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Mercado e preços prejudicaram 
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safra 2016/2017 
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A safra 2016/2017 para os produtores de maçã e batatas em Palmas, 
sul do Paraná, foi muito boa em produtividade, mas ruim em relação a 
mercado e preços. O mesmo se verificou com o milho e soja. A 
avaliação é do Departamento de Economia Rural( DERAL) da Secretaria 
da Agricultura e Abastecimento(SEAB), que concluiu relatórios e 
análises da últimas colheitas. 
A produtividade de soja na microrregião de Palmas, Cel.Domingos 
Soares, partes de Clevelândia e Mangueirinha alcançou 3.400 quilos por 
hectare, aumento médio de 17,4% em relação a safra anterior. A 
produção média de milho também foi muito boa, com  450 a 470 sacas 
por alqueire. O lado negativo foi o baixo preço influenciado pelo excesso 
de oferta da supersafra brasileira e argentina, somada a demanda 
mundial reprimida e oscilações cambiais do dólar. 
 
Batata 
Nesta região foram plantados 1.280 hectares de batatas, sendo 1.100 só 
em Palmas, alcançando produção de 44 mil toneladas. Conforme o 
engenheiro do Deral, Josemar Banach Fonseca,  a cultura sofreu com 
excesso de chuva e veranicos, impactando na produtividade. “Os 
produtores  enfrentaram frustração na hora de vender os produtos e, 
quando conseguiam, o preço era pequeno”, disse ele, acrescentando 
que o cenário levou muitos a ficarem descapitalizados e outros sem 
condições de arcar com os financiamentos das lavouras. 
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Maçã 
A maçã teve uma das maiores produtividades dos últimos anos, com 
alcançando 13.177 toneladas, colhidas em 395.8 hectares. Foram  7.038 
toneladas da variedade Fuji; 5.387 de Gala e outros 752 mil quilos de 
Eva e outras cultivares. Com preços muito baixos, muitos produtores 
não alcançaram nem mesmo o custo de produção.  “No ano passado a 
produtividade foi de 11.883 toneladas, mas os preços foram 
compensadores”, avaliou Banach. 
 

Batata tem queda de preço, mas é 
maior a diferença entre mercados 
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Mais uma semana, os itens do setor de hortifrúti apresentaram as 
maiores variações de preço nos mercados de Jundiaí, conforme apurou 
a pesquisa da cesta básica semanal realizada pelo JJ Regional. 
A batata continua no topo da lista, com diferença de 420% entre o 
mercado mais barato (R$ 0,69 no Tenda) e o mais caro (R$ 3,59 no Pão 
de Açúcar). Apesar da diferença, o produto teve queda de R$ 0,90 no 
preço mais alto e R$ 0,30 no mais baixo em comparação à semana 
passada. 
O quilo da na banana vem na sequência das maiores diferenças, 234%, 
com preço variando de R$ 1,49 no Atacadão a R$ 4,99 no Pão de 
Açúcar. Já o tomate teve alta de preço nesta semana em relação à 
anterior. O preço mínimo saltou de R$ 1,39 para R$ 2,39 (no Tenda), 
alta de 71%. No maior preço, a alta foi de 16%, de R$ 5,99 para R$ 6,99 
(no Carrefour). 
As menores variações de preço nesta semana foram no pão francês, R$ 
7,99 no Vencedor e R$ 10,99 no Covabra, diferença de 37%. Os preços 
são os mesmos praticados na semana passada. Já o café ficou entre R$ 
6,49 no Vencedor e R$ 8,98 no Paulistão, variação de 38%. 
O preço do feijão, que na semana passada teve uma pequena alta e 
chegou a custar R$ 5,46, caiu esta semana. O produto foi encontrado a 
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R$ 2,65 no Giga e R$ 3,99 no Covabra, uma variação de 50% esta 
semana ante 85% na anterior. 
O leite integral também registrou queda de R$ 0,10 no preço mais baixo, 
R$ 1,89 no Covabra e no Paulistão em relação à semana passada, 
quando o menor registro foi de R$ 1,99 no Covabra. Por outro lado, o 
mais caro ontem chegou a R$ 2,79 na Coopercica, enquanto na semana 
passada o maior valor registrado foi de R$ 2,59 no Boa e no Carrefour. 
 
Pesquisa 
 
Desde o dia 5 de agosto, o JJ Regional, com ampla divulgação da Rádio 
Difusora (810 AM) e site do JJ, começou a divulgar a pesquisa de 
preços da cesta básica do Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos) feita nos 15 principais hiper e 
supermercados de Jundiaí. 
A coleta dos preços é feita sempre às sextas-feiras, em todos os 
estabelecimentos, e o critério é o menor preço do produto, 
independentemente da marca. O objetivo é identificar a variação de 
preços dos itens da cesta básica nos estabelecimentos de Jundiaí e 
levar essa informação para os leitores do JJ Regional e para os ouvintes 
da Rádio Difusora. 
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Saco de batatas atinge menor preço 
em 5 anos no Sul de Minas, diz Ceasa 

 
Data: 14/08/2017 
 
Disponível em: http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/saco-de-
batatas-atinge-menor-preco-em-5-anos-no-sul-de-minas-diz-ceasa.ghtml 
 
O preço da batata despencou no Sul de Minas. Segundo um 
levantamento feito pela Central de Abastecimento de Minas Gerais 
(Ceasa), o saco de 50 kg que era vendido por aproximadamente R$ 90 
hoje sai por R$ 30 em média. O valor é o menor em 5 anos, segundo a 
central. 
Em uma rede de supermercados de Pouso Alegre, por exemplo, o preço 
da batata tem se mantido baixo há um bom tempo. O quilo da batata 
extra sai a RS 0,99. Já a bolinha bolinha está sendo vendida por R$ 
0,49 o quilo. 
“Por sermos atacarejo, às vezes reúne um grupo de pessoas, família e 
aproveitam e levam um saco fechado e dividem depois”, diz o gerente 
Sérgio Almeida. 
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Segundo produtores do município, essa queda vem desde o mês de 
novembro de 2016. De acordo com o gerente da Ceasa de Pouso 
Alegre, um dos motivos é o tamanho da área plantada na região. 
“Aumentou a demanda, o preço vai lá embaixo. Aumento a oferta de 
produto, o preço tende a cair. Se juntando à crise, faz muito tempo que a 
gente não via um preço tão baixo da batata na central”, explica Henrique 
Aparecido de Oliveira Joia. 
“É mais gente querendo vender a batata do que procurando para 
comprar. É muita oferta e pouca procura”, diz o comerciante José 
Cândido Filho. 
Um problema para quem apostou na produção. Os primos Édson da 
Silva Teixeira e Carlos Alberto do Couto têm parceria no cultivo e na 
comercialização das batatas, mas dizem que esse ano tem sido difícil. 
“Vamos ver se a gente aguenta até o fim do ano, passar esse momento, 
essa crise mais forte. Porque ganhar dinheiro, ninguém vai ganhar”, 
afirma Teixeira. 
Por isso, se o mercado não reagir, eles acreditam que no ano que vem 
terão que reduzir a produção. 
“Planejo reduzir mais da metade do meu plantio. E, como se diz, esperar 
para ver como que vai reagir, as coisas”, completa Couto. 
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Acrilamida, inimiga de uma 
alimentação saudável 
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Hoje em dia, quem quer fazer uma alimentação saudável tem de saber: 
as suas necessidades nutricionais, interpretar os rótulos dos alimentos, 
os nomes dos componentes e ainda as várias designações para os 
mesmos. 
Sal, açúcar, gorduras e, acrilamina. Tudo a evitar 
Todos nós temos consciência que abusar no sal, nas gorduras e no 
açúcar é prejudicial para a nossa saúde. Mas, a situação complica-se 
quando, ao tentar comer de forma saudável, continuamos a errar na 
alimentação sem saber. 
No artigo de ontem, Batatas fritas saudáveis e igualmente saborosas 
criadas no Chile falámos de um nome que é pouco conhecido mas muito 
prejudicial para a saúde, a acrilamida. 
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A acrilamida é uma substância que está inserida na nossa alimentação e 
pode ser nociva para a saúde 
Os alimentos ricos em carboidratos e pobres em proteínas, ao serem 
assados, fritos ou grelhados, levam a que se forme uma substância 
nociva para a saúde que é a acrilamida. O pão e as batatas são dois 
exemplos de alimentos que consumimos com frequência e que geram 
essa substância quando cozinhados nas formas anteriormente descritas. 
Em relação às batatas, toda a gente sabe que as batatas fritas fazem 
mal à saúde, mas porquê? Porque são fritas em óleo, e o mesmo óleo 
frita várias doses de batatas antes de ser mudado, seria a resposta de 
muitos de vós. É verdade, mas essa é a parte que nós já sabemos. Só 
que afinal existem outros malefícios escondidos nas saborosas batatas 
fritas. 

 

Vários alimentos não devem ser confecionados a altas temperaturas 
O pão é outro desses alimentos a ter em consideração. Muitos de nós 
começamos os dias com uma torrada. Pois bem, atenção a isso, a 
torrada é sujeita a altas temperaturas e, principalmente as torradas que 
ficam mais escuras, são de evitar. 
Esta substância de nome estranho foi descoberta em 2002 no decorrer 
de um estudo realizado na Suécia. Pode estar relacionada com alguns 
tipos de cancro, problemas de infertilidade, entre outras doenças. 
Na investigação feita à substância constatou-se que, certos alimentos 
(quer sejam assados, fritos ou grelhados), como batatas, bolos, 
bolachas, e até cereais, quando confecionados acima dos 120 graus, 
produzem altos níveis de acrilamida. 
No processo de aquecimento a altas temperaturas feito aos alimentos, 
os aminoácidos, o açúcar e a água presentes, fazem com que se dê 
uma reação que leva à formação da acrilamina. 
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Se se preocupa com o que come e com a forma como confeciona os 
alimentos, sempre que optar por alimentos assados, fritos ou grelhados 
não os deixe ficar escuros, pois o tom dourado é mais saudável. 
 

Strogomaki: brasileiro inventa temaki 
com estrogonofe de salmão e batata 

palha 
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Limites? Regras? No Brasil, felizmente a gente desconhece estas 
palavrinhas. Quando falamos de comida, então, tá tudo liberado. Prova 
disso é que todo prato especial – ou mesmo internacional – pode ganhar 
um toque malandro e cheio de ginga na mão dos brasileiros. 
Dessa vez, é o temaki que pela transformação malemolente do jeitinho 
brasileiro. 
Vocês sabiam, né, que cometemos os maiores crimes contra à comida 
tradicional japonesa? Não, gente, aqueles sushizinhos de banana e 
goiaba não existem e não deveriam existir. Mas a gente faz mesmo 
assim! 
Em Jundiaí, o chef Celso Yukoyama acaba de inventar o strogomaki, ou 
seja, temaki de estrogonofe de salmão, com direito a arroz e batata 
palha. Em entrevista ao Estadão, Celso falou que não se importa com os 
haters de sua iguaria mezzo oriental, mezzo ocidental. 
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“Se acharem bizarro, estão no direito deles, cada um gosta de algo. Eu 
acho jiló bizarro, respeito todas as opiniões, mas posso garantir que o 
prato está devidamente harmonizado e muito saboroso”, explica ele. 
A ideia surgiu na mudança de cardápio do Sonkei Yakisoba; Celso 
queria bolar algum quitute diferente, que não existisse em nenhum 
cardápio concorrente. Se é bom, não sabemos; mas a tentativa de 
inovar deu bem certo, né? 
Para saber mais, basta acessar a página oficial do restaurante. Teria as 
manhas de comer esse temaki? 

 
Entrevista: “Agradeça aos agrotóxicos 

por estar vivo” 
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Entrevista com o jornalista Nicholas Vital, que lançou o livro 
 
O Portal Agrolink entrevistou o jornalista Nicholas Vital, que lançou o 
livro “Agradeça aos Agrotóxicos Por Estar Vivo”. De acordo com ele, o 
objetivo do livro é equilibrar o debate entre orgânicos e convencionais, 
dando um contraponto baseado na ciência. O autor ressalta que 
entrevistou mais de 50 especialistas e consultou outras dezenas de 
estudos ao longo dos últimos dois anos. Confira: 
 
Agrolink – Por que devemos “agradecer aos agrotóxicos por estar 
vivo”? 
 
Nicholas Vital – Porque sem eles não seria possível produzir alimentos 
em quantidade suficiente para uma população crescente. Os idealistas 
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pregam uma volta às origens. Eles acreditam que a agricultura orgânica 
é capaz de alimentar o mundo, assim como era no tempo de nossos 
avós, e que por isso os agrotóxicos seriam dispensáveis. Só se 
esquecem que a população mundial atual é imensamente maior — 
passou de 3 bilhões em 1960 para 7,3 bilhões em 2016 — e seguirá 
crescendo nas próximas décadas. Em 2050, de acordo com a 
Organização das Nações Unidas, seremos 9,7 bilhões. Até 2100, a 
população mundial deve ultrapassar a marca de 11 bilhões de pessoas. 
Será que dá para alimentar toda essa gente apenas com orgânicos, cuja 
produtividade é comprovadamente menor? Eu tenho certeza que não. 
 
Agrolink – Que dados e informações foram utilizados como base? 
 
Nicholas Vital – A apuração do livro foi muito rigorosa. Ao longo de dois 
anos, mais de 50 especialistas foram entrevistados e outras dezenas de 
estudos foram utilizados para embasar a minha teoria. São mais de 30 
páginas apenas com referências bibliográficas. É importante lembrar 
que eu não sou médico toxicologista nem engenheiro agrônomo, por 
isso decidi procurar os principais especialistas no assunto. A realidade, 
aos olhos da ciência, é bem diferente do que é dito na televisão. 
 
Agrolink – Os orgânicos podem ser ainda mais perigosos que os 
produtos convencionais? 
 
Nicholas Vital – Se produzidos conforme as boas práticas agrícolas, 
tanto orgânicos quanto convencionais são produtos totalmente seguros, 
que não oferecem qualquer risco ao consumidor. No entanto, quando 
produzidos de forma incorreta, ambos podem causar problemas. O que 
pouca gente sabe é que orgânicos também podem ser extremamente 
tóxicos. Milhares de casos de intoxicação são causados pelo consumo 
de produtos orgânicos, em grande parte devido ao uso intensivo de 
esterco animal como fertilizante. Brotos de feijão orgânicos também 
foram responsáveis por pelo menos 35 mortes e mais de 3 mil casos de 
intoxicação pela bactéria E. coli na Alemanha, em 2011 
 
Agrolink – Como o medo é usado hoje em dia para ganhar 
mercado? 
 
Nicholas Vital – O cenário de medo e desconhecimento, aliados a um 
tema delicado, como a alimentação, foram alguns dos fatores decisivos 
para o crescimento dos orgânicos nos últimos anos. Notícias de fontes 
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duvidosas servem de munição para as conversas do dia-a-dia. O fato é 
que se não existisse um vilão (os agrotóxicos), não faria o menor sentido 
pagar até 300% mais pelos alimentos orgânicos. É evidente que existem 
interesses comerciais por trás dessa onda orgânica. Mas inúmeros 
estudos sérios mostram que não existe qualquer diferença, seja 
nutricional ou de sabor, entre os alimentos orgânicos e os 
convencionais. Isso é cientificamente comprovado. Segundo os 
especialistas, é difícil diferenciar esses alimentos mesmo em laboratório. 
Outro mito diz respeito aos problemas de saúde causados pelos 
agrotóxicos. Não há, na história, registro de morte comprovadamente 
relacionada ao consumo de alimentos convencionais, por ingestão de 
resíduos. Também não houve aumento nos casos de câncer, apesar do 
uso intensivo de agrotóxicos nos últimos cinquenta anos. De acordo com 
a American Câncer Society, a incidência dos principais tipos da doença 
se manteve estável entre 1975 e 2009. 
 
Agrolink – Como e por que surgiu essa ideia para o livro? 
 
Nicholas Vital – Apesar do título polêmico, o conteúdo é muito 
ponderado, destacando também os riscos inerentes ao uso incorreto dos 
pesticidas. O objetivo do livro é equilibrar o debate entre orgânicos e 
convencionais, dando um contraponto baseado na ciência e não em 
achismos, como vemos atualmente. Hoje os orgânicos representam 
menos de 1% do mercado, mas mesmo assim existem grupos 
organizados que pedem o banimento dos defensivos químicos. Trata-se 
de uma ideia inconsequente, mas que devido à falta de informações que 
rebatam esse discurso (muito bonito, é preciso admitir), conta com o 
apoio de muita gente, especialmente entre a população urbana. 
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Bangladesh espera um enorme 
excedente de batata devido ao 

aumento da oferta e à lenta demanda 
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expects-huge-potato-surplus-due-increased-supply-and-sluggish-
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Os operadores de armazenamento frio no Bangladesh disseram que 
entre 15 e 20 lakh (2 milhões) toneladas de batata permanecerão 
invendidas até o final do ano devido à lenta demanda por vegetais.  
Agricultores e comerciantes preservaram 53 lakh (5,3 milhões) toneladas 
de tubérculos nos estacionamentos a frio este ano, um aumento de 32% 
ano-a-ano.  
Apenas 10% das batatas foram comercializadas desde que os 
operadores de armazenamento frio começaram a liberar batata, de 
acordo com a Bangladesh Cold Storage Association (BCSA).  
 
Md Mosharaf Hossain, Presidente da BCSA:  
 
"Isso é muito frustrante e alarmante."  
"O ritmo de comercialização da batata foi lenta no último mês". 
Apenas quatro meses permanecem antes da próxima temporada de 
colheita, e no ritmo atual, grandes quantidades de batata se tornarão 
excedentes, disse o BCSA, uma associação de quase 400 armazéns 
frios. 
A preocupação ocorreu quando os preços subiram 28% para Tk 20-25 
kg na cidade de Dhaka em comparação com os preços há um mês, de 
acordo com dados da Trading Corporation of Bangladesh.  
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Md Mosharaf Hossain:  
 
"No entanto, o aumento de preços é menor do que o armazenamento e 
outros custos". 
Ele acrescentou que o custo do pouso para a batata nos armazéns é Tk 
1.300-1.400 para cada saco de 80 quilogramas. Em contraste, as 
batatas são vendidas em Tk 850-1,000 cada saco nos portões de 
armazenamento frio.  
A diferença de preços entre os portões de armazenamento frio e o nível 
de varejo continua alta, já que os varejistas vendem batata, adicionando 
seus custos operacionais, desperdícios e lucros, disse Hossain.  
A capacidade de armazenamento aumentou este ano em comparação 
com o ano passado e os agricultores e os comerciantes armazenaram 
mais batatas com a expectativa de obter maiores lucros durante a 
estação de enchimento, de acordo com a BCSA.  
No ano fiscal de 2015-16, a produção de batata foi de 94,74 lakh 
toneladas, de acordo com BBS. Com a demanda por vegetais que 
ficaram baixos, 45 mil toneladas de batata foram exportadas nos 
primeiros sete meses de 2017, segundo a BCSA.  
 
Md Mosharaf Hossain:  
 
"Sob as circunstâncias, queremos que o governo tome iniciativas para 
aumentar a exportação eo consumo de batatas no país". 
O BCSA até escreveu aos ministérios do Ministério do Primeiro Ministro, 
da alimentação, da gestão de desastres, da agricultura e do comércio no 
mês passado para distribuir a batata como alívio entre as pessoas 
afetadas pelas inundações, bem como para os programas de rede de 
segurança social. Md Mosharaf Hossain:  
 
"Isso será útil para limpar a batata armazenada em armazéns frios". "Os 
agricultores serão beneficiados, enquanto os donos de armazenamento 
frio poderão reembolsar os empréstimos bancários. Caso contrário, a 
produção de batata vai cair no próximo ano". 
A associação estima que a produção de batata foi de cerca de 1 crore 
em toneladas na última temporada; Bangladesh Bureau of Statistics 
(BBS) ainda está para finalizar os números de produção para o ano 
fiscal de 2016-17. 
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 (Portugal) Governo cria linha de 
crédito para apoiar armazenagem da 

batata 
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Uma portaria que regulamenta a “linha de crédito garantida para 
armazenagem da batata”, destinada a apoiar necessidades de 
tesouraria dos operadores do setor, financiando a armazenagem do 
produto para venda posterior, em condições económicas mais 
favoráveis, foi ontem publicada, segundo fonte do gabinete do ministro 
da Agricultura. 
A portaria 259-A/2017, de 21 de agosto, tem em vista apoiar os 
produtores de batata de conservação que estão “confrontados este ano 
com um forte desequilíbrio de mercado, que impôs uma descida do 
preço de venda do produtor para valores abaixo do custo de produção, a 
retirada de parte da produção do circuito comercial é a medida 
adequada para restabelecer o equilíbrio entre a oferta e a procura”. Por 
isso mesmo, o governo decidiu “apoiar a armazenagem e a conservação 
da batata durante o período em que os preços estão mais baixos”, 
permitindo assim que a produção seja lançada no mercado mais tarde, a 
preços mais elevados e compensadores. 
Três milhões de euros é quanto esta linha de crédito estabelece, num 
valor individual garantido de 60 euros por tonelada de batata 
armazenada, sendo que os empréstimos da «linha de crédito garantida 
para armazenagem da batata», são concedidos pelo prazo máximo de 
um ano a contar da data de celebração do contrato. 
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Cientistas chilenos criam “batatas 
fritas saudáveis” feitas com arroz 
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Uma equipa de cientistas chilenos criou batatas fritas saudáveis que 
absorvem até três vezes menos óleo durante a fritura, numa tentativa de 
combater as altas taxas de obesidade. 
Os responsáveis por este novo produto são cientistas do Departamento 
de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade de Santiago do 
Chile. O substituto popular para batata foi concebido através de um 
processo destrutivo, usando uma mistura de produtos de batata e farelo 
de arroz. 
Segundo os autores desta invenção, as novas batatas fritas têm uma 
forma “um pouco diferente” para serem distinguidas das tradicionais, 
mas o seu sabor “é muito parecido”, além de ser “saudável”. 
“Conseguimos uma fórmula que pode ser distinta em forma, cor, 
absorção de óleo, e acrilamida de redução, que é o produto formado nas 
batatas fritas. De acordo com estudos, um consumo elevado deste 
componente pode ser fatal“, afirmou a cientista Laura Almendares 
Calderón. 
O objetivo final deste projeto é reduzir a taxa de obesidade que afeta a 
população chilena (63%), e que é a mais alta da América do Sul, de 
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acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO). 
O novo projeto também pretende fortalecer a indústria nacional visto 
que, na última década, o Chile tem vindo a fazer importações crescentes 
em batatas preparadas, atingindo as 85 mil toneladas no valor de 100 
milhões de dólares, entre as quais, no ano de 2011, 71% 
corresponderam a batatas congeladas em palitos. 
Segundo os dados divulgados pela equipa, o país gera cerca de 26 mil 
toneladas de cereais e leguminosas de arroz por ano, a um preço muito 
baixo e com pouco uso – e também dispõe de terras aptas para a 
produção de batata. 
 

Potato Europe 2017 em Emmeloord, 
Holanda, acontece em três semanas 

 
Data: 21/07/2017 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2017/potato-europe-
2017-emmeloord-netherlands-coming-three-weeks 
 

 
 
Em três semanas, a Potato Europe 2017 abre suas portas. O deputado 
da província de Flevoland terá a honra de abrir a feira.  
Mais de 265 expositores (+8%) de 16 países compartilharão seus 
conhecimentos de batata em seus estandes e permitirão aos visitantes 
uma aparência na cadeia de batata do futuro.  
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A plataforma de batata de 2017, Potato Europe, tem muitos elementos 
inovadores.  
A plataforma consiste em uma feira internacional, demonstrações de 
campo, demonstrações de máquinas múltiplas, sessões de 
conhecimento, um programa profissional jovem, um prêmio de inovação, 
visitas a empresas e muito mais. A organização do evento, DLG 
Benelux, espera cerca de 15 mil visitantes de 50 países. A exposição 
quase esgotada é um ponto de encontro importante para produtores, 
empreiteiros, processadores, empacotadores, compradores e 
comerciantes de batatas frescas e processadas de todo o mundo. World 
Potato City Emmeloord é a plataforma internacional de batata do mundo 
durante estes 2 dias.  
 
Destaques PotatoEurope 2017 
Tema'Potatoes Feed / Meet the world '. 
- Sessões de conhecimento interativo gratuitas com temas de toda a 
cadeia de batatas na sala de conferências na feira e no Emmeloord City 
Hotel 't Voorhuys. 
- Demonstrações de máquinas com colheitadeiras de batatas, veículos 
de transporte, máquinas de armazenamento e equipamentos de 
enchimento de caixas - todos vivem em ação. As máquinas são puxadas 
pelos tratores Case IH. 
- Campos de ensaio com uma ampla gama de batatas de semente, 
fertilização e proteções de colheita. 
- Projeto de agricultura de precisão em cooperação com o Case IH. 
- Prêmio de Inovação. 
- Programa de estudantes e jovens profissionais em cooperação com 
Agrofoodcluster. 
- Visitas da empresa em cooperação com a TKI Agri & Food e a FME. 
- Batatas ao longo da restauração da feira. 
 
Para alimentar a crescente população mundial, a inovação desempenha 
um papel importante. Para enfatizar as inovações da cadeia de batata, o 
Prêmio PotatoEurope de Inovação foi estabelecido. Para a competição, 
foram lançadas 26 inovações.  
Um júri competente decidirá quais as 5 inovações que irão para a 
próxima rodada, em que o público pode designar o vencedor final. Peter 
Kooman, cadeia de leite de batata e inovação setorial na Aeres 
University of Applied Science entregarão o prêmio na quarta-feira, 13 de 
setembro, às 09h15. Diretamente após a abertura da feira.  


