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Batata da Embrapa e 
Parceiros em Canoinhas-SC
Giovani Olegário da Silva - giovani.olegario@embrapa.br
Antonio César Bortoletto - antonio.bortoletto@embrapa.br
Arione da Silva Pereira - arione.pereira@embrapa.br
Anna Thais Gomes - anna.thais@embrapa.br

A 

Embrapa Produtos e 
Mercado, Embrapa Cli-
ma Temperado, Embrapa 
Hortaliças e a Associação 

Brasileira da Batata - ABBA promove-

uma tarde de campo, nas dependên-

Embrapa Produtos e Mercado, em 
Canoinhas, SC.

A tarde de campo contou com a 
-

res de batata semente, batata con-
sumo e batata indústria, técnicos de 
indústria de processamento, pesqui-
sadores da Embrapa Produtos e Mer-
cado, Embrapa Hortaliças e Embrapa 
Clima Temperado e da empresa Ca-
nadense Progest.

Neste evento foram apresenta-
-

pa, pertencentes ao grupo de clones 
plantados em Canoinhas na safra II 

-
res padrão, Asterix, Atlantic e Ágata.

clones de batata provenientes da 
Cooperação Embrapa - Progest, que 
estão sendo testados pela Embrapa 
sob contrato de cooperação para de-
senvolvimento conjunto de cultivares, 
avalizado pela ABBA, visando sele-
cionar para adaptação às condições 
brasileiras, na expectativa de lançar 
como variedades comerciais. Estes 
clones avançados são resultados de 
cruzamentos realizados no Canadá 

em condições de campo daquele país 
para características agronômicas e de 

-
ções com as cultivares padrão Atlantic, Asterix e BRSIPR 
Bel.

-
brapa com o INIA do Chile com apoio da ABBA, foram 

-
petições e comparados com os padrões Atlantic, Asterix e 
Ágata.

Para estes três conjuntos de clones avançados os tu-

mesmos, seguido das informações do rendimento de tu-

apresentada uma amostra do resultado da coloração de 
fritura.

 Organizadores.
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O dia de campo iniciou com as boas vindas aos 

que ressaltou a importância da parceria com a ABBA 
e listou a presença de vários licenciados para a pro-
dução de batata semente da Embrapa; seguido da 
fala do Presidente da ABBA Sr. Emilio Kenji Okamu-
ra e do Gerente da ABBA Sr. Natalino Shimoyama, 

 Clones à mostra.
Fotos: Giovani Olegário da Silva.
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 Público presente avaliando os clones.
Fotos: Giovani Olegário da Silva.

Baseado nestes resultados, nas avaliações 
realizadas na Embrapa Clima Temperado e 
Embrapa Hortaliças, os melhores clones serão 
enviados para validação nas principais regiões 
produtoras de batata do País, como parte do 
convênio de parceria Embrapa-ABBA; e se refe-
rendado pelos produtores, estes poderão passar 
pelos ensaios de VCU e de caracterização, para 
futuro lançamento como novas cultivares. 

-
-se que foi uma boa oportunidade para mostrar 
avanços nos trabalhos que estão sendo desen-
volvidos pela Embrapa junto com seus parcei-
ros, e para promover a troca de informações 
com atores da cadeia da batata, indústria-pro-
dutores-pesquisa. Neste sentido, foi muito im-
portante a participação de todos na avaliação de 
preferência dos clones apresentados, cujo obje-
tivo foi eleger aqueles com maior potencial de se 
tornarem novas cultivares.

que falaram sobre a importância da parceria 
e dos trabalhos da Embrapa junto com seus 
parceiros e da importância da pesquisa para a 
seleção de novas cultivares. O pesquisador da 
Embrapa Clima Temperado Dr. Arione da Silva 
Pereira, líder do projeto de melhoramento ge-
nético de batata da Embrapa, contextualizou 
as atividades do programa de melhoramento 
da Embrapa e a origem do material avaliado. 
O pesquisador da Embrapa Hortaliças Giova-
ni Olegário da Silva, comentou sobre a forma 
que os clones foram cultivados e avaliados, 
sobre a disposição dos materiais no local do 
evento e sobre a dinâmica do dia de campo, 
onde os produtores puderam nos ajudar a 
elencar os melhores clones em cada conjunto 
apresentado. O Sr. Antonio Bortoletto da Em-
brapa Produtos e Mercado de Canoinhas-SC, 
falou sobre as últimas novidades relacionadas 
ao desempenho das cultivares da Embrapa 
pelo País.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO 
AGRONÔMICO.

ATENÇÃO
Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 

rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os 

equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de 

idade. Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de 

produtos. Uso exclusivamente agrícola.


