWS é sensível aos danos mecânicos, por 
isso reduza a altura das quedas ao mínimo. 
Previna os danos mecânicos para melhorar a 
capacidade de armazenamento.

ARMAZENAMENTO
ROYATA KWS pode ser armazenada por um período 
longo em câmara de frio.
Uma cura rápida (cicatrização e ventilação) é 
essencial, para evitar a sarna prateada.
Temperatura estável durante o armazenamento 
previne o desenvolvimento de sarna prateada.
Armazene a uma temperatura estável de 6 ºC.
Para armazenamento de longa duração, é necessário 
usar inibidores de germinação.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 50.000 27 cm 22 cm

35/55 mm 42.000 32 cm 26 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário B Relativamente firme

Ciclo 51 Semi tardia

Produção 115 Muito alta

Tamanho 85 Grande

Forma  Redonda oval / Oval

Número de tubérculos  9–11

Cor da polpa  Amarela clara

Cor da pele  Amarela

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 74 Longo

Emergência 61 Lenta

Sensibilid. metribuzina 60 Sensível

Desenvolvimento foliar 75 Forte

Enegrecimento interno 7 Pouco sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 75 Pouco sensível  

Matéria seca  19,8%

Peso imerso em água  362

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 175 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura. 

Aplicar adubos com micronutrientes para evitar carências.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO
SAFARI tem dormência longa.

Um tratamento térmico é preferível para quebrar a dormência.

Se houver um broto apical, remova-o e plante com pequenos 

“pontos” brancos.

Trate a batata semente e o solo contra Rizoctonia.

O solo deve ser bem drenado e com boa estrutura.

Evite solos com alta pressão de sarna comum.

Não plante em solos frios devido ao risco de emergência 

irregular.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Resistente

Míldio na planta  Pouco sensível

Míldio no tubérculo  Sensível

Sarna comum  Sensível

Sarna pulverulenta  Sensível

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Tubérculos de tamanho grande
√ Produção alta
√ Boa qualidade culinária e sabor
√ Adequada para conservação longa

SAFARI

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 5
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
A emergência é um pouco lenta mas, posteriormente 
a folhagem desenvolve-se bem.
O uso de herbicidas com metribuzina é possível em 
pré emergência. Em caso de necessidade, em pós 
emergência aplique doses baixas (mini doses).

COLHEITA
Utilize dessecante para que os tubérculos se soltem 
das batateiras.
Assegure a maturação da cultura para que os 
tubérculos encasquem bem.
A pele deve estar firme antes da colheita.
Colha e armazene com cuidado para evitar danos 
e enegrecimento interno, porque os tubérculos são 
grandes.

ARMAZENAMENTO
SAFARI tem dormência longa e boa aptidão para 
armazenamento de longa duração.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 55.000 24 cm 20 cm

35/55 mm 46.000 29 cm 24 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário BC Relat. firme a farinhenta

Ciclo 63 Precoce

Produção 108 Muito alta

Tamanho 79 Médio

Forma  Redonda oval

Número de tubérculos  18–20

Cor da polpa  Amarela

Cor da pele  Amarela escura

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 93 Muito longo  

Sensibilid. metribuzina 60 Relativamente sensível

Desenvolvimento foliar 76 Forte

Enegrecimento interno 20 Sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 90 Não sensível

Matéria seca  24,2%

Peso imerso em água  452

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 230 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo. 

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme as 

recomendações habituais.

O potássio (K) evita o enegrecimento interno.

Aplicações por via foliar de manganês (Mn) e de magnésio 

(Mg) promovem uma folhagem forte e previnem uma 

senescência prematura.

Conduzir a cultura de modo a manter as plantas sãs e 

vigorosas.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
SH C 1010 tem uma dormência longa.

Recomenda-se tratar sempre a batata semente da SH C 1010 e 

o solo contra a Rizoctonia.

SH C 1010 pode ser cultivada em todo o tipo de solos.

Plante a SH C 1010, 3 cm mais profundo do que o normal, 

para favorecer a implantação do sistema radicular da planta e 

para uma melhor absorção dos nutrientes.

Plante a batata-semente na fase do início do abrolhamento 

(pequenos “olhos brancos”) para obter os melhores resultados.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV 99 Muito resistente

Míldio na planta 58 Pouco sensível

Míldio no tubérculo 60 Pouco sensível

Sarna comum 65 Pouco sensível

Sarna pulverulenta 65 Pouco sensível

Vírus PVYn 58 Pouco sensível  

Vírus Yntn tubérculo 99 Tolerante

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Tamanho e forma dos tubérculos muito uniforme
√ Número elevado de tubérculos por planta
√ Produção muito alta
√ Matéria seca alta ideal para fritura em rodelas
√ Resistência alta a TRV (necrose anelar)

SH C 1010

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

8

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
O uso de herbicida com metribuzina recomenda-se 
em pré emergência da cultura. Em pós emergência 
utilizar doses baixas.
Aconselham-se pulverizações preventivas anti míldio 
(Phytophtora).
SH C 1010 é muito resistente ao vírus TRV.
A rega é necessária em condições de falta de 
humidade no solo, ao longo do ciclo cultural.

COLHEITA
Efetue a colheita da SH C 1010 com cuidado 
para evitar danos mecânicos, porque devido 
ao teor elevado de matéria seca, pode ocorrer 
enegrecimento interno subepidérmico (na polpa, junto 
à pele). Previna os danos mecânicos para melhorar a 
qualidade e a capacidade de armazenamento.

ARMAZENAMENTO
SH C 1010 tem uma dormência longa e boa 
capacidade de conservação.
Armazene a uma temperatura estável de 8 ºC.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

30/40 mm 52.000 26 cm 21 cm

40/50 mm 40.000 33 cm 28 cm

50/60 mm 34.000 39 cm 33 cm

Profundidade de plantação: 3 cm mais profunda do 
que o normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário B Relativamente firme 

Ciclo 64 Semi precoce

Produção 114 Muito alta

Tamanho 85 Grande

Forma  Longa oval

Número de tubérculos  9–11

Cor da polpa  Amarela clara

Cor da pele  Amarela

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 62 Médio

Emergência 80 Rápida

Sensibilid. metribuzina 75 Pouco sensível

Desenvolvimento foliar 79 Muito forte

Enegrecimento interno 14 Pouco sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 50 Sensível

Matéria seca  20%

Peso imerso em água  366

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 250 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura. 

A aplicação de corretivos orgânicos aumentará o potencial 

produtivo.

SPUNTA é sensível à carência de magnésio, recomendando-

se a aplicação de fertilizantes com magnésio e com 

micronutrientes para evitar carências.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
SPUNTA tem dormência média.

A pré germinação da batata semente permite um ciclo cultural 

mais precoce.

SPUNTA pode ser cultivada em todos os tipos de solos.

Plantar a batata semente na fase de “pontos” brancos permite 

obter os melhores resultados.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Resistente

Míldio na planta  Sensível

Míldio no tubérculo  Sensível

Sarna comum  Sensível

Sarna pulverulenta  Muito sensível

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Pouco sensível

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Tubérculos de calibre grande
√ Produção alta
√ Adaptada a vários solos e climas

SPUNTA

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

3 1 2 2

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
Realize tratamentos preventivos contra o míldio 
(Phytophtora), devido à sensibilidade da variedade a 
nível da folhagem e dos tubérculos.
SPUNTA tem boa tolerância à seca.

COLHEITA
SPUNTA é pouco sensível ao enegrecimento interno, 
excepto em casos de condições extremas.
Evite os danos mecânicos para prevenir ataques 
posteriores de Fusarium.

ARMAZENAMENTO
SPUNTA é adequada para armazenamento de média 
a longa duração.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 45.000 30 cm 25 cm

35/50 mm 40.000 33 cm 28 cm

50/60 mm 38.000 35 cm 29 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário B Relativamente firme

Ciclo 70 Precoce

Produção 104 Alta

Tamanho 83 Grande

Forma  Redonda oval / Oval

Número de tubérculos  9–11

Cor da polpa  Amarela clara

Cor da pele  Amarela

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 54 Médio a curto

Emergência 80 Rápida

Sensibilid. metribuzina 51 Sensível

Desenvolvimento foliar 75 Forte

Enegrecimento interno 8 Pouco sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 80 Não sensível

Matéria seca  20,2%

Peso imerso em água  385

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 200 kg N/ha, incluindo as 

disponibilidades do solo.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
TRIPLO tem dormência curta.

Se houver um broto apical, remova-o e plante com pequenos 

“pontos” brancos.

Pré germinação não é necessária.

Evite solos com histórico de alta pressão com sarna comum.

Plante a batata semente de calibre grande a uma maior 

profundidade para evitar o esverdeamento.

Não plante em solos frios devido ao risco de emergência 

irregular.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Pouco sensível

Míldio na planta  Pouco sensível

Míldio no tubérculo  Resistente

Sarna comum  Sensível

Sarna pulverulenta  Muito sensível

Vírus PVYn  Pouco sensível

Vírus Yntn tubérculo  Pouco sensível

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Adequada para batatas fritas (caseiras)
√ Variedade multiusos
√ Boa resistência ao míldio
√ Adequada para cultivo biológico

TRIPLO

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 3

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10 3 3 3
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
TRIPLO tuberiza na parte superior do camalhão, por 
isso deve-se fazer uma boa amontoa.
Esta variedade é sensível aos herbicidas com 
metribuzina pelo que só se devem aplicar em pré 
emergência.
Regue ao início da tuberização, para reduzir risco de 
sarna comum.

COLHEITA
TRIPLO tem uma maturação precoce pelo que a 
aplicação de dessecante, em condições normais não 
dará problemas.

ARMAZENAMENTO
Uma cura rápida (cicatrização e ventilação) é 
essencial, para evitar a sarna prateada.
Evite os danos mecânicos para prevenir ataques 
posteriores de Fusarium pois, a TRIPLO tem alguma 
sensibilidade.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 60.000 22 cm 19 cm

35/50 mm 50.000 27 cm 22 cm

35/55 mm 48.000 28 cm 23 cm

50/60 mm 34.000 39 cm 33 cm

Profundidade de plantação: 3 cm mais profunda do 
que o normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.



42 BATATA SEMENTE VARIEDADES

MORFOLOGIA 

Grupo culinário AB Firme

Ciclo 60 Precoce

Produção 115 Muito alta

Tamanho 86 Grande a muito grande

Forma  Redonda oval

Número de tubérculos  9–11

Cor da polpa  Amarela clara

Cor da pele  Amarela

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 66 Médio

Sensibilid. metribuzina 67 Pouco sensível

Desenvolvimento foliar 72 Forte

Enegrecimento interno 5 Não sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 66 Pouco sensível

Matéria seca  20,4%

Peso imerso em água  374

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 200 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo.

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
TYSON tem dormência média.

Um tratamento térmico é o ideal para quebrar a dormência.

TYSON pode ser cultivada em todo o tipo de solos.

Plante a batata semente com pequenos “pontos” brancos para 

obter os melhores resultados.RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Resistente

Míldio na planta  Sensível

Míldio no tubérculo  Sensível

Sarna comum  Pouco sensível

Sarna pulverulenta  Pouco sensível

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Tubérculos de tamanho grande
√ Pele brilhante e muito atrativa
√ Matéria seca alta
√ Variedade multiusos

TYSON

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 3 1

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10 7 2 1
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
A emergência é uniforme com bom desenvolvimento 
da folhagem.
TYSON tem boa tolerância a herbicidas com 
metribuzina.

COLHEITA
Devido ao facto dos tubérculos serem grandes, efetue 
a colheita e armazenagem com cuidado para evitar 
danos e o consequente enegrecimento interno.

ARMAZENAMENTO
Uma cura rápida (cicatrização e ventilação) é 
essencial, para evitar a sarna prateada.
Temperatura estável (6 ºC) durante o armazenamento 
previne o desenvolvimento de sarna prateada.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 55.000 24 cm 20 cm

35/55 mm 40.000 33 cm 28 cm

50/60 mm 34.000 39 cm 33 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário BC Relat. firme a farinhenta

Ciclo 62 Semi precoce

Produção 99 Alta

Tamanho 79 Médio

Forma  Redonda oval

Número de tubérculos  15–17

Cor da polpa  Amarela

Cor da pele  Amarela escura

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 99 Muito longo

Emergência 72 Normal

Sensibilid. metribuzina 45 Sensível

Desenvolvimento foliar 74 Forte

Enegrecimento interno 14 Sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 90 Não sensível  

Matéria seca  24,7%

Peso imerso em água  461

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 250 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo. 

Aplicar 2/3 do azoto em adubação de fundo e 1/3 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) conforme a recomendação 

normal para a cultura.

Potássio (K): aproximadamente 250 kg K2O/ha em fundo. 

Em solos com baixo nível de potássio, aplicar mais 100 kg/

ha depois da tuberização.

Aplicações por via foliar de manganês (Mn) e de magnésio 

(Mg) promovem uma folhagem forte e previnem uma 

senescência prematura.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
VR 808 tem uma dormência longa.

Evite solos com alto risco de sarna pulverulenta.

A pré germinação não é necessária, porque a VR 808 pode ser 

plantada com pequenos brotos brancos.

Aplique um tratamento ao solo contra Rizoctonia em solos 

sensíveis.

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV 75 Resistente

Míldio na planta 33 Sensível

Míldio no tubérculo 64 Pouco sensível

Sarna comum 66 Pouco sensível

Sarna pulverulenta 45 Sensível

Vírus PVYn 13 Muito sensível

Vírus Yntn tubérculo 99 Tolerante

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Produção alta
√ Tubérculos uniformes no tamanho e na forma
√ Boa capacidade de armazenamento
√ Alto teor de matéria seca
√ Padrão para fritura em rodelas (crisps)

VR 808

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 5 1 1

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

10 1 1 
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
Boa cobertura da vegetação.
VR 808 cresce distribuída no camalhão, em 
profundidade.
VR 808 é sensível a metribuzina, também em 
aplicação de pré emergência.
A pulverização preventiva contra míldio 
(Phytophthora) é recomendada.
60 dias após a plantação, aplique fungicidas com 
forte proteção contra o míldio dos tubérculos.

COLHEITA
Previna os danos mecânicos para melhorar a 
qualidade e a capacidade de armazenamento.

ARMAZENAMENTO
VR 808 tem dormência longa e uma excelente 
aptidão para armazenamento.

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

30/40 mm 66.000 20 cm 17 cm

40/50 mm 50.000 27 cm 22 cm

50/60 mm 42.000 32 cm 26 cm

Profundidade de plantação: um pouco acima do 
nível do solo, porque os tubérculos crescem em 
profundidade.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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MORFOLOGIA 

Grupo culinário AB Firme

Ciclo 62 Precoce

Produção 117 Muito alta

Tamanho 86 Grande a muito grande

Forma  Oval / Longa oval

Número de tubérculos  6–8 

Cor da polpa  Amarela  

Cor da pele  Vermelha

TOLERÂNCIAS

Período de dormência 52 Médio a curto

Emergência 70 Normal

Sensibilid. metribuzina 73 Pouco sensível

Desenvolvimento foliar 80 Muito forte

Enegrecimento interno 19 Sensível

Desordem formação 

batatas pequenas 86 Não sensível

Matéria seca  19,3%

Peso imerso em água  355

FERTILIZAÇÃO 
Ajuste a fertilização à análise do solo.

Azoto (N): aproximadamente 250 kg N/ha, incluindo as 

reservas do solo. 

Aplicar 4/5 do azoto em adubação de fundo e 1/5 em 

cobertura.

Fertilização com fósforo (P) e potássio (K) conforme a 

recomendação normal para a cultura.

PRÉ-GERMINAÇÃO E PLANTAÇÃO 
ZINA RED tem dormência média a curta.

Possibilite que a semente se aclimate às condições locais antes 

da plantação.

ZINA RED pode ser cultivada em todo o tipo de solos, porém, 

deverá ser utilizada para produção de batata primor, para 

colheita com a folhagem verde.

Deve ser a primeira variedade a plantar no início da campanha 

(a mais precoce/temporã).

RESISTÊNCIAS
  

Spraing / Vírus TRV  Resistência alta

Míldio na planta  Pouco sensível

Míldio no tubérculo  Pouco sensível

Sarna comum  Pouco sensível

Sarna pulverulenta  Pouco sensível

Vírus PVYn  Sensível

Vírus Yntn tubérculo  Tolerante

CONSELHOS GERAIS PARA A PRODUÇÃO

√ Tubérculos grandes
√ Pele vermelha e brilhante especial para primor
√ Boas resistências à sarna comum e à sarna pulverulenta
√ Adequada para batatas fritas caseiras

ZINA RED

Resistência a nemátodes de quistos (PCN)

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 

9 6 3

Sarna verrugosa

F1 F2 F6 F18

1 1 1 1
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PONTOS A TOMAR ATENÇÃO DURANTE O 
CULTIVO
A emergência é uniforme com bom desenvolvimento 
da folhagem.
Aconselham-se tratamentos preventivas anti míldio 
(Phytophtora) apesar da relativamente boa resistência.
ZINA RED tem boa tolerância à seca.
Evite situações de stress (hídrico, encharcamento ou 
carências nutricionais) de modo a possibilitar um 
desenvolvimento regular ao longo do ciclo, para 
evitar o surgimento de desordens na polpa.

COLHEITA
Devido ao facto dos tubérculos serem grandes, 
efetue a colheita com cuidado para evitar danos e o 
consequente enegrecimento interno.

ARMAZENAMENTO
ZINA RED tem dormência relativamente curta pelo 
que o armazenamento deverá ser de curta duração 
(semanas ou poucos meses).

DENSIDADE DE PLANTAÇÃO 
(indicativa; contacte-nos para mais informações)

Calibre batata-semente População Distância entre

(plantada inteira): Plantas/ha linhas e na linha

  75 cm 90 cm

28/35 mm 50.000 27 cm 22 cm

35/55 mm 42.000 32 cm 26 cm

Profundidade de plantação: normal.
Verifique sempre o número de tubérculos/kg de semente 
para calcular a distância apropriada de acordo com a 
população pretendida.
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