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ChemChina adquire Syngenta, com 

um valor de mais de US $ 43 bilhões 

 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2016/chemchina-acquire-
syngenta-value-over-us-43-billion 
 
Data: 03/02/2016 
 

 
Tendência é que o produtor continue bem remunerado e recupere 
capacidade de investir na lavoura. 
 
Syngenta anunciou hoje que ChemChina se ofereceu para adquirir a 
empresa em US $ 465 por ação ordinária além de um dividendo especial 
de CHF 5 a ser pago condicionada e antes de fechar. A oferta é 
equivalente a um valor franco suíço de CHF 480 por ação, com base em 
1 Fev taxa de câmbio. Acionistas Syngenta vai além receber o dividendo 
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ordinário proposto de CHF 11 de maio de 2016. Prevê-se a fazer um 
recurso disponível para a conversão de US receitas de vendas de 
dólares em francos suíços no fechamento. trabalha com a cotação bem 
próxima aos custos e com perdas elevadas na produção. 
O Conselho de Administração da Syngenta considera que a transacção 
proposta respeita os interesses de todas as partes interessadas e está 
recomendando, por unanimidade, a oferta aos acionistas. Há 
comprometido financiamento para o negócio e um forte compromisso de 
prosseguir folgas regulamentares. A oferta pública suíça e US terá início 
nas próximas semanas ea transação deverá concluir até o final do ano. 
Gerenciamento existente da Syngenta vai continuar a dirigir a empresa. 
Depois de fechar, um Conselho dez membros de Administração será 
presidido por Ren Jianxin, presidente da ChemChina, e irá incluir quatro 
dos membros do Conselho de Administração Syngenta existentes. 
ChemChina está comprometida em manter os mais altos padrões de 
governança, com vista a um IPO da empresa nos próximos anos. Michel  
 
Demaré, presidente da Syngenta:  
"Ao fazer esta oferta, ChemChina reconhece a qualidade eo potencial 
dos negócios da Syngenta. Isso inclui líderes da indústria de P & D e 
fabricação e a qualidade de nossos povos no mundo inteiro. A transação 
minimize o impacto operacional; é focado em crescimento a nível 
mundial, especialmente na China e outros mercados emergentes, e 
permite que os investimentos de longo prazo em inovação. Syngenta 
permanecerá Syngenta e continuará a ser sediada na Suíça, refletindo 
atracção deste país como um local corporativo. " 
 
John Ramsay, Chief Executive Officer:  
 
"A Syngenta é o líder mundial em proteção de cultivos ter aumentado 
significativamente sua participação no mercado mundial ao longo dos 
últimos dez anos. Este acordo nos permitirá manter e expandir esta 
posição, enquanto ao mesmo tempo aumentar significativamente o 
potencial para o nosso negócio de sementes. Ele vai assegurar a 
escolha contínua para produtores e contínuo investimento em I & D 
através de plataformas tecnológicas e de todo culturas. Nosso 
compromisso de custo e eficiência de capital permanecerá inalterada. " 
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Ren Jianxin, presidente da ChemChina: 
 
"As discussões entre as duas empresas tem sido amigável, construtiva e 
cooperativa, e estamos muito satisfeitos que esta colaboração levou ao 
acordo anunciado hoje. Vamos continuar a trabalhar juntamente com a 
administração e funcionários da Syngenta para manter a vantagem de 
liderança da empresa competitiva no campo da tecnologia agrícola 
mundial. " " Nossa visão não se limita aos nossos interesses mútuos, 
mas também irá responder a e maximizar os interesses dos agricultores 
e consumidores em todo o mundo. Estamos ansiosos para Michel 
Demaré permanência no Conselho como vice-presidente e diretor 
independente chumbo, e para trabalhar com John Ramsay e a 
administração e funcionários da Syngenta para oferecer soluções 
seguras e confiáveis para o crescimento contínuo na demanda global de 
alimentos. " 
 
A transação permitirá a expansão da presença da Syngenta em 
mercados emergentes, nomeadamente na China. Além de sua matriz da 
química moderna, a Syngenta irá contribuir com a sua experiência e 
know-how na promoção dos mais altos padrões ambientais e no 
fomento de comunidades rurais prósperas. Estes objectivos reflectem-se 
os compromissos contidos no plano de bom crescimento, que foram 
explicitamente recomendados pela ChemChina e que - em conjunto com 
a Fundação Syngenta para Agricultura Sustentável - continuará a fazer 
parte integrante da estratégia da empresa. Dyalco, JP Morgan, Goldman 
Sachs e UBS serviu como consultores financeiros para a Syngenta 
sobre a transação. Bar & Karrer e Davis Polk serviu como consultores 
jurídicos. 
 
Fonte: Syngenta 
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Preços em alta animam bataticultores 

 
Disponível em: 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=165494 
 
Data: 30/01/2016 
 
Tendência é que o produtor continue bem remunerado e recupere 
capacidade de investir na lavoura. 
 
As chuvas registradas em janeiro fizeram com que a produtividade das 
lavouras de batata-inglesa, no Sul de Minas, retraísse cerca de 15%. 
Com as perdas  e a oferta restrita, os preços em plena colheita estão em 
alta, permitindo que os bataticultores tenham retorno do investimento 
feito na cultura, o que poderá incentivar o aumento do plantio da 
segunda safra do produto. Em relação a igual período da safra passada, 
a alta nos preços pagos aos produtores está em torno de 25%. 
De acordo com o presidente da Associação dos Bataticultores do Sul do 
Estado de Minas (Abasmig), José Daniel Rodrigues Ribeiro, a 
recuperação dos preços é fundamental para o setor, que há dois anos 
trabalha com a cotação bem próxima aos custos e com perdas elevadas 
na produção. 
“Nos dois últimos anos, os preços pela batata ficaram abaixo do 
esperado e muitos produtores tiveram prejuízos, limitando os 
investimentos na produção. A situação foi agravada, também, pela falta 
de chuvas no ano anterior. Com os preços atuais, a tendência é que o 
bataticultor seja remunerado e recupere a capacidade de investir. Isso é 
importante para termos uma produção de melhor qualidade e para 
manter o produtor ativo”, avalia. 
Ainda segundo o representante da Abasmig, a saca de 50 quilos da 
batata é negociada entre o mínimo de R$ 90 e o máximo de R$ 120, 
valor que varia conforme a qualidade, o tamanho e a espécie plantada. 
Em igual período do ano passado, o mesmo volume era comercializado 
em torno de R$ 80. O mês de janeiro, normalmente, é marcado por 
preços mais baixos para o produto, já que é o período de pico de 
colheita. 
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A recuperação dos preços deixa o setor otimista, uma vez que os custos 
de produção estão mais elevados. De acordo com Ribeiro, os gastos 
com o cultivo da primeira safra de batatas no período 2015/16 ficaram 
20% superiores aos registrados em igual período anterior. Além da 
desvalorização do real frente ao dólar, o que elevou os gastos com 
insumos importados, os custos com energia elétrica, combustíveis e 
mão de obra também contribuíram para elevar os gastos com a cultura. 
A área destinada ao cultivo da batata na primeira safra do ano foi 
ampliada em 12%, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), ao todo são 9,5 mil hectares ocupados, 
frente aos 8,5 mil utilizados em igual safra anterior. 
Produtividade – A produtividade estimada para o atual período, que não 
utiliza irrigação, é de 30 toneladas por hectare, mas neste ano está 15% 
menor em função das chuvas, que além de queda na produtividade 
registrada até o momento, a produção na primeira safra no Sul de Minas 
deve atingir 243 mil toneladas. 
Ainda segundo Ribeiro, os preços recebidos pelos bataticultores 
poderão incentivar o plantio da segunda safra, porém com o dólar 
valorizado, a importação de batatas sementes pode ser prejudicada. 
Para a implantação da primeira safra do ano, feita no final de 2015, o 
volume importado de sementes retraiu 46%. No período, a saca de 
sementes de 25 quilos que antes era negociada a R$ 160, foi cotada a 
R$ 200, aumento de 25%. 
“Os preços recebidos até o momento estão favoráveis para o setor e 
poderá incentivar o aumento do plantio na próxima safra. Mas tudo 
dependerá dos preços da batata semente, que vem se tornando 
proibitivos nos últimos anos. O risco com a cultura é grande, em função 
do tempo, e isso deixa o produtor cauteloso”, explica Ribeiro. 
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Cientistas de Bangladesh buscam a 
aprovação regulamentar para uma 
batata OGM resistente à requeima 

 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2016/bangladeshi-scientists-
seek-regulatory-approval-gmo-potato-resistant-late-blight 
 
Data: 07/02/2016 
 

 
Os ensaios de campo de uma batata GM praga resistente em 

Bangladesh Agricultural Research Institute (Bari) em Cravo (Cortesia: 
BARI) 

 
Os cientistas em Bangladesh ter êxito campo-testado uma batata 
geneticamente modificado (OGM) resistente à requeima, uma das 
doenças mais devastadoras de batata. Uma vez que o último julgamento 
terminar em fevereiro, Instituto de Pesquisa Agrícola Bangladesh (BARI) 
vai abordar os reguladores para a aprovação da requeima da batata 
OGM resistentes. Uma vez liberado, a batata será a resposta dos 
agricultores à requeima, funcionários BARI disse. Requeima, 
responsável pela fome da batata irlandesa do século 19 que levou a um 
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milhão de mortes por fome, ainda afeta mais de 3 milhões de hectares 
de culturas de batata globalmente e causa perdas econômicas 
estimadas em US $ 2,75 bilhões por ano, de acordo com o Centro 
Internacional da batata (CIP), que está ajudando Uganda desenvolver 
batata GM. em Bangladesh, BARI está desenvolvendo batata resistente 
requeima em cooperação com a Biotecnologia Agrícola de Apoio a 
Projetos II (ABSPII), um consórcio financiado pela USAID de instituições 
públicas e privadas para apoiar os cientistas, reguladores, 
extensionistas, agricultores eo público em geral em países em 
desenvolvimento a tomar decisões informadas sobre biotecnologia 
agrícola. Breeders envolvidos no desenvolvimento da batata GM desde 
2006 em BARI disse que o gene de Rb foi feita a partir de variedades de 
batata selvagem e foi infundida uma variedade de batata chamado 
Katahdin nos Estados Unidos. Eles disseram que foi cruzado com 
Diamant e Cardinal -. Duas variedades de batata populares em 
Bangladesh Md Abu Kawochar, diretor científico de tubérculos de Bari 
Centro de Investigação (TCRC), disse: "Desde 2006 nós já esgotou 
todos os ensaios de laboratório para efeito de estufa para .. testes de 
campo para testes multi-localização Agora o julgamento de 
regulamentação está acontecendo em seis locais no país e todos estes 
têm mostrado resultados positivos " Abu Kawochar disse teste de 
composição de nutrientes, teste de toxicologia e eficácia do teste - todos 
estavam completos. "Nós vamos ser capazes de solicitar autorização 
variedade após o julgamento regulatório atual é longo." 
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 Pesquisa na Austrália para ajudar os 
produtores de batata e da indústria 

 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2016/research-australia-help-
potato-growers-and-industry 
 
Data: 03/02/2016 
 

 
Com tantas áreas da Austrália contando com furo de água, este estudo 

sobre o impacto da composição química do solo e as plantas, 
dependendo da qualidade da água pode fornecer a base para uma 
maior consciência da água e manejo do solo ao longo do tempo. 

 
O impacto da seca e da qualidade da água em batatas australianos 
poderiam ser significativamente reduzidas por um novo projeto de 
pesquisa de batatas Austrália do Sul e Landmark Austrália. Enquanto 
ainda na sua fase inicial de testes, pesquisadores das organizações 
dizem que seus resultados indicam a qualidade da produção e dos 
custos poderia ser melhorados para a indústria de batata inteira - com 
potencial para alargar a outros produtos no futuro. Batatas South 
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Australia CEO Robbie Davis diz que o estudo - liderado por ela e 
Landmark Austrália pesquisa agrônomo Shane Phillips - é focado em 
abordar questões de gestão da água, seca e os custos de energia. 
Robbie Davis, CEO Batatas Austrália do Sul:  
"Queremos olhar para a forma de mudar a indústria a partir de uma 
perspectiva de água, uma perspectiva tolerantes a seca e ponto de vista 
energético, porque esses fatores se somam de várias maneiras." "A 
água, em particular, é um foco [desta pesquisa] porque nós não olhou 
para a qualidade da água desta forma antes ".  
Sr. Phillips explica que seu foco atual é sobre a qualidade da água 
impacto - e, particularmente, sua química - tem sobre plantas de batata 
ao longo do tempo. Shane Phillips, Ponto de Referência Austrália 
agrônomo pesquisa:  
 "Fontes de água Variáveis impacto não só sobre as culturas, mas sobre 
a composição química do solo e as plantas." "Então, nós estamos 
olhando como as mudanças químicas variam ao longo do tempo, a 
acumulação de certos compostos químicos ao longo do tempo e como 
eles interagem com fertilizantes aplicados e disponibilidade de nutrientes 
influência do solo. "  
Com tantas áreas da Austrália contando com furo de água, ele diz que 
este estudo poderia fornecer a base para uma maior consciência da 
água e manejo do solo ao longo do tempo e variáveis estações. Shane 
Phillips:  
 "As batatas são mais de 90% de água, assim que a água é 
efetivamente o ingrediente mais importante." "Então isto é sobre elevar o 
perfil da água. Não é apenas o suficiente para ligar uma torneira ou 
derramá-lo em diante, é de perguntar "o que é o make-up e da 
composição dessa água para maximizar a produção e volta, bem como 
a sustentabilidade."  
O projeto tem visto eles se concentrar em áreas-chave de cultivo no 
sudeste inferior da Austrália do Sul, incluindo Mount Gambier e Penola, 
onde foram coletados os dados e também trabalhou com os produtores 
primários para testar várias estratégias de controle de qualidade da 
água.  
 "O que temos feito até agora é principalmente um levantamento 
trabalho para obter idéias de variantes e nós temos dados muito 
interessantes sobre a variabilidade. Nós também temos sido capazes de 
testar a execução de algumas práticas e os resultados iniciais são 
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realmente positivo - as pessoas fazendo isso com a gente ter se 
surpreendido com os resultados. " Uma das coisas mais interessantes 
que tenho encontrado é fazer com cálcio e íon bicarbonato acumulação 
e sua relação com a disponibilidade de fósforo. Sr. Phillips diz que a 
compreensão desses fatores irá "capacitar as pessoas a tomar boas 
decisões sobre como gerenciar produtos e o que fazer em termos de 
uma abordagem holística para produtos químicos acrescentando." "Dá-
lhe uma melhor compreensão do que precisa ser abordada a uma 
gestão nível de época para época. " " por ter um plano que fatores na 
variabilidade do clima, você pode gerenciar através de diferentes épocas 
e regiões. Portanto, pode haver coisas que você faz em um ano seco e, 
em seguida, coisas que você faz de forma diferente em um ano húmido, 
o que significa que você pode ficar realmente boa gestão económica 
também. "  
Ele também sugere testes químicos regular de água furo teria um 
impacto extremamente positivo para os produtores de batata em toda a 
Austrália.  
 "Eu acho que os nossos primeiros resultados mostram realmente a 
importância de avaliações periódicas da química da água sobre cada 
temporada. É por isso que eu gosto da abordagem na Austrália 
Ocidental, onde as pessoas tem que testar cada ano. Trata-se de 
aprender o que está acontecendo ao longo do tempo e, em seguida, 
desenvolver uma estratégia para gerenciar variantes. " 
Ms Davis acrescenta que este tipo de pesquisa é a primeira da indústria 
da batata australiano e poderia ajudar a desenvolver práticas que 
oferecem mais sustentabilidade aos produtores ambiental e 
economicamente. Ele também se articula com outro projeto, liderada 
pela indústria de pesquisa, "Gestão de nutrientes inovadores da 
indústria de batata Australian", actualmente financiado pelo 
Departamento Federal de Agricultura e sendo entregues para as batatas 
South Australia por do PIRSA Solutions Rural SA. Além dessa pesquisa 
, diz ela Batatas South Australia está empenhada em resolver uma série 
de outros problemas na indústria. Robbie Davis:  
 "Não há atualmente nenhuma comercialização a nível nacional no 
sector das batatas e uma falta de agregação de valor na cadeia de 
abastecimento, que também tem um impacto sobre os produtores Há 
também uma grave falta de desenvolvimento das exportações. As 
exportações atualmente representam 2% das vendas nacionais e há um 
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enorme potencial para a indústria a inovar neste espaço. " " Sem dúvida, 
onde Batatas Austrália do Sul tem o seu maior foco é a crescente 
demanda dos consumidores. Até que completemos nossa fase de 
investigação, não saberemos as barreiras de compra; é devido a uma 
falta de informação sobre os benefícios nutricionais, é sobre equívocos 
sobre hidratos de carbono, que é sobre a versatilidade ou é algo 
completamente diferente? "  
Ela também gostaria de ver uma outra fase de um programa nacional de 
apoio internacional para pesquisa e desenvolvimento.  
 "Como o 3º maior commodities globalmente, eu acho que é uma 
indústria fantástica, mas ele precisa de investimento alvejado liderada 
pela indústria." Austrália indústria produz actualmente 1,27 milhões de 
toneladas de batatas por ano, com os dados mais recentes (2012-2013), 
mostrando que a produção anual valor (portão da fazenda) é de US $ 
690 milhões.  
Mas a indústria está a lidar com uma série de desafios, incluindo a baixa 
demanda, da oferta e as variações climáticas.  
 "Um grande problema no momento é que a oferta está superando a 
demanda e os preços são baixos, como resultado. Um dos fatores de 
composição agora é El Niño, que levou a seca em muitas regiões de 
produção, resultando em mais pressão sobre a indústria ", diz ela, 
acrescentando que a qualidade de batata Australian já é" o melhor do 
mundo ". " Estamos o produtor mais caro de batatas no mundo, o que 
nos deixa em grande parte não competitiva. No entanto, o nosso ponto 
de diferença é de qualidade premium de confiança que deve ser mantida 
independentemente da mudança das condições climáticas ". 
 
Fonte: FreshPlaza 
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Mercado da batata tranquilo no norte 
da Europa  

 
Disponível em: http://www.freshplaza.com/article/152705/Concerns-
with-start-of-new-potato-season-around-the-Mediterranean 
 
Data: 29/01/2016 

 
Preocupações com início da nova temporada de batata em torno do 

Mediterrâneo 
 

O mercado da batata da Europa do Norte está quieto. As exportações 
holandesas são decepcionantes, Bélgica espera de uma recuperação 
nos preços nas próximas semanas e o mercado alemão não mostra 
caprichos. Na Escócia, os produtores têm algumas preocupações para a 
próxima temporada. O solo molhado pode prejudicar o plantio. Mais ao 
sul, francês e comerciantes italianos têm um bom mercado com grandes 
prêmios. As ações espanholas foram quase completamente 
descarregada; há queixas de comerciantes franceses, que encontram 
preços espanhóis são muito baixos e, portanto, não está exportando. A 
colheita deste ano provavelmente vai começar mais cedo devido ao 
tempo quente. Os produtores de outros países do Mediterrâneo também 
está ansioso para o início da temporada. Em Chipre, o impacto da 
geada pode resultar em tamanhos menores; Egito espera uma menor 
produção e Israel voltou previu preços baixos no mercado interno. Em 
os EUA, os produtores tiveram uma boa colheita e há, por conseguinte, 
maiores volumes de armazenamento, mas o mercado está estável. Na 
Austrália, os preços são baixos devido a uma grande oferta e demanda 
baixa. A indústria está tentando aumentar o consumo. Na China, o 
governo preparou um plano para adicionar batatas para a lista de 
alimentos básicos, ao lado de arroz, trigo e milho. 
 
Mercado israelense inundado com batatas 
 
As batatas são um produto importante para as empresas israelenses. 
Eles são considerados essenciais, tanto para o mercado local e para 
exportação; na última temporada, o país produziu um total de 625.000 
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toneladas, das quais cerca de 350.000 toneladas foram para o mercado 
ou processamento doméstico. O volume restante foi exportado. O sector 
tem um volume de negócios total de cerca de 250 milhões de euros. 
 
Cerca de 30 variedades diferentes são usadas para o cultivo do produto. 
O mercado interno tem uma clara preferência para as variedades 
brancas e vermelhas. Há também variedades brancas para exportação. 
O Winston Mondial e são os principais variedades brancas, seguido pela 
Draga e Almera. O Desiree é a variedade tinta mais popular. Das 
variedades amarelas, os mais notáveis são o Annabelle, Vivaldi e 
Nicola; estas batatas são destinados principalmente para a exportação. 
 
Na temporada passada, o mercado interno foi inundado com batatas 
baixos preços após os produtores foram obrigados a procurar canal de 
comercialização alternativa, dada a situação económica da Rússia. Este 
cenário deverá continuar inalterada na próxima temporada. Produção 
continua a ser elevada e as exportações são ainda relativamente pouco 
atraente. Os consumidores em Israel pode, portanto, olhar para a frente 
batatas preços atraentes próxima temporada. 
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Menor volume esperado no Egito 
 
Na última temporada foi marcada por um grande volume de produção, o 
que resultou em vendas difíceis para os produtores. Este ano, um 
volume consideravelmente menor é esperado; Isso provavelmente 
resultará em bons preços no mercado interno, mas as exportações 
ainda deve render preços baixos. As exportações para a Europa estão 
se tornando cada vez mais difícil, tanto por causa de regras de 
importação mais rigorosas ea concorrência de países europeus. Os 
navios do setor egípcios as batatas para a Europa, Ásia e Oriente 
Médio. Cada um destes mercados tem suas próprias preferências. Ásia 
prefere batata para processamento, a região do Golfo e sul da Europa 
preferem batatas grandes, e norte da Europa exige tamanhos menores. 
 
Bons preços em Itália 
 
Neste país do sul da Europa, o primeiro mês do ano é normalmente um 
bom mês para o comércio de batatas. No momento, a demanda é boa e 
há pequenos volumes de batata de alta qualidade disponíveis. Tanto na 
França e na Itália, os preços oscilam entre 0,35 e 0,40 euros por quilo. 
As primeiras batatas novas a partir de Tunísia são esperados para 
chegar com alguns atrasos. Como a demanda cresce, os preços 
deverão aumentar. 
 
O mercado para a batata de Bolonha foi boa em dezembro. Por toda a 
Europa e os países mediterrânicos, a final do inverno é esperado nas 
regiões onde as primeiras novas batatas são colhidas. Isto pode ter um 
impacto negativo sobre a cultura. No mercado grossista nos preços 
Bolonha variaram entre 0,50 e 0,70 euros por quilo para 10 fardos quilo. 
formatos menores custam entre 0,85 e 0,90 euros por quilo. Na 
Calábria, o mercado também é bom, com vendas superando as 
expectativas. 
 
Cultivadores francesas mantendo batatas em armazenamento 
 
Embora os preços da batata são maiores do que no mesmo período do 
ano passado, os produtores estão relutantes em vender suas ações. 
Isso é porque eles esperam novos aumentos de preços. Outro fator 
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importante para comércios franceses é o fato de que os preços no 
mercado interno são boas, o que torna as exportações mais difícil. 
Eslováquia e na República Checa não estão atualmente no mercado, diz 
um exportador, mas a Espanha, Portugal e Itália têm demanda por 
batatas. espera-se que as condições de mercado a mudar na primeira 
semana de fevereiro e os preços, em seguida, deve cair. 
 
Nova safra Espanhol esperado anteriormente 
 
O clima quente no outono e inverno é esperado para empurrar a 
temporada a um início mais cedo na Andaluzia e Murcia, que terá início 
duas semanas antes. O comércio de batatas novas devem começar no 
final de abril, que será um começo historicamente cedo. Até o final de 
fevereiro, geada ainda pode jogar uma chave inglesa nos trabalhos. 
A área cultivada no ano passado caiu em 25 por cento, devido aos 
resultados extremamente pobres no ano anterior, mas para a próxima 
temporada, um ligeiro aumento foi antecipada. Os stocks em Espanha 
foram quase completamente esgotada. Como resultado, cerca de 95 por 
cento do mercado atualmente é dependente de importações 
provenientes de França. No entanto, os franceses não estão dispostos a 
enviar grandes volumes, porque os preços espanhóis são muito baixos. 
 
Chipre: A geada pode danificar nova safra 
 
Durante o plantio da batata de inverno, os produtores lutaram com 
tempo seco. frost persistente durante as primeiras semanas deste ano 
resultou em preocupações sobre o tamanho pequeno das batatas para a 
safra de primavera. As exportações continuará a ser limitado devido aos 
altos custos de produção na ilha, embora estas batatas são 
considerados um produto de nicho, devido ao solo argiloso da ilha. Isto, 
no entanto, torna o processo de colheita mais difícil, uma vez que tem 
de ser feito totalmente à mão. 
A colheita das culturas de inverno, cuja temporada começou em 
novembro e vai durar até março, já está em pleno andamento. A colheita 
de inverno é semelhante ao de anos anteriores. Os principais mercados 
de exportação de batatas cipriotas são o Reino Unido, Alemanha e 
Bélgica. 
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Aumento esperado no mercado da batata belga 
 
Muito se espera que aconteça no mercado belga de batata, de acordo 
com um comerciante. As boas perspectivas iniciais foram temperado no 
início da temporada. Os preços são bons e têm aumentado ligeiramente 
em comparação com a semana anterior. Antes do final da temporada, o 
mercado de variedades de qualidade é esperado para ser bom. Nem 
todas as batatas têm resistido ao armazenamento bem, mas os 
aumentos de preços são esperados nas próximas semanas para 
aqueles que permaneceram em bom estado. 
 
Exportações menos de Holanda 
 
As exportações são um importante mercado para as batatas 
holandesas, mas estes são decepcionante nesta temporada. Sul da 
Europa é a aquisição de alguns volumes razoáveis, mas a demanda de 
países da África e em outros lugares está ficando para trás. Isso se 
reflete nos  números de exportação fornecidos pelo NAO . Além do fato 
de que o mercado de exportação é calma, as empresas de 
processamento também não são muito ocupado. Mesmo que estes têm 
uma escassez de batatas, eles tentam, pela política, para não permitir 
que os preços aumentam muito rapidamente. 
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Alemanha: mercado tranquilo 
 
O mercado está quieto. O fornecimento de batatas é suficiente e 
demanda permanece ligeiramente mais baixa, disse um trader. Isso 
resulta em um mercado estável, sem grandes variações de preços. Os 
primeiros dois meses são normalmente meses tranquilos no atacado 
alemão. 
 
Produtores escoceses ansiosos para tempo seco 
 
O mercado da batata britânico é tranquila. Manter grandes estoques tem 
sido a norma nos últimos anos. East Lothian armazenados uma boa 
colheita. Mais ao norte, a temporada tem sido molhado. Há uma 
abundância de stocks, mas a demanda não é excepcional, o que resulta 
em um mercado calmo. O clima ameno poderia causar batatas a 
esgotar-se mais cedo, assim que a taxa de rotatividade teria que ir para 
cima. Em março, as novas plantações será iniciado. É impossível fazer 
quaisquer estimativas para a próxima temporada; em termos gerais, as 
perspectivas apontam para um volume mais baixo, mas não será até 
Maio / Junho antes que algo pode realmente ser dito sobre a nova 
colheita. Scotland recentemente teve muito tempo úmido, por isso os 
produtores estão esperando por algumas semanas secos antes do 
plantio. 
 
Estável mercado nos Estados Unidos 
 
A colheita da batata mudou consideravelmente nos últimos anos e ainda 
mais mudanças são esperadas para acontecer no futuro. O mercado de 
produtos de valor acrescentado, nomeadamente especialidades, 
orgânicos e 'mordida de tamanho' batata, está crescendo. A batata 
Russet continua a ser um produto importante no mercado. Estas batatas 
estão atualmente disponíveis em Wisconsin, Colorado e Idaho. A última 
temporada foi boa, com um rendimento médio acima. Demandas do 
serviço de alimentação estão a mudar, com batatas cada vez mais 
selecionados com base no gosto. 
Em comparação com anos anteriores, o estoque tem sido maior este 
mês, que é em parte devido à maior colheita. A demanda é bom, com o 
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normal até um pouco acima dos valores normais. Um preço estável 
significa que o mercado está quieto. As perspectivas para os próximos 
meses são positivas. 
 
 
 
Os preços baixos na Austrália 
 
Numa base anual, Austrália, que tem o cultivo durante todo o ano, 
produz cerca de 1,27 milhões de toneladas de batatas. As variedades 
mais populares são a Sebago, Pontiac, Desiree, Kipfler, Golden Delight, 
creme Delight, Red Delight, Creme de Ouro, Creme Royale e Red 
Royale. Neste ponto, os produtores estão preocupados com a grande 
oferta e demanda baixa, o que resulta em preços baixos. El Niño tem 
vindo a colocar pressão sobre a cultura; o fenômeno meteorológico 
provocou seca em algumas partes do país. 
O setor está tentando promover o consumo. "Consumidores australianos 
encontrar batata chato", disse um trader. Promoções a nível nacional 
deve ajudar o consumo de impulso. Dois por cento das batatas são 
exportados. Muita pesquisa está sendo feito em variedades resistentes à 
seca, bem como na redução dos custos de produção e na melhoria da 
eficiência. 
 
China quer aumentar a produção de batata 
 
No início de 2015, o governo chinês anunciou que as batatas se tornaria 
quarta alimento básico do país, juntamente com arroz, milho e trigo. A 
China tem 5,5 milhões de hectares dedicados a batata e o governo quer 
dobrar para 10 milhões de hectares para acompanhar a crescente 
demanda das cidades chinesas. Em termos de volume, a produção 
manteve-se estável em 2015 em comparação com 2014. O país 
colhidas 100 milhões de toneladas, um aumento de 3 por cento. As 
variedades mais populares são os Shepody e Atlântico. Batatas são 
cultivadas durante todo o ano no norte e sul do país. A colheita ocorre 
em setembro e outubro. Os principais destinos de exportação são 
Malásia, Vietnã, Rússia e Paquistão. Em comparação com outros países 
da batata crescentes principais, o volume de negócios do país a partir 
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desta atividade é baixa. De acordo com dados do USDA, os produtores 
chineses fazem um terço da receita de suas contrapartes americanas. 

 
O agricultor que foi de falido a 
milionário com batatas de luxo 

 
Disponível em: http://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2016/02/09/o-
agricultor-que-foi-de-falido-a-milionario-com-batatas-de-luxo.htm 
 
Data: 09/02/2016 
 

 
 
William Chase plantava batatas de Herefordshire, região centro-oeste da 
Inglaterra. Falido aos 32 anos, ele apostou em um novo caminho que 
acabou mudando sua vida --o das batatinhas fritas artesanais - e 
acredita que sua própria história ajudou a torná-lo um multimilionário aos 
48 anos. 
"Eu fui um cara que levou uma surra dos supermercados, e as pessoas 
adoram torcer pelo azarão", afirmou. "As pessoas adoram uma boa 
história, as histórias reais por trás das coisas." 
Na trajetória da falência ao sucesso, Chase criou e vendeu a marca de 
batatinhas fritas Tyrrells, venceu uma batalha legal contra uma das 
maiores redes de supermercados da Grã-Bretanha e fundou uma 
destilaria que produz a Chase Vodka, marca de luxo tida como uma das 
melhores vodcas do mundo. 
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Plantando batatas 
 
Chase comprou do pai a fazenda da família em Herefordshire quando 
tinha 20 anos, depois que conseguiu "encontrar um gerente de banco 
corajoso o bastante para me emprestar 200 mil libras (R$ 1,1 milhão)". 
O negócio passou por altos e baixos nos 12 anos seguintes, já que o 
preço da batata no mercado britânico variou muito. Mas, um excesso de 
chuvas em 1992 acabou com a colheita e Chase teve que entrar com 
pedido de falência. 
"Fiquei muito envergonhado e constrangido", afirmou. 
Depois de "fugir para a Austrália" por alguns meses, ele voltou para 
Herefordshire e conseguiu um empréstimo para comprar a fazenda de 
volta. 
Desta vez, além de produzir, ele se dedicou à comercialização do 
produto, comprando batatas de algumas fazendas e vendendo-as para 
supermercados. 
Enquanto as finanças se ajustavam, Chase se via às turras com os 
supermercados, que rejeitavam batatas que não eram "perfeitas em 
termos cosméticos". 
"Eu vendia dez carregamentos de batatas todos os dias, e recebia cinco 
de volta. Era muito dolorosa a forma como os supermercados nos 
tratavam", afirmou. 
Mas tudo isso mudou quando ele descobriu, em 2002, que batatas 
rejeitadas estavam sendo compradas pelo representante britânica da 
fabricante de salgadinhos americana Kettle. 
Na época, a Kettle era uma das poucas empresas que faziam as 
chamadas "batatinhas de luxo", com corte um pouco mais grosso do que 
as marcas tradicionais. E elas também eram fritas à mão, em um 
processo mais artesanal. 
Apesar de não ter experiência ou conhecimento neste setor, Chase 
estava convencido de que conseguiria estabelecer sua própria marca de 
batatas fritas "de luxo". 
Ele telefonou para alguns produtores americanos destas batatas para 
saber se poderia ver como era o processo. Após muita resistência, 
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Chase acabou visitando empresas americanas no Colorado e 
Pensilvânia. 
 
De volta à Inglaterra, ele começou a montar uma linha de produção para 
fazer as batatinhas na fazenda da família. Em seis meses, a Tyrells, 
nome inspirado na localidade da fazenda, estava em plena atividade. 
 
Briga com a Tesco 
 
Chase investiu grande esforço pessoal na promoção do novo produto, 
usando sua história para conseguir espaço em jornais locais, e passou 
semanas viajando pelo país visitando lojas independentes e distribuindo 
amostras. 
"(A batata) Tyrrells cresceu muito rápido e era uma galinha dos ovos de 
ouro. Vendíamos saquinhos para as lojas por uma libra (cerca de R$ 
5,6) e elas revendiam por duas libras. Para nós, o lucro líquido era de 
35%." 
Redes de supermercados britânicas, como a Waitrose, se interessaram 
pela batata. 
Chase no entanto não queria vender para a então maior rede de 
supermercados do país, Tesco, pois ele não tinha gostado do jeito que a 
rede pressionava fazendeiros a baixarem o preço. 
Mas, em um dia de 2006, um amigo contou a Chase que o Tesco estava 
vendendo a batata Tyrrells. A rede estava comprando as batatinhas no 
mercado paralelo e vendendo o produto com o preço abaixo do 
recomendado. 
Chase exigiu que a rede suspendesse a venda do produto. Depois que o 
Tesco se recusou, Chase começou uma campanha na mídia, até que o 
supermercado recuou. 
Nos anos seguintes, as vendas das batatinhas Tyrrells continuaram 
aumentando e o lucro anual chegou a 14 milhões de libras (mais de R$ 
79 milhões). 
Chase pegou outro empréstimo no banco, para aumentar a produção. O 
banco só emprestou sob a condição de que Chase contratasse uma 
equipe de gerenciamento para ajudar a cuidar do negócio. 
O empresário sempre participou de todas as etapas em seu negócio e 
gostava de fazer tudo sozinho. Mas a chegada da equipe de gerentes 
mudou tudo isso, segundo ele, para pior. 
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"Chegamos a um ponto onde eu não estava gostando para onde a 
empresa estava indo. Estávamos empregando pessoas do mundo 
corporativo que estavam organizando reuniões para discutir mais 
reuniões." 
Insatisfeito com a situação na Tyrrells, o britânico, que era o único 
acionista, vendeu a empresa em 2008 por quase 40 milhões de libras 
(R$ 226 milhões). 
 
Vodca premium 
 
Os novos donos das batatas Tyrrells escolheram comprar batatas de 
outros fornecedores. E, precisando de um novo empreendimento, Chase 
teve a ideia de transformar as batatas de sua fazenda em matéria-prima 
para um novo produto: uma vodca premium. 
 

 
 
Já que dinheiro não era mais problema, o britânico comprou um sistema 
de destilação e, assim, nasceu a Chase Vodka. 
A produto é dirigido ao mercado de luxo, o preço da garrafa é 35 libras 
(R$ 197). 
O britânico admite que a bebida está longe de ser tão lucrativa quanto 
as batatinhas fritas, mas ele gosta do negócio, voltado muito mais às 
exportações, e passa muito tempo viajando pelo mundo. 
Além disso, mostrando que continua mantendo seu talento como 
relações públicas, traz influentes barmen e barwomen do mundo todo 
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para visitar sua fazenda em Herefordshire e conhecer o processo de 
produção da vodca. 
O britânico também ampliou a destilaria e agora fabrica gim e uísque; a 
destilaria vende 10 mil garrafas por semana. 
"Você precisa contar sua história para as pessoas se quiser construir 
sua marca. Mas tem que DNA de verdade por trás disso se você quiser 
ter sucesso", diz Chase. 

 
Site oferece envio de mensagens 

escritas em uma batata 

 
Disponível em: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-
acreditar/site-oferece-envio-de-mensagens-escritas-em-uma-batata 
 
Data: 01/02/2016 
 

 
 

"Nicole, você é maravilhosa!" (Fotos: Reprodução/Instagram/Mystery 
Potato) 
 
 
Em tempos de redes sociais e WhatsApp, o site Mystery Potato está 
prestando um serviço bastante curioso. Por cerca de R$ 30, a empresa 
envia uma mensagem especial escrita em uma batata. 
De acordo com o site, basta escolher um tipo de tubérculo e 
personalizar com alguma mensagem para alguém. "Nada diz mais 'eu te 
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amo' que uma batata. Você deveria mesmo enviar uma batata", diz uma 
mensagem no site, que ainda define o 'presente' como algo "simples que 
traz alegria e confusão inimagináveis".  
"Nestes tempos de e-mail, tweets, Snapchat e Facebook, enviar a 
alguém algo pelo correio é como ter poder e impacto renovados", diz o 
site. 
 
 A empresa ainda oferece a opção de envio anônimo. 
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"Você é uma batata quente" (Fotos: Reprodução/Instagram/Mystery 
Potato) 

 

 
 

"Feliz aniversário, mãe e pai" (Fotos: Reprodução/Instagram/Mystery 
Potato) 
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Mulher diz ter perdido mais de 30 kg 
fazendo a 'dieta da batata' 

 
Disponível em: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-
acreditar/mulher-diz-ter-perdido-mais-de-30-kg-fazendo-a-dieta-da-
batata 
 
Data: 05/02/2016 
 

 
 
blogueira Hannah Howlett, de 29 anos, é adepta do veganismo e afirma 
ter conseguido emagrecer cerca de 35 quilos comendo batatas em todas 
as refeições.  
 
Conhecida como "High Carb Hannah" nas redes sociais, a moça de 
Minnesota (Estados Unidos) começou a fazer a 'dieta da batata' em uma 
época em que, de acordo com o Daily Mail, ela pesava 85 quilos. Um 
ano depois, Hannah chegou aos 60 quilos. 
Em seu canal no YouTube, a americana conta que adotar a dieta de 30 
dias, que ela faz de tempos em tempos, acabou mudando seu estilo de 
vida. "Eu não fumo mais. Não bebo álcool. Não como produtos de 
origem animal. Deixei para trás a vida que eu levava", afirma ela.  
Aos seus mais de 49 mil seguidores no Instagram, a moça posta fotos 
diferentes pratos feitos com batata. A dieta permite que a moça devore a 



03/2016 

quantidade de batata que quiser, às vezes com algum molho caseiro, 
além de abobrinha e brócolis. 
 
No entanto, apesar dos resultados, nutricionistas alertam que as batatas 
não têm todos os nutrientes necessários para o organismo e, além 
disso, se consumidas em excesso podem causar problemas de saúde. 
 
Veja o antes e depois: 
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Festa da Batata tem shows gratuitos 
de samba e sertanejo em Piracicaba 

 
Disponível em: http://g1.globo.com/sp/piracicaba-
regiao/noticia/2016/02/festa-da-batata-tem-shows-gratuitos-de-samba-e-
sertanejo-em-piracicaba.html 
 
Data: 11/02/2016 
 
5º edição do evento acontece nesta quinta (11) e segue até sábado (13). 
Atração deve receber 10 mil pessoas e usar 3 toneladas de batata por 
dia. 
 

 
 

Piracicaba realiza a 5ª Festa da Batata no Largo dos Pescadores da 
Rua Porto nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro. O evento, que espera reunir 
10 mil pessoas nesta edição, tem um cardápio com pratos diversos e 
atrações musicais. A entrada é gratuita. 
De acordo com a organização, a estimativa é que sejam usadas três 
toneladas de batata em cada dia de festa. 
 
Cardápio 
O cardápio preparado pelos 150 voluntários da entidade terá porções de 
batata frita, batata ao molho ou aperitivo. As batatas recheadas com 



03/2016 

frango, presunto e queijo, brócolis e calabresa são o carro chefe do 
evento. O prato já é atração da Barraca Estados Unidos na Festa das 
Nações. 
 
Além do cardápio tradicional do evento, com receitas preparadas a partir 
da batata, há também outras opções como churrasquinho, pastel, doces 
e sorvetes. 
“A renda arrecadada no evento é revertida para a manutenção do 
espaço e atividades do projeto”, afirmou o coordenador da Educando 
Pelo Esporte, Alessando Demétrio Franco. 
 
Uma estrutura foi colocada no local pela Secretaria de Turismo (Setur) 
para proteger o espaço da festa das chuvas. 
A programação musical conta com show de Samba D’Aninha, do Grupo 
Samba e Prosa e da dupla sertaneja Willyan & Wellington. 
 
Confira abaixo a Programação 5ª Festa da Batata 
Local: Largo dos Pescadores (Em frente ao salão do Divino Espírito 
Santo) 
Quinta-feira (11) 
Horário: das 19h às 23h 
Atração: Samba D’Aninha 
Sexta-feira (12) 
Horário: das 19h às 00h 
Atração: Grupo Samba e Prosa 
Sábado (13) 
Horário: Das 18h às 00h 
Atração: Willyan & Wellington 
 
 


