
 
 

 

  

 

 

CONTEÚDOS: 

Comunicamos a motivação que se sentiu em 
Madrid, assim como alguns dos desafios no setor 
da batata. No início da campanha, a STET já faz 
entregas de batata-semente em vários países. 
Damos alguns conselhos sobre a encomenda da 
batata-semente e sobre a variedade “rainha” que é 
a AGRIA, entre outros assuntos. Esperamos que seja 
útil e do vosso agrado. 
 

 Fruit Attraction 2021 com otimismo 
 A STET já está a expedir batata-semente 
 A visão da STET no mercado de fresco 
 Conselhos sobre a encomenda e a entrega 

da batata-semente 
 Batata AGRIA “a rainha”, no novo catálogo 

da STET 
 Equipa da STET – Henk Holtslag 
 E a terminar… 

 

 

FRUIT ATTRACTION 2021 COM OTIMISMO 

Decorreu na semana passada, a feira anual em 
Madrid, das frutas e legumes, depois da interrupção 
em 2020. 
Apesar da STET não ter estado presente com o seu 
stand habitual (junto com P. Beltran, representante 
da STET em Espanha), marcámos presença com 
uma equipa, formada por mim, Sérgio Margaço, 
Niels Vermue (Gestor Vendas da STET Holland) e 
Thierry Rondeaux (Gerente da STET France). 
Tivemos oportunidade de visitar stands das 
empresas do setor da batata de vários países: 
Portugal (na Portugal Fresh), Espanha, França, 
Bélgica e Holanda. Também tivemos a 
oportunidade de reencontrar clientes e amigos, 
durante o evento. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Apesar da situação sanitária em que nos 
encontramos, sentimos uma “onda positiva” por 
parte da maioria das empresas com quem 
contactámos, evidenciando a sua motivação nos 
seus negócios, investimentos em curso, a sua 
adaptação às exigências dos clientes e dos 
consumidores e legislação, seja no mercado de 
fresco (em que a batata é um ingrediente) ou na 
indústria (a batata neste caso, é matéria prima para 
processar). 
 

 
 
Sobre a legislação, é notória a procura de soluções 
alternativas em termos de embalagem, 
relativamente às embalagens de plástico (não só no 
setor da batata). Assim, pudemos observar em 
vários stands a apresentação de batata embalada 
em embalagens de papel ou cartão. 
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Também temos conhecimento que algumas 
empresas estão a testar “novos materiais” 
compostáveis que têm algumas propriedades físicas 
similares ao plástico comum – este tema das 
embalagens, no caso da batata e da cebola (mas 
não só) poderá vir a implicar fortes investimentos 
futuros em embaladoras, pelas centrais de 
normalização e embalagem da batata. Tudo irá 
depender do caminho que venha a ser percorrido e 
das alternativas viáveis que os fabricantes de 
materiais de embalagem consigam apresentar no 
mercado e que sejam adotadas. As expetativas são 
grandes sobre este assunto. 

 

 
 

 

A STET JÁ ESTÁ A EXPEDIR BATATA-SEMENTE 

Ainda faltam algumas semanas para o término da 
colheita da batata, incluindo a batata-semente, no 
Centro e Norte da Europa. A STET com sede nos 
Países Baixos (Holanda), sendo uma empresa líder 
de mercado na batata-semente, inclusive, nos 
países com produção mais precoce, situados no Sul 
da Europa, Norte de África, Médio Oriente, 
Sudoeste Asiático e América Central e do Sul, já 
está em plena campanha 2021-22, com os envios 
de batata-semente por terra e por mar, conforme os 
destinos. 
Muito em breve, também terão início os primeiros 
carregamentos para Portugal, especialmente para 
as plantações mais precoces, no início do Inverno, 
sobre as quais, com as informações atuais sobre o 
mercado da batata na Europa e a nível global, vão-
se gerando boas expetativas. 
 

 

 
 

 
 

 

 

A VISÃO DA STET NO MERCADO DE FRESCO 

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. 
O mercado de fresco da batata a nível mundial, 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 
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mudança na estratégia e perceção 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. 
 

 
Colheita de batata nova CAMEL (polpa amarela, tipo 
culinário AB), em 22-04-2021, Alcochete, Portugal. 

 
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 (fertilizantes, 
produtos de proteção das plantas, etc.), 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. 

 

 

CONSELHOS SOBRE A ENCOMENDA E A 

ENTREGA DA BATATA-SEMENTE 

Está a aproximar-se o momento da tomada de 
decisão sobre as encomendas da batata-semente. 
Julgamos ser um momento oportuno para informar 
sobre alguns conselhos dos procedimentos 
adequados a colocar em prática para que a 
plantação se realize com a batata-semente nas 
melhores condições: 

 A encomenda deve ser planeada junto do 
fornecedor, em termos de: variedade, 
quantidade, calibre, embalagem (saco juta 
10 ou 25 kg ou big bag 1.250 kg), data de 
entrega (da data da encomenda colocada 
na Holanda ou em França, até à entrega, 
poderá ser necessário entre duas a quatro 
semanas, para preparação, embalagem e 
entrega em Portugal); 

 Idealmente, a batata-semente deverá ser 
entregue ao produtor no máximo 4 
semanas antes da plantação; 

 A batata-semente não deve ficar no saco de 
juta ou no big bag durante muitos dias 
(máximo uma semana após a entrega ao 
produtor), porque este tipo de embalagens 
é adequado apenas para o transporte; 

 Na receção da batata-semente, colocar em 
caixas ou em palotes para evitar a 
ocorrência de condensação no interior dos 
sacos, o que pode provocar o aparecimento 
de doenças. Convém guardar as etiquetas 
originais que acompanham a batata-
semente para identificação correta da 
variedade e do lote; 

 Evitar desgrelar a batata-semente porque 
algumas variedades são sensíveis quando 
se quebram os brotes (rebrotam mal) e 
originarão emergência irregular e falhas; 

 Ter cuidado com tratamentos químicos aos 
tubérculos, especialmente se forem 
desgrelados devido ao risco de 
fitotoxicidade; 

 Na plantação, é preferível fazer tratamento 
para a rizoctonia, antracnose e sarna 
pulverulenta, dirigido ao solo. Tratamento 
aos tubérculos só no caso de não estarem 
abrolhados. 
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No próximo número da newsletter STET Batatas são 
vida., abordaremos os conselhos sobre a escolha 
da parcela e a plantação. 

 
 

BATATA AGRIA “A RAINHA”, NO NOVO 
CATÁLOGO DA STET 
A batata da variedade AGRIA atingiu um patamar 
de “rainha no reino das batatas”, especialmente em 
Portugal e em Espanha, devido ao facto de ter uma 
qualidade adequada para fritura em palitos e em 
rodelas, com uma cor amarela que se tornou um 
padrão de mercado ao nível da restauração. 
Também tem potencial para produção alta e tem 
uma dormência longa o que lhe confere uma boa 
aptidão para a conservação/armazenamento 
prolongado.  
A AGRIA é uma das variedades que a STET Holland 
multiplica e comercializa a batata-semente, desde 
há 3 anos. As reações e comentários que temos 
recebido dos nossos clientes (distribuidores e 
produtores) têm sido excelentes sobre a qualidade 
da batata-semente AGRIA da STET e sobre a 
produção e a qualidade obtidas. 
Neste momento, podemos informar que face aos 
resultados obtidos anteriormente, a STET reforçou a 
sua área de multiplicação e por isso temos uma 
quantidade relativamente boa de batata-semente 
de AGRIA disponível para entrega, com excelente 
relação qualidade/preço. 
Como o novo catálogo da STET em língua 
portuguesa foi organizado por ordem alfabética do 
nome das variedades, a AGRIA é a primeira, 
ocupando as páginas 6 e 7 (catálogo disponível 
em: www.adv-agri.com/batata-de-semente/ ). 
 

 
 
Dos conselhos apresentados, sobre os quais, 
convidamos à leitura integral para maior obtenção 
de informações sobre esta variedade importante, 
atualmente no setor da batata, destacamos os 
seguintes pontos a ter em conta: 

 É uma variedade que tem um 
desenvolvimento foliar forte (exuberante) e é 

relativamente sensível a herbicidas com 
metribuzina, especialmente se aplicados na 
fase de emergência ou em pós emergência 
das batateiras; 

 Apresenta pouca sensibilidade ao míldio da 
folha e dos tubérculos, mas é sensível à 
sarna comum, pelo que se deve evitar a 
plantação em solos com histórico desta 
doença; 

 Aconselha-se a efetuar a pré germinação 
da batata-semente antes da plantação; 

 É necessária especial atenção na adubação 
azotada, porque deve-se aplicar somente 
70 a 80% da quantidade de azoto que se 
aplica noutras variedades com ciclo 
semelhante (semi precoce). Assim, no 
máximo recomendam-se 180 a 190 kg de 
Azoto/ha, incluindo as reservas de solo e o 
azoto aplicado via corretivos orgânicos. 
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 (coração oco); 

 A profundidade de plantação deverá ser 3 
cm mais profunda do que o normal, porque 
a tuberização da AGRIA ocorre mais à 
superfície do que noutras variedades. A 
profundidade normal corresponde a cerca 
de 3 vezes o calibre da semente, pelo que 
está entre 12 a 18 cm. Assim, para calibre 
28/35 a sugestão é de 15 cm para a 
batata-semente AGRIA e no caso do calibre 
35/55, a profundidade sugerida será de 20 
a 21 cm; 

 Até cerca de duas semanas após a 
emergência, aconselha-se uma amontoa 
adequada para evitar o esverdeamento e os 
ataques de insectos (ex., traça); 

 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; 

 Para manter a qualidade de fritura, no caso 
de armazenamento em câmara frigorífica, 
aconselha-se uma temperatura estável de 7 
a 8 ºC, para evitar a formação de açúcares 
na polpa da batata e consequente 
alteração da cor da batata de amarela para 
castanha, durante a fritura. 
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EQUIPA DA STET – HENK HOLTSLAG 

Nesta edição apresentamos um colaborador com 
experiência longa na STET Holland: 
 

 
Henk Holtslag | Gestor de Vendas Sénior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos em contacto!  

Cumprimentos e até breve, 

 

 

 

E A TERMINAR… 

Esta é o 2ª. newsletter da STET Batatas são vida. 
Caso pretenda ver ou rever o nº. 1, poderá 
consultar no seguinte link, onde ficam disponíveis 
os vários números desta newsletter da STET em 
língua portuguesa: 
www.adv-agri.com/newsletter-media/  
 
Aproveitamos para apresentar em resumo, no 
quadro 1, as possibilidades de utilização 
recomendadas para as variedades de batata-
semente comercializadas pela STET em Portugal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sérgio Margaço | Diretor AdviceAgribusiness Unip. Lda. | Responsável STET Holland em Portugal 
Tel.: 00351 913 894 820 | Email: comercial@365agro.com | WWW.ADV-AGRI.COM  

Quadro 1 – Possibilidades de utilização recomendadas para as variedades de batata-semente 
comercializadas pela STET em Portugal: 
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