
Sistema de apoio à decisão 

para produtores de batata

O Desafio

A HZPC desejava apoiar os 

agricultores a maximizar o 

potencial de sementes de 

batata com conselhos para 

atividades de cuidado de 

cultivo ideais, desde o pré-

plantio até a pós-colheita. 

Portanto, a HZPC desenvolveu 

o conceito de “HZPC Decision

Support System” (HZPC DSS) 

como uma ferramenta digital 

para compartilhar seu vasto 

conhecimento com os 

produtores de batata, para 

melhorar a produtividade e 

reduzir os insumos agrícolas. A 

HZPC buscou soluções digitais 

que pudessem ser 

personalizadas para atender 

aos seus requisitos exclusivos 

para diferenciar sua oferta no 

mercado.

A Solução

A HZPC escolheu a Agritask

como parceira tecnológica 

para transformar o HZPC DSS 

em realidade. O HZPC DSS 

contém as melhores práticas 

para o cultivo de batatas - que 

variam de acordo com a 

variedade, tipo de solo e 

outros parâmetros. Eles são 

convertidos em um aplicativo 

móvel intuitivo, onde os 

agricultores inserem alguns 

parâmetros e recebem 

recomendações individuais. 

Além disso, o HZPC DSS 

contém várias ferramentas de 

digitalização desenvolvidas 

especificamente para batatas, 

incluindo detecção de pragas 

e estimativa de produção.

Os Resultados

A Agritask entregou o HZPC 

DSS de acordo com os 

requisitos exclusivos da 

HZPC, com base na 

plataforma robusta e flexível. 

A primeira versão do HZPC 

DSS foi testada em campo 

com produtores selecionados 

na Europa e recebeu 

feedback muito positivo.

A HZPC e a Agritask

continuam a trabalhar juntas 

para atender aos requisitos 

dos campos e expandir as 

funcionalidades do HZPC 

DSS. Além disso, eles 

esperam expandir a oferta 

em outras regiões, como 

Índia e África.

Sobre HZPC

Líder global em melhoramento inovador, comercialização de batata-semente e 
desenvolvimento de conceito

Fundada em 1898, a HZPC tem sido a pioneira e líder global na indústria de batata. Oferece variedades inovadoras que 

são otimizadas para as condições locais de cultivo. Hoje, a HZPC tem operações em dezenove países e exporta para 

mais de 90 países. Isso é alcançado por meio de forte ênfase em programas de P&D e colaboração com o setor por 

meio do conceito de produção “local por local”. A HZPC é reconhecida por explorar novas geografias, abrir novos 

segmentos de mercado e desenvolver novos modelos de negócios ao alavancar tecnologias disruptivas. 

Ela defende inovações importantes na batata, como o melhoramento híbrido de batata. Por meio de melhores raças de 

batata, o HZPC contribui para promover a resiliência climática e garantir a segurança alimentar.



O Desafio

Apoiando os agricultores a crescerem melhor por meio de ferramentas digitais

A batata é uma cultura sensível que requer protocolos de cultivo específicos para atingir rendimento e qualidade 

ideais. Como parte de sua missão de “compartilhar conhecimento e servir a soluções”, a HZPC constantemente 

pensa em maneiras de apoiar os agricultores ao longo da estação de cultivo. Ele surgiu com a ideia de soluções 

digitais para fornecer conselhos agronômicos de alta qualidade e capacitar os agricultores a tomarem ações 

oportunas e apropriadas. A ideia inclui um aplicativo móvel e baseado na web que atende aos produtores de 

batata, com ferramentas relevantes de suporte à decisão e fáceis de usar. Tal sistema seria crucial para a ambição 

da HZPC de se expandir nos segmentos de pequenos e médios produtores, bem como em mercados emergentes 

onde os especialistas não podem se encontrar facilmente com todos os produtores pessoalmente.

A HZPC explorou várias empresas de tecnologia para desenvolver e implementar o conceito. A plataforma 

Agritask se destacou por sua alta configurabilidade e interoperabilidade com sistemas de terceiros, permitindo a 

integração perfeita de tecnologias adicionais. Ela também tinha um forte histórico de colaboração com agrônomos 

ou outros especialistas para fornecer ferramentas digitais personalizadas para produtores em cadeias de valor e 

regiões alvo, apoiando a ambição da HZPC de implantação global.

• Ferramentas de recomendação em campo para várias 

atividades, desde o plantio e fertilização até a estimativa 

de produção e colheita ideal. As recomendações são 

geradas com base em características específicas de talhão 

a partir de uma mistura de valores predefinidos e entrada 

de dados nos campos, como variedade, época da estação, 

tipo de solo, nutrientes do solo e outros;

• Ferramentas de gestão agrícola para digitalizar dados de 

campo, com foco nos parâmetros e medições mais 

relevantes para os produtores de batata. Isso ajuda a 

documentar as atividades de cuidado da cultura, a 

estruturar a exploração de campo para pragas e doenças 

e rastrear os estágios fenológicos e as características da 

cultura;

• Visualização centralizada de vários status de parcelas 

para facilitar o gerenciamento geral e o planejamento 

de atividades para usuários que trabalham com vários 

talhões ou produtores;

• Processamento automático de dados de satélite para 

indicar a maturidade e saúde da cultura;

• Compartilhamento opcional de dados agronômicos e 

fotos do campo com especialistas para solução de 

problemas ou outro conselho;

• Integração opcional com outras tecnologias, como 

estações meteorológicas virtuais ou físicas, sistemas 

de irrigação, sensores de campo e armazenamento, 

máquinas e outros.

A Solução

A criação do Sistema de Apoio à Decisão HZPC

A HZPC e a Agritask trabalharam juntas para implementar o HZPC DSS, uma plataforma de agricultura de precisão 

para produtores de batata. Desde o início, o produto de trabalho viável foi definido e fornecido aos agricultores 

selecionados para teste. A partir desse ponto, o HZPC usou o feedback dos agricultores para definir o próximo 

conjunto de recursos e melhorias, que Agritask implementou em um curto período de tempo. Assim, o HZPC DSS foi 

capaz de responder rapidamente aos requisitos de campo e entregar funcionalidades de trabalho em cada etapa.

O HZPC DSS contém várias funções úteis, incluindo:



Os Resultados

Lançamento bem-sucedido e feedback positivo dos agricultores

O HZPC DSS obteve alto envolvimento dos agricultores, vários dos quais deram feedback muito positivo e 

solicitaram mais recursos. HZPC e Agritask trabalharam para incorporar tais recomendações nas próximas 

versões do aplicativo.

Antti Hintikka, Gerente de Projeto da HZPC (SBDA), comentou: “O HZPC DSS é fundamental para nossa 

estratégia de permanecer conectado e agregar valor para nossos produtores, independentemente de onde 

estejam localizados, especialmente aqueles que se beneficiariam mais com consultoria agronômica 

profissional. Nós da HZPC nos orgulhamos de compartilhar conhecimentos específicos sobre variedades com 

os agricultores por meio de meios inovadores. Entregar HZPC DSS aos agricultores tem sido uma jornada e 

tanto para nós, e a Agritask tem sido um grande parceiro e facilitador. ”

Amit Noam, Diretor de Operações da Agritask, comentou “Estamos orgulhosos de trabalhar ao lado de um 

líder do setor e pioneiro como a HZPC para fornecer soluções para os produtores da maneira mais otimizada 

para eles. Aproveitando a experiência incomparável da HZPC e a proximidade com as comunidades agrícolas, o 

HZPC DSS capacita os agricultores a se tornarem seus próprios agrônomos. Esperamos vê-lo crescer para 

servir ainda mais agricultores em todo o mundo ”.

É importante ressaltar que o HZPC DSS fala a "linguagem da batata" - usando a terminologia e a interface que 

são intuitivas para os produtores de batata, com base nas raízes profundas da HZPC nos campos.

O HZPC DSS continuará a melhorar e terá novas funcionalidades, refletindo os desenvolvimentos na agronomia 

da batata e as mudanças nas necessidades dos agricultores. Aproveitando a infraestrutura escalonável da 

Agritask, o HZPC pode facilmente adicionar ou adaptar protocolos agronômicos em diferentes condições de 

solo e clima e expandir para novos países.

Aproveite a tecnologia para o crescimento

Solicite uma Demo

https://start.agritask.com/request-a-demo/

