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Em 2018 a STET estreava-se na Agroglo-
bal com a variedade Bricata que, para 
além de ter sido merecedora da selec-
ção da AdviceAgribusiness e da STET 
HOLLAND, suscitou grande curiosidade 
por parte dos muitos profissionais liga-
dos ao sector que passaram em Valada 
do Ribatejo. Nesse ano iniciou-se a sua 
introdução comercial pela STET, em vá-
rios países, incluindo Portugal, e desde 
então as vendas da batata-semente da 
Bricata têm tido um bom desempenho 
ano após ano. Hoje, esta variedade es-
pecial para fritar, é conhecida por chefs 
de cozinha e por unidades industriais 
que a utilizam para palitos (IV Gama) e 
em alguns casos para rodelas, no seg-
mento da Agria. A Bricata, além de ter o 
ciclo mais curto em cerca de três a qua-
tro semanas em relação à Agria (refira-se 
que a STET também multiplica na Holan-

da e comercializa batata-semente Agria 
em Portugal), esta variedade é “todo o 
terreno”, produz um bom número de 
tubérculos por batateira, com bom po-
tencial produtivo e com boa resistência à 
sarna. Tem polpa amarela, matéria seca 
entre 21 e 23% e pode-se afirmar que é 
a variedade disponível mais sustentável 
em termos ambientais e económicos, 
porque consome e absorve menos óleo 
durante a fritura, resultando num pro-
duto final – palitos – com excelente cor 
amarela, aspecto “seco” e praticamente 
isento de óleo. Não há como experimen-
tá-la, no campo e à mesa!
Em 2020, a Porbatata voltou a instalar 
um campo de demonstração nos terre-
nos da Agroglobal, conjuntamente com 
alguns associados, empresas obtentoras 
de variedades de batata. Da parte da 
STET HOLLAND, a variedade selecciona-

da foi a SH C 1010, precoce, redonda, com 
olhos superficiais, pele amarela escura, 
polpa amarela (cor de referência no seu 
segmento), matéria seca de 22% e com 
baixo nível de açúcares redutores, o que 
a torna numa variedade que apresenta 
actualmente uma introdução comercial 
importante junto de vários produtores 
e fábricas de batata frita em rodelas 
(crisps), em vários países europeus. Pre-
vê-se que esta nova variedade vá ter um 
crescimento significativo nas próximas 
campanhas, em termos de área planta-
da e quantidade processada, devido à 
sua elevada produtividade (a produção 
extrapolada, de batata boa para proces-
samento, foi superior a 60 toneladas por 
hectare no campo da Agroglobal), boas 
resistências (exemplos: sarna comum, 
sarna pulverulenta e vírus que são hoje 
a principal causa de rejeição de lotes de 
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multiplicação de batata-semente, em 
inúmeras variedades), dormência longa, 
excelente aptidão para armazenagem, 
associada à elevada qualidade do produ-
to final com cor amarela. 
Devido às restrições por força da pan-
demia, a edição de 2020 da Agroglobal 
realizou-se em modo online e por essa ra-
zão no dia da colheita, estiveram poucas 
pessoas presentes, mas para quem tenha 
interesse na variedade SH C 1010 para 
o segmento de batata frita em rodelas/
snacks pode assistir aos vídeos e ver as 
imagens desse momento nas páginas de 
Facebook e LinkedIn de Sérgio Margaço, 
assim como poderão ser disponibilizadas 
por WhatsApp ou por outra via digital.
Na presente edição da Agroglobal, a 
plantação do campo da Porbatata rea-
lizou-se em 5 de Maio e as empresas 
de batata-semente associadas pude-
ram eleger variedades de fresco para o 
campo e não exclusivamente variedades 
para indústria.
Assim, a STET HOLLAND e a Advice.Agri-
business elegeram a variedade CAMEL. 
Após ter sido introduzida no mercado 
português em 2016 (após a STET ter ad-
quirido o negócio de batata-semente da 
KWS), esta é actualmente a primeira va-

riedade da STET em termos de quantida-
de de batata-semente vendida, em Por-
tugal, no segmento da pele vermelha. 
A CAMEL atingiu a liderança em cinco 
campanhas neste segmento de mercado 
pelas seguintes características: 
• Ciclo precoce, podendo ser cultivada 
com plantação muito temporã (em No-
vembro/Dezembro) para colheita de ba-
tata primor ou para plantação de Prima-
vera/Verão para colheita com pele bem 
firme para armazenamento prolongado;
• Potencial produtivo muito elevado 
(um produtor já alcançou 70 t/ha numa 
parcela de 4 ha);
• Pele com dupla camada vermelha 
(vantagem para primor), com os olhos 
também vermelhos e polpa amarela;
• Única variedade vermelha disponível, 
com polpa amarela com resistência ele-
vada aos nematodes de quistos: Globo-
dera rostochiensis e G. pallida (consta na 
lista da DGAV);
• Excelente qualidade culinária, saboro-
sa, teor de matéria seca de 19 % e per-
tence ao grupo culinário AB, com aspec-
to firme a relativamente firme após a 
cozedura, o que a torna uma variedade 
de eleição pelos restaurantes. Também 
permite a fritura em casa (home fries);

• Dormência longa, o que lhe confere 
uma excelente aptidão para conserva-
ção em armazenagem de média a longa 
duração (vários meses após a colheita no 
final do Verão/Outono).
Por outro lado, esta variedade também 
está a progredir muito na produção em 
França e sendo esta uma das principais 
origens das importações de batata para 
Portugal, há empresas que comerciali-
zam cá a CAMEL, praticamente durante 
12 meses por ano. Além disso, os prin-
cipais parceiros/distribuidores de bata-
ta-semente da STET HOLLAND em Por-
tugal, também em boa hora apostaram 
nesta variedade e agora beneficiam do 
crescimento da procura da sua batata-
semente, disponível em vários calibres: 
28/35, 35/45, 35/55 e 45/55; e em sa-
cos de juta de 5 kg, 10 kg e 25 kg, assim 
como em big bags de 1.250 kg. A STET 
multiplica a CAMEL em França e nos Paí-
ses Baixos.
A STET HOLLAND convida a uma visita 
à Agroglobal 2021, onde poderá assistir 
à colheita da CAMEL e observar outras 
variedades da STET, no seu stand. A STET 
HOLLAND + Advice.Agribusiness, tam-
bém terá um stand na AGRO 2021 em 
Braga, de 16 a 19 de Setembro.  
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