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UPL auxilia produtor brasileiro de 
batatas na conquista da certificação 

GlobalGAP 

 
Data: 14/05/2019 
 
Disponível em: https://www.grupocultivar.com.br/noticias/upl-auxilia-
produtor-brasileiro-de-batatas-na-conquista-da-certificacao-globalgap 
 

 
 

O Grupo Rocheto, sediado em Minas Gerais, torna-se, assim, a terceira 
empresa do segmento de frutas, legumes e verduras (FLV) a receber a 
certificação GlobalGAP. Na foto: João Emílio Rocheto. Crédito: Diogo 

França. 
 
A UPL deu todo o suporte necessário para que o Grupo Rocheto, hoje o 
maior processador de batatas pré-fritas do Brasil (por meio da empresa 
Bem Brasil), nos processos de adequação de suas propriedades para 



08/2019 

conquistar a mais importante certificação internacional de boas práticas 
agrícolas: a Good Agricultural Practices (GlobalGAP). 
O Grupo Rocheto, sediado em Minas Gerais, torna-se, assim, a terceira 
empresa do segmento de frutas, legumes e verduras (FLV) a receber a 
certificação GlobalGAP. O apoio da UPL na estruturação detalhada do 
projeto de adequação, considerando todos os elos da cadeia produtiva – 
da fazenda ao consumidor final –, foi fundamental para alcançar o 
objetivo. Contribuiu também para isso o programa Pronutiva, pacote de 
soluções que reúne proteção de cultivos e as mais modernas 
tecnologias de biossoluções para a promoção da saúde vegetal das 
plantas. 
O processo durou 18 meses. “Alcançamos o resultado esperado muito 
rapidamente, pois tivemos a UPL como parceira. Isso foi fundamental 
para a conquista da certificação GlobalGAP. Sozinhos, provavelmente 
não teríamos conseguido”, ressalta o presidente do Grupo Rocheto, 
João Emílio Rocheto. O grupo é responsável pelo fornecimento de 
aproximadamente 35% do mercado nacional de batatas pré-fritas 
congelada. 
Para o gerente de marketing da UPL, João Mancine, a conclusão do 
processo de certificação é motivo de celebração. “É um orgulho ter 
participado e auxiliado desde o início do processo até a conquista da 
certificação, contribuindo com o avanço da bataticultura brasileira. O 
Grupo Rocheto é um dos mais importantes representantes da cadeia de 
FLV do país”. 
De acordo com Rocheto, um dos itens envolvidos na conquista da 
certificação internacional foi a redução em 10% do uso de defensivos 
agrícolas nas plantações do grupo. Em contrapartida, os insumos 
biológicos do programa Pronutiva passaram a ser usados em 100% das 
propriedades. A meta do empresário é diminuir em até 25% a 
quantidade de agroquímicos nas fazendas, que ficam em Perdizes, 
Santa Juliana e Sacramento, em Minas Gerais. “Com isso, podemos 
garantir segurança ainda maior para os alimentos produtivos, com a 
certeza de que nossa batata chegará ao consumidor final com muita 
qualidade e confiabilidade”, diz Rocheto. 
Para o produtor, a certificação GlobalGAP obtida com o apoio da UPL 
dá credibilidade maior aos alimentos da marca Bem Brasil. “A 
certificação exige ajustes nos processos e adequações importantes, que 
são reconhecidas internacionalmente. Com isso, teremos ganhos 
operacionais, econômicos e maior eficiência na produção, bem como na 
gestão dos recursos ”, afirma o presidente do grupo. 



08/2019 

 
Programa Pronutiva  
 
O objetivo do programa Pronutiva é proporcionar saúde vegetal, 
cuidando de todo o ciclo do cultivo de forma integrada – do tratamento 
de sementes até a mesa do consumidor. Para isso é necessário que 
haja sinergia entre proteção de cultivos e modernas tecnologias que 
estimulam e fortalecem as plantas. 
As biossoluções envolvem o uso de produtos sustentáveis, que 
respeitam o meio ambiente e proporcionam alta produtividade com foco 
em segurança e qualidade. “O resultado são plantas saudáveis que 
produzem melhores alimentos, gerando mais lucro para quem planta e 
saúde para quem consome. Saúde vegetal é Pronutiva”, destaca 
Mancine. 
A utilização de insumos do programa Pronutiva contribuiu para que o 
Grupo Rocheto fosse atestado com o GlobalGAP. Essa certificação 
surgiu há duas décadas para que supermercados e redes de varejo da 
Europa padronizassem a compra de produtos de dentro e de fora do 
continente, seguindo requisitos sociais, de segurança alimentar e 
proteção ambiental. Atualmente, esse protocolo existe em mais de 160 
nações. 
Com auxílio da UPL, outras importantes companhias produtoras de 
frutas, legumes e verduras já alcançaram a certificação GlobalGAP: o 
Grupo Hasegawa, um dos maiores produtores de hortaliças do Brasil, 
em 2016, e a Trebeschi, uma das principais produtoras de tomates do 
país, em agosto de 2018. 
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Mc’Donalds celebra Dia Mundial da 
Batata com quiosque no  

Largo da Batata 

 
Data: 30/05/2019 
 
Disponível em: https://adnews.com.br/adfood/mcdonalds-celebra-dia-
mundial-da-batata-com-quiosque-no-largo-da-batata/ 
 
Hoje, (30), é o Dia Mundial da Batata Frita, a ocasião perfeita para ser 
celebrada com a mais amada de todas. É por isso que o McDonald’s 
preparou uma ação especial para comemorar esta data. Com criação da 
agência DPZ&T, a rede de restaurantes homenageou suas McFritas em 
uma ação relâmpago, com um quiosque no formato da famosa caixinha 
vermelha, que surpreendeu quem passava pelo Largo da Batata, em 
São Paulo. Um filme também irá ao ar nesta quinta-feira, (30). 
“É uma data que não pode ser comemorada sem a batata frita mais 
irresistível do mundo. As nossas McFritas mereciam uma homenagem à 
altura com uma ação divertida, autêntica e inusitada, a cara da nossa 
marca” afirma João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s 
Brasil. 
O filme conta com a participação de Charlinho, personagem do grupo de 
humor “Hermes e Renato”. Conhecido como o menino que gosta de 
batata e de estudar na mesma proporção, Charlinho é interpretado por 
Felipe Torres.  
 
Assista abaixo:  
https://www.youtube.com/watch?v=q_xuwdSyOJs 
 
“Essa homenagem só poderia acontecer no lugar ideal, que é o Largo 
da Batata. E o retorno de um dos personagens mais engraçados do 
grupo Hermes e Renato tornou a ação ainda mais memorável.”, 
comenta Sergio Mugnaini, diretor-executivo de criação da DPZ&T. 
 
Ficha Técnica 
Título: Quiosque da batata 
Duração: 15” / 30” 
Cliente: Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda 

https://www.youtube.com/watch?v=q_xuwdSyOJs
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Produto: McFritas 
Agência: DPZ&T Comunicações S.A. 
Direção Geral de Criação: Rafael Urenha 
Direção Executiva de Criação: Carlos Schleder, Sergio Mugnaini, Rafael 
Ziggy 
Direção de Criação: Raphael Quatrocci 
Criação: Fred Sekkel, Gustavo Moura 
Atendimento: Mariana Magalhães, Fabiana Sanches, Fernanda Moraes, 
Dolores Pauli 
Mídia: Paulo Ilha, Kaline Lessio, Olivia Baptista, Vitor Maia, Guilherme 
Pereira 
Planejamento: Fernando Diniz, Jade Romano, Ana Carolina Caixeta, 
Amanda Agostini 
Aprovação Cliente: João Branco, Marcelo Ferronato, Lariane Duarte 
RTV: Ducha Lopes, Camila Carrieri, Guilherme Rodrigues Silva, Ana 
Ananias e Michelle Teixeira 
Produtora: Ritmo Visual Filmes 
Produção executiva: Patrick Caracas e Pedro H. M. Marques 
Direção de Cena: Fernando Estorino 
Direção de fotografia: Otavio Pupo 
Montagem: Julius Bueno/Vinicios dos Anjos 
Pós-Produção: Luca Leocádio / Vinicios dos Anjos 
Trilha Sonora: Paulinho Corcione 
Produtora de áudio: Lucha Libre Audio 
Finalização de áudio: Adilson Koiti Kusano & Equipe Lucha 
Executivo/Atendimento: Thais Urenha 
Cenografia: Da20 Cenografia 
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Sabia que a beringela, o tomate, o 
pimento e a batata branca são da 

família do tabaco? 

 
Data: 30/05/2019 
 
Disponível em: https://lifestyle.sapo.pt/saude/peso-e-
nutricao/artigos/sabia-que-a-beringela-o-tomate-o-pimento-e-a-batata-
branca-sao-da-familia-do-tabaco 
 
Apresento-lhe as solanáceas (Solanaceae), um grande grupo que inclui 
a batata branca, o tomate, a beringela e o pimento e que tem na família 
o tabaco e a beladona, esta uma das plantas mais venenosas. Conta 
peso e medida é o mote no que diz à ingestão das solanáceas que 
entram na alimentação humana. 
 

 
A grande família das solanáceas é composta, principalmente, por 
plantas herbáceas e é potencialmente perigosa devido aos elevados 
níveis de toxicidade. 
 
Qual o potencial problema das solanáceas? 
A maioria das plantas desta família é potencialmente tóxica pela 
presença da solanina e dos alcaloides, compostos químicos difíceis de 
processar e que se acumulam facilmente nos nossos órgãos. 
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A solanina, um aminoácido, é praticamente insolúvel em água e é 
estável ao calor, o que dificulta a sua decomposição pelo processo de 
cozedura. 
Apenas 78% da solanina é eliminada pelo corpo humano, o que 
demonstra o perigo de acumulação do que não é eliminado diariamente, 
acrescido ao consumo diário repetido de batatas, tomate, pimentos e 
beringelas. Por isto mesmo, o fígado é o órgão no qual mais se acumula 
o excedente de solanina, afetando a sua função de filtro do corpo 
humano. 
As solanáceas têm presente os alcaloides, um composto químico que 
funciona como inseticida natural. Claro que a nossa dimensão enquanto 
adultos é muito diferente dos insetos, mas é importante garantir que 
lavamos bem estes vegetais e não os consumimos em excesso. 
Adicionalmente, a ingestão regular, e em grandes quantidades, de 
solanáceas pode impedir a absorção da vitamina D.  Isto, porque a 
fórmula extremamente potente da vitamina D3 presente nas solanáceas 
pode dificultar, ou mesmo impedir, a fixação do cálcio, fazendo com que 
o corpo deposite o cálcio nos tecidos moles em vez de o fazer nos 
ossos. 
“Antigamente, as sementes do tomate eram utilizadas para fins 
abortivos? Precisamente por ser uma solanácea e o nível de toxicidade 
ser bastante concentrado”. 
 
Quais os efeitos do consumo abusivo de solanáceas? 
Sabia que, antigamente, as sementes do tomate eram utilizadas para 
fins abortivos? Precisamente por ser uma solanácea e o nível de 
toxicidade ser bastante concentrado, fazendo um reset ao nosso corpo. 
O elevado nível de toxicidade destes alimentos é mais perigoso quando 
temos condições de saúde mais debilitadas.  Pessoas com uma 
condição de saúde inflamatória ou mais aguda - problemas intestinais, 
doenças autoimunes, intestino permeável, entre outras - devem evitar 
comer regularmente batata, tomate, beringela ou pimentos para 
regularem o seu nível de toxicidade interna. 
Se consumirmos solanáceas em excesso o nível de toxicidade presente 
no nosso corpo será maior, afetando não só o funcionamento e 
equilíbrio dos nossos órgãos, mas também o pH do nosso sangue.  A 
condição mais inflamada faz com que estejamos mais vulneráveis e 
expostos aos efeitos negativos e tóxicos destes vegetais. 
Por tudo isto, conta peso e medida é o mote no que diz respeito às 
solanáceas. 
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Batata doce ou branca: qual é a opção 
menos calórica? 

 
Data: 06/05/2019 
 
Disponível em: https://nit.pt/fit/alimentacao-saudavel/batata-doce-ou-
branca-qual-e-a-opcao-menos-calorica 

 
 
 

A nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida esclarece esta dúvida. 
 

 
 
e há uns tempos a batata doce era uma desconhecida, agora faz parte 
do prato de quase toda a gente que procura manter um estilo de vida 
saudável ou emagrecer. Já a versão convencional ou, se preferir, 
branca, tornou-se uma vilã. Mas será que os valores entre as duas são 
assim tão diferentes? 
Cada 100 gramas de batata doce cozida, por exemplo, significam 112 
calorias, 2,48 gramas de proteína, 25,88 de hidratos de carbono (dos 
quais 6,86 são açúcar), 0,13 de lípidos e 4,2 gramas de fibras. 
Já a mesma quantidade da versão normal (sem casca, sem sal e 
cozida) contém 86 calorias, 1,71 gramas de proteína, 20 de hidratos de 
carbono (dos quais 0,85 são açúcar), 0,1 de lípidos e 4,2 gramas de 
fibras. 
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Primeira conclusão: no que diz respeito a calorias, a batata doce tem 
uma quantidade superior. A razão também é simples: contém mais 
açúcar. 
“Contudo, tem mais do dobro da fibra, sendo esta maioritariamente fibra 
solúvel, o que quer dizer que confere saciedade e atrasa a absorção dos 
açúcares presentes. Por este motivo, a batata doce tem um índice 
glicémico inferior à batata comum, havendo uma maior regulação dos 
níveis de açúcar no sangue”, revela à NiT a nutricionista Mafalda 
Rodrigues de Almeida. 
E sabia que não consumir hidratos de carbono cria desregulações do 
açúcar no sangue, tendo tendência a sentir-se mais cansado e irritado? 
Por outro lado, se os incluir na alimentação diária, está a proporcionar o 
aumento dos níveis de serotonina. Ou seja, a sensação de bem-estar e 
saciedade é mais prolongada. 
Este alimento é, ainda, bastante rico em beta-caroteno (percursor de 
Vitamina A), ajuda a fortalecer o sistema imunitário e ainda contém 
antioxidantes que combatem os radicais livres. A batata branca também 
contém este micronutrientes mas em menor quantidade. 
Há apenas uma exceção: a batata convencional tem o dobro da 
quantidade de ácido fólico em relação à batata doce. Na prática, são 35 
microgramas contra 17. 
Porém, a autora do blogue NiT “Loveat” garante que “ambas as versões 
são boas fontes de hidratos de carbono, devendo ser consumidas em 
quantidades adequadas ao desgaste de cada pessoa, sendo a batata 
doce nutricionalmente mais forte devido ao seu índice glicémico inferior 
e aos seus elevados teores em vitaminas e beta-caroteno”. 
Portanto, deve usar batata doce nas refeições principais mas também 
enquanto snack pré ou pós treino. Carregue na galeria para conhecer 
algumas receitas, como chips, pão, scones e empadão. 
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Antes de plantar batatas, verifique se 
a cultivar é permitida 

 
Data: 27/05/2019 
 
Disponível em: https://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-
responde/noticia/2019/05/antes-de-plantar-batatas-verifique-se-cultivar-
e-permitida.html 
 
Para garantir a qualidade do material, recomenda-se adotar a produção 

de minitubérculos em telados. 
 

 
 

A propagação de batatas é realizada com o uso dos próprios tubérculos, 
chamados de batatas-sementes  (Foto: Editora Globo / Francisco 

Maffezoli Jr.) 
 
Como se faz muda de batata? 
Adriana Gomes, via Facebook 
 
A propagação de batatas é realizada com o uso dos próprios tubérculos, 
chamados de batatas-sementes. Para garantir a qualidade do material, 
recomenda-se adotar a produção de minitubérculos em telados a partir 
de plantas saudáveis e obtidas em laboratório de cultura de tecidos. 
Em seguida, devem ser levados a campo para a produção de 
sucessivas gerações de batatas-sementes básicas G1, G2, G3 e 
certificadas C1 e C2. Em geral, a partir da G2 as batatas-sementes são 
vendidas aos produtores de batata-consumo, que podem ainda optar por 
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multiplicá-las por uma ou mais gerações, dependendo da sanidade da 
semente obtida, da resistência às doenças de cada cultivar e da região 
de cultivo. 
É importante salientar que só é permitida a propagação de cultivares de 

batata de domínio público. Caso contrário, é necessária a autorização 

do detentor da cultivar, que pode ser sujeita a pagamento de royalties. 

Mais informações estão disponíveis em 

cporgsc.files.wordpress.com/2011/10/hortaliccca7as-de-propagacao-

vegetativa.pdf 

CONSULTORES: GIOVANI OLEGÁRIO DA SILVA, pesquisador da 

Embrapa Hortaliças, escritório de Canoinhas (SC); e ARIONE DA SILVA 

PEREIRA, pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Rod. BR-392, 

Km 78, 9º Distrito, Monte Bonito, Caixa Postal 403, CEP 96010-971, 

Pelotas (RS), tel. (53) 3275-8100, www.embrapa.br/fale-conosco 

http://www.embrapa.br/fale-conosco
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Agricultores de batata no Bangladesh 
sofrem com o resultado do enorme 

excedente este ano 

 
Data: 31/05/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/potato-farmers-
bangladesh-suffer-result-huge-surplus-year 
 

 
Este ano, a colheita de batata em Bangladesh superou 150% da 

necessidade doméstica estimada do país. Como resultado, os preços 
caíram e, apesar dos altos rendimentos, os agricultores sofrem porque 
não podem vender seus produtos (Cortesia: Anisur Rahman | The Daily 

Star) 
 

O sofrimento dos produtores de batata em Bangladesh está aumentando 
dia a dia, apesar de seu rendimento ser alto, já que eles estão presos 
com estoques excedentes e baixas exportações.  
Bangladesh é o sétimo maior produtor da safra de tubérculos . Produziu 
um recorde de 1,09 milhões de toneladas (10,9 milhões de toneladas) 
no ano passado, segundo o Departamento de Extensão Agrícola (DAE).  
Com uma demanda média anual de cerca de 70 mil toneladas (7 
milhões de toneladas), o país testemunhou um excedente de cerca de 
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40 mil toneladas (4 milhões de toneladas), a maioria das quais é 
desperdiçada. 
Nem todo o excedente pode ser armazenado nas câmaras frigoríficas 
por baixa capacidade, disseram especialistas.  
Por falta de melhor aproveitamento do excedente, os agricultores não 
têm outra opção senão alimentar essas batatas ao gado, disseram os 
produtores. 
 

 
 

Estatísticas recentes de batata Bangladesh 
 
Em resposta a isso, um comitê de sete membros foi formado recentemente, 
compreendendo funcionários do Ministério da Agricultura, Ministério do 
Comércio, DAE, Instituto de Pesquisa Agrícola de Bangladesh e Corporação 
de Desenvolvimento Agrícola de Bangladesh, para promover as exportações 
de batata e explorar novos mercados no exterior.  
Kamalaranjan Das, convocador da comissão e secretário adicional do 
ministério da agricultura: 
 
“Estamos trabalhando para reduzir o sofrimento dos agricultores, examinando 
a perspectiva de exportar variedades locais. Também estamos procurando 
maneiras de fortalecer nossas instalações de laboratório para exportar batatas 
livres de doenças. ”  
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“ Apresentaremos um relatório ao ministério em breve ”. 
A Rússia e a União Europeia eram mercados potenciais para as batatas do 
Bangladesh, mas essas oportunidades terminaram em 2015-16 quando a 
Rússia encontrou doenças em batatas exportadas do Bangladesh e emitiu 
uma proibição temporária.  
O Serviço Federal Russo para Vigilância Veterinária e Fitossanitária disse que 
as batatas de Bangladesh foram infectadas por doença da podridão parda e 
traça do tubérculo da batata, já que não há laboratório padrão ou credenciado 
em Bangladesh para testar a qualidade das batatas.  
A exportação de batata do Bangladesh, a quarta maior safra de alimentos do 
mundo depois do milho, trigo e arroz, atingiu um recorde de mais de 100.000 
toneladas em 2013-14, caindo para 53.000 toneladas no ano passado. Foram 
27.811,6 toneladas até abril deste ano.  
 
Manzurul Hannan, diretor da Fundação Hortex (Fundação de Desenvolvimento 
de Exportações em Horticultura), disse que a batata processada é o futuro do 
Bangladesh.  
 
Manzurul Hannan: 
 
“Sim, nós não poderíamos aumentar nossas exportações de batata. Mas, no 
ano passado, exportamos flocos de batata e biscoitos no valor de Tk 30 lakh 
(USD 35.000) para 26 países. ” 
Hannan, também ex-diretor geral da DAE, disse que algumas empresas de 
chips e biscoitos também estão interessadas em batatas processadas e 
começaram a expandir suas capacidades.  
 
Manzurul Hannan: 
 
“Esperamos que a situação melhore dentro de um ano, enquanto os cientistas 
estão trabalhando na qualidade das batatas. Além disso, o governo também 
está prestando atenção especial a isso ”. 
Bangladesh exporta batatas para a Malásia, Sri Lanka, Benim, Vietnã, 
Canadá, Bahrein, Catar, Mianmar, Nepal, Omã, Kuwait, Brunei, Arábia 
Saudita, Emirados Árabes Unidos e Cingapura.  
 
A Rússia tem uma demanda de 2,6 milhões de toneladas de batatas por ano, 
enfrentando uma escassez de 50 mil toneladas, disseram fontes do mercado. 
Bangladesh exportou mais de 20 mil toneladas da safra para a Rússia - de 103 
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mil toneladas de batatas exportadas em 2013-14 - segundo o Ministério da 
Agricultura.  
Em 2015, a Rússia parou de importar de Bangladesh e sugeriu que o país 
atualizasse seu sistema fitossanitário, medidas de segurança para evitar o uso 
de certificados fitossanitários falsos e mantivesse a inspeção adequada nos 
portos para garantir o envio de produtos agrícolas seguros.  
A produção de batatas está aumentando gradualmente em Bangladesh, assim 
como o excedente, segundo dados do DAE.  
Shamsul Alom, vice-diretor (exportação) da ala de quarentena de plantas do 
DAE, disse que o DAE assumiu a agricultura de contato em alguns lugares, 
para atrair compradores estrangeiros.  
 
Shamsul Alom: 
 
"Se pudermos produzir batatas de boa qualidade por meio de boas práticas, os 
compradores certamente ficarão interessados" 
Kazi Munni, proprietário da Refat Enterprise e secretário-adjunto da 
Associação de Exportadores de Batata de Bangladesh, disse: “A Rússia não 
deve ser o nosso mercado-alvo, pois leva 70 dias para as batatas chegarem lá 
de navio. Devemos nos concentrar mais nos mercados da Ásia e do Oriente 
Médio. ”  
O padrão e a qualidade do produto que a União Européia e a Rússia exigem é 
muito alto e, por fim, muito caro e inviável para os agricultores de Bangladesh, 
acrescentou.  
 
Kazi Munni: 
 
“Há também uma seção de empresários desonestos que estão exportando 
produtos de baixa qualidade e criando uma imagem negativa do país. Deve 
haver diretrizes rígidas de exportação. ” 
Khawza Mia, um produtor de batatas na vila Rohobol de Shibganj Upazila, em 
Bogura, disse que conseguiu bons preços para seus produtos há dois anos.  
 
Khawza Mia: 
 
"Mas desde então, os preços vêm caindo." 
Os agricultores de Bogura cultivaram batatas em 57 mil hectares de terra este 
ano e colheram 12,82,5 mil toneladas da safra de tubérculos.  
 
Khawza Mia: 
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“Agora vendemos um quilo de batata para o Tk 10, que era de 40 Tk há dois 
anos. Se esta situação continuar, teremos que mudar para outras culturas. ” 
Fazendeiros em Munshiganj, um centro de plantação de batata no país, 
cultivaram a plantação em 38.300 hectares de terra nesta temporada, e 
obtiveram um rendimento de cerca de 13.000 toneladas.  
Sirajul Islam Mir, um agricultor da vila de Katakhali, disse que ele produziu 700 
maunds de batatas este ano. Ele vendeu um maund para Tk 310, contra um 
custo de produção de Tk 360.  
 
Sirajul Islam Mir: 
 
“Em vez de vender meus produtos, armazenei 170 maunds em minha casa 
pelo baixo preço. Mas mesmo aqueles estão apodrecendo a cada dia. Nos 
últimos quatro anos, eu contei perdas de quase 22 mil toneladas para a 
produção de batatas. ” 
Awlad Hossain, outro fazendeiro da aldeia, gastou Tk 170.000 para cultivar 
batatas no início deste ano, mas obteve apenas 130 mil Tk em troca.  
Humayun Kabir, vice-diretor do distrito DAE, disse que há 68 armazéns 
frigoríficos no distrito com capacidade de cerca de 5,5 lakh toneladas.  
 
Humayun Kabir: 
 
“Atualmente, estão mantendo cerca de quatro mil toneladas de batatas. Os 
agricultores não estão interessados em vendê-los, pois os preços de mercado 
estão baixos ”. 
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Produção de batata peruana continua 
subindo 

 
Data: 31/05/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/node/104068 
 

 
A batata é o setor mais importante na agricultura do país (Cortesia: 

Expreso) 
 

O Centro de Inovação Produtiva e Transferência Tecnológica da batata 
e outras culturas andinas informou que o setor de papel registrou 
crescimento pelo quinto ano consecutivo.  
Na porta de uma nova comemoração do Dia Nacional da Batata (30 de 
maio), Celebra Obregón Ramírez, diretora executiva da entidade, 
destacou que no ano passado, a produção e o consumo de batatas no 
Peru deram um salto. .  
Celfia Obregón Ramírez, diretora executiva: 
"Bem, passamos de uma produção de 4'766,294 toneladas por ano 
(2017) para mais de cinco milhões de toneladas (5'101,489 toneladas) 
em 2018, o que representa um aumento de 6,8%, com base nos dados 
de monitoramento da Ministério da Agricultura. "  
" O aumento da produção de papel tem como principais motivos o 
crescimento do consumo e da demanda doméstica. O setor de papel é 
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um setor que continua crescendo e aumentou a área colhida em quase 
11.000 hectares (10.837 hectares), consumimos todas as batatas que 
produzimos e, de acordo com os números de importação, ainda temos 
uma demanda reprimida de produção. nacional, o que significa que as 
batatas processadas devem ser importadas ". 
Ele argumentou que esse aumento deveria se refletir no consumo de 
batatas de peruanos, que já ultrapassariam 95 quilos per capita.  
Com base nesses números, neste ano o Peru se consolida como o 
primeiro produtor de batatas na América Latina, diferenciado pela 
qualidade de sua produção e sua biodiversidade, o que faz dele um 
produto que desperta grande expectativa, já que a batata Nos últimos 
anos, deixei de ser um produto exclusivamente alimentício para me 
tornar um insumo inovador para novas aplicações industriais, como a 
vodka, cosméticos e outras que estão sendo desenvolvidas atualmente 
no país.  
O engenheiro Obregon destacou que os atores locais e investidores do 
setor agrícola não estão tomando decisões para aproveitar o potencial 
da batata e continuam optando por importar batatas processadas da 
América do Norte e da Europa, quando sua própria agroindústria poderia 
ser desenvolvida, aumentando a produtividade. 
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Empresa alemã planeja produção de 
batatas fritas na Zâmbia e espera 

iniciar operações este ano 
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Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/german-
company-planning-french-fries-production-zambia-expects-start-
operations-year 
 

 
Espera-se que uma empresa alemã que produza batatas fritas na 

Zâmbia inicie operações este ano 
 

A empresa que produzir localmente batatas fritas ou chips de batata 
para os mercados de exportação da Zâmbia e da região deverá iniciar 
as operações este ano, disse Frank Nordman, da German Agri.  
Nordman, que também é presidente comercial da Agri na Alemanha, 
disse que a iniciativa é uma resposta direta ao crescente negócio de 
batatas na Zâmbia e na região.  
Ele estava falando quando fez uma visita de cortesia ao Embaixador da 
Zâmbia na Alemanha, Anthony Mukwita, nos escritórios da embaixada 
na Axel Springer Street, em Berlim.  
Nordman disse que sob os auspícios da German Agribusiness Alliance, 
cerca de 10 empresas alemãs e uma delegação ministerial de 7 
membros participarão da feira anual Agri Tech da Zâmbia em Chisamba, 
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de 9 a 12 de abril de 2019, também conhecida como feira Chisamba 
Agriculture.  
Ele disse que, enquanto na Zâmbia, a delegação quer se encontrar com 
o ministro da Agricultura e compartilhar sua visão para o investimento no 
país e esperar um buy-in do governo da Zâmbia.  
Nordman disse que os agricultores alemães na Zâmbia desenvolveram 
seu cultivo de batata levando à completa satisfação do mercado local e 
tornando desnecessária sua importação de fora do país.  
 
Sr. Nordman, presidente da empresa alemã Agri: 
"Podemos assegurar-lhe Vossa Excelência que somos capazes de 
abastecer totalmente o mercado da Zâmbia com batatas sem recorrer a 
fornecedores externos." 
Ele disse que para ajudar na transferência de habilidades para os 
agricultores locais, os agricultores alemães na área de Chisamba 
criaram uma instalação de treinamento que oferece cursos que incluem 
manejo agrícola, manutenção de equipamentos, operação de tratores e 
cultivo de todos os tipos de vegetais.  
Nordman disse que a Aliança do Agronegócio da Alemanha está 
agradecida pelo fato de o governo da Zâmbia ter fornecido o apoio 
necessário à instalação de treinamento, uma indicação de seu 
compromisso com o desenvolvimento do setor agrícola.  
Sob o presidente Edgar Lungu, a agricultura é apontada como um dos 
pontos de crescimento para a economia da Zâmbia. Para este efeito, um 
milhão de hectares de terra foram reservados para investidores locais e 
estrangeiros para participarem na transformação do setor agrícola.  
O embaixador Mukwita disse que a decisão empresarial alemã de se 
dirigir à Zâmbia é um testemunho de que a Zâmbia é um destino de 
investimento favorecido, em grande parte devido à sua estabilidade e 
ambiente favorável aos negócios.  
Isto é, de acordo com uma declaração emitida à mídia pelo Primeiro 
Secretário de Imprensa e Relações Públicas na embaixada da Zâmbia 
em Berlim, a alemã Kellys Kaunda. 
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Agricultores etíopes ajudam 
pesquisadores a selecionar 

variedades de batata que o mercado 
exige 
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Agricultores etíopes ajudam pesquisadores a selecionar variedades de 

batata que o mercado exige (Cortesia: CIP) 
 

A batata é importante para a segurança alimentar e uma cultura de 
rendimento na Etiópia, com elevado potencial para melhorar os meios 
de subsistência dos pequenos agricultores, que representam 83% da 
população total e detêm 95% das terras agrícolas. É amplamente 
cultivada nas áreas montanhosas e é uma das poucas commodities de 
rápido crescimento que se expandem para áreas não tradicionais.  
O International Potato Centre (CIP) tem parceria com o programa de 
melhoramento de batata do Instituto Etíope de Pesquisa Agrícola (EIAR) 
desde 1975 com o objetivo de melhorar a produtividade e lucratividade 
da batata através de pesquisa e inovação em ciência, tecnologia e 
fortalecimento de capacidade. 
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A colaboração resultou, até o momento, na liberação de cerca de 29 
variedades criadas em CIP, com resistência à praga tardia, alto 
rendimento e boas características de qualidade. Entre as variedades 
lançadas, o 'Gudene' é o mais amplamente cultivado por causa de suas 
características culinárias e resistência à requeima.  
De acordo com Gebremedhin Woldegiorgis, um criador de batata do 
Centro de Pesquisa Agrícola Holetta (HARC) da EIAR, a colaboração 
com a CIP permitiu que o programa nacional de batata da Etiópia 
obtivesse germoplasma, suporte técnico e treinamento em avaliação e 
limpeza de germoplasma, bem como financiamento. impactou 
positivamente os meios de subsistência dos produtores de batatas do 
país.  
Nos últimos cinco anos, pesquisadores da CIP e da HARC selecionaram 
os 15 melhores candidatos de variedade com base no rendimento, 
resistência à requeima e qualidade organoléptica (características como 
sabor, aparência, cheiro e consistência). Esses clones foram 
inicialmente cultivados a partir de verdadeiras sementes de batata 
importadas da sede da CIP no Peru.  
Em 2018, a seleção varietal participativa (PVS) discriminada por gênero 
pelos agricultores foi realizada para determinar qual desses clones era 
mais adequado às preferências e necessidades locais. Os 15 clones 
foram plantados no HARC juntamente com três controlos locais (as 
variedades Dagim, Gudene e Jalene).  
Famosos foram convidados a avaliar essas batatas na fase de floração, 
na colheita e 10 dias após a colheita para características organolépticas. 
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A representante feminina Aselefech Telila, presidente da associação das 
produtoras de batatas de semente melhoradas das mulheres Gudina, 

juntamente com seu vice-presidente 
 

De acordo com o pesquisador da CIP, Hirut Getinet, os critérios de 
seleção dos produtores diferiam de acordo com o gênero. Na floração, 
as agricultoras selecionaram materiais com resistência a doenças, mais 
caules por planta, caules grossos e fortes, folhas mais largas e aqueles 
com folhagem mais abundante, em ordem de importância.  
Os agricultores do sexo masculino preferiam materiais de maturação 
média, mais caules por planta, resistência a doenças e caules grossos e 
fortes. Na colheita, os três principais critérios de seleção preferidos 
foram os mesmos para homens e mulheres: alta produtividade de 
tubérculos, tamanho médio dos tubérculos e cor dos tubérculos 
(preferidos pelo mercado).  
A representante feminina Aselefech Telila, presidente da associação de 
produtores melhorados de batatas de semente das mulheres Gudina, 
juntamente com seu vice-presidente, Tewabu Diriba, e secretário, 
Belaynesh Tafa, estavam entusiasmados com o potencial de alto 
rendimento dos clones e sua resistência à doença do requeima.  
 
Aselefech Telila, presidente das mulheres Gudina: 
 
“Meu grupo considerou o número de tubérculos por planta e a aparência 
dos tubérculos - menos gemas e cor dos tubérculos.” 
Os homens que participaram da seleção varietal apreciaram a 
oportunidade de avaliar os novos clones de batata durante o estágio de 
floração e a colheita.  
 
Bedada Chala: 
 
“Espero que essas novas variedades cheguem à comunidade mais 
ampla. Os tubérculos devem ser de tamanho médio e sem rachaduras. 
Assim como as mulheres, contamos o número de tubérculos por planta 
e a cor da pele dos tubérculos. Usando esses critérios, classificamos de 
1 a 3, sendo um deles muito bom ”. 
Vivian Polar, Especialista em Gênero e Monitoramento e Avaliação para 
o Programa de Pesquisa CGIAR em Raízes, Tubérculos e Bananas 
(RTB): 
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“As preferências das mulheres por plantas resistentes a doenças e 
vigorosas, expressas nas avaliações do PVS, estavam relacionadas às 
restrições que enfrentam no acesso a insumos e equipamentos para 
controlar um surto de doença.”  
“Assim, as novas variedades resistentes a doenças e de alto rendimento 
contribuirão para maior produtividade de homens e mulheres, reduzindo 
a desigualdade de acesso desigual aos insumos que as mulheres 
enfrentam ”. 
Dois clones, CIP312920.532 e CIP312920.515, foram os mais 
freqüentemente selecionados por homens e mulheres participantes. O 
programa de melhoramento de batata EIAR planeja propor um ou 
ambos para lançamento como novas variedades, após avaliação de 
campo em múltiplos locais para estabilidade.  
No final das avaliações do PVS, os representantes dos agricultores 
reiteraram a importância da batata para a alimentação e a renda. Eles 
notaram que o rendimento da batata por unidade de área é muito maior 
do que culturas como cevada e trigo, também comumente cultivadas na 
Etiópia. Ambos os grupos expressaram otimismo de que novas 
variedades seriam liberadas dos testes, já que as variedades 
comumente plantadas no país não têm mais alto rendimento.  
 
Thiago Mendes, Criador CIP: 
 
“A seleção varietal participativa diferenciada por gênero pode ser 
considerada uma ferramenta de decisão de apoio à reprodução para a 
seleção de materiais que atendam às preferências do usuário final, 
aumentando potencialmente a adoção de novas variedades.” 
Thiago Mendes acrescentou que os candidatos selecionados através do 
PVS têm o potencial de melhorar a produtividade dos agricultores em 
40% em relação à variedade mais cultivada atualmente, Gudene, porque 
eles têm maior resistência à requeima, que ameaça a produção de todos 
os produtores de batata do país. 
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A região de Arequipa, no Peru, quer 
aumentar sua produção de batata 

 
Data: 29/05/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/arequipa-region-
peru-looking-increase-its-potato-production 
 

 
Agricultores de batata na região de Arequipa, no sudoeste do Peru, 

estão se preparando para celebrar o Dia Nacional da Batata (Cortesia: 
Andina) 

 
Mais de 8.000 hectares de batata são plantados na região de Arequipa, 
no Peru, especialmente nos setores do Vale do Tambo, Majes e 
Arequipa, uma extensão que deve aumentar com um planejamento 
agrícola adequado, informou o gerente regional de Agricultura, Jaime 
Huerta. Astorga  
O responsável explicou que, durante meses, técnicos especializados do 
Ministério da Agricultura e da Irrigação e da Gestão Regional da 
Agricultura levantaram um diagnóstico sobre a intenção de semear os 
agricultores da região. Esta informação permitirá evitar uma 
superprodução do tubérculo, bem como aumentar seus hectares de 
cultivo de acordo com a demanda. 
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Os resultados da pesquisa serão conhecidos no âmbito das atividades 
do Dia Nacional da Batata, que é comemorado em 30 de maio, data 
para a qual foram programadas diversas atividades.  
Quanto à produção de batata por hectare, Jaime Huerta, disse que varia 
de 35 a 40 toneladas por hectare, no entanto, ele indicou que existem 
algumas áreas onde a produção é maior, situação que se espera 
padronizar no curto prazo, e assim aumentar a produção anual de 
tubérculos na região.  
Na região de Arequipa, as variedades de batata mais cultivadas são: 
Única, Perricholi, Canchán, Serranita e Tomasa Tito Condemayta.  
Jaime Huerta também indicou que eles estão promovendo o consumo 
de batata durante a infância para ajudar a combater a anemia, uma vez 
que os especialistas apontam que o tubérculo contém carboidratos que 
ajudam a reduzir a doença. 
 

 
Na região de Arequipa, as variedades de batata mais cultivadas são: 

Única, Perricholi, Canchán, Serranita e Tomasa Tito Condemayta. 
(Cortesia: Andina) 

 
Em relação ao consumo per capita de batatas na região de Arequipa, o 
funcionário informou que aumentou para 40 quilos por ano. Em 2017 o 
consumo foi de 35 quilos e em 2001 uma pessoa consumiu 21 quilos por 
ano. Em outros países do mundo, o consumo é de 80 a 110 quilos por 
ano.  
Finalmente, foi relatado que a produção anual de batatas na região de 
Arequipa é de quase 300.000 toneladas, 80% das quais são para 
consumo local e 20% são comercializadas em outras regiões do sul. 


