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Colheita da batata avança para 93% 
no Paraná 

 
Data: 21/08/2019 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/240944-colheita-
da-batata-avanca-para-93-no-parana.html#.XWmB2S5Kjcd 
 
A Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná divulgou, por 
meio do Departamento de Economia Rural (Deral), seu o relatório de 
plantio, colheita e comercialização das principais safras do estado. 
Os números divulgados sinalizam que 93% da segunda safra de batata já 
foi colhida na região. Do restante, 76% está em fase de maturação e 24% 
segue em maturação.  
Desta safra, 68% estão em condições boas, 19% em condições médias e 
apenas 13% apresentaram condições ruins. 
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Batata: Mesmo com recuo, preço se 
mantém em altos patamares 

 
Data: 23/08/2019 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/241238-batata-
mesmo-com-recuo-preco-se-mantem-em-altos-
patamares.html#.XWl_QS5Kjcd 
 
Nesta penúltima semana de agosto (19 a 23/08) a batata padrão ágata 
especial se desvalorizou. A maior queda foi no atacado carioca: R$ 
106,77/sc de 50 kg (-15,37%), seguido pelos mercados de Belo Horizonte 
(MG) e São Paulo (SP): R$ 105,98/sc (-12,05%) e R$ 120,36/sc (-9,49%), 
respectivamente. O motivodo recuo é a intensificação da safra de inverno 
aliada à elevada produtividade em locais como Vargem Grande do Sul 
(SP). A queda poderia ser maior caso todos os produtores estivessem 
colhendo, no entanto, muitos deles – do Sudoeste Paulista e Cristalina 
(GO), por exemplo – estão em intervalo. Houve, também, maior oferta de 
batata asterix – proveniente principalmente de regiões mineiras, como 
Bom Repouso e Senador Amaral, além de Vargem Grande do Sul, de 
acordo com os colaboradores do Hortifruti/Cepea. No Rio de Janeiro (RJ), 
esta variedade foi negociada por R$ 121,30/sc (-33,23%: é a maior queda 
entre os atacados acompanhados). Apesar de os valores serem históricos 
para o período (considerando o mês de agosto, são os maiores desde 
2004), a tendência para as próximas semanas é de novas quedas nas 
cotações, pois a safra de inverno deve se intensificar ainda mais. 
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Curitiba sedia o maior festival de 
batata frita do mundo 

 
Data: 29/08/2019 
 
Disponível em: https://xvcuritiba.com.br/curitiba-sedia-o-maior-festival-
de-batata-frita-do-mundo/ 
 

 
 

Serão oito horas de consumo livre de batatas fritas e espetinhos gourmet 
 
Os fãs de batata frita não podem perder a terceira edição do Open 
Freetas®, o maior festival de batata fritas do Brasil. Nessa edição, a 
iguaria vem acompanhada de espetinhos gourmet. De acordo com o 
idealizador do evento, Igor Bueno, são esperadas mais de 1500 pessoas e 
durante oito horas serão ofertadas três toneladas de batatas e uma 
tonelada de carne. 
“Essa é a terceira edição de um evento que foi sucesso em suas edições 
anteriores. A repercussão foi tão grande, que pessoas de mais de 30 
países entraram em contato conosco, provando que batata frita é uma 
paixão mundial”, afirma Bueno. 
O Open Freetas® conta ainda com estrutura exclusiva para crianças, 
ofertando espaço kids, para que os pais fiquem despreocupados e possam 
curtir o festival enquanto as crianças brincam acompanhadas por 
monitores altamente treinados, além de participarem de um workshop 
culinário infantil. 
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Também durante a programação, acontece a 1ª Edição do Freetas® 
Comedy Cup. 
“Durante seis horas, humoristas se revezam no palco, levando aos 
participantes do Freetas® um verdadeiro show de stand up comedy. É 
uma chance que estamos dando para que novos humoristas sejam 
revelados e despontem nacionalmente. Os cinco melhores humoristas, de 
acordo com a escolha do público, recebem premiação ao final do evento e 
podem ser contratados para os próximos eventos que iremos promover”, 
declara Bueno. 
O Open Freetas® acontece no próximo dia 15 de setembro, domingo, a 
partir do meio-dia, no Clube Três Marias – Av. Três Marias, 274 – São 
Braz. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site 
https://tinyurl.com/openfreetaseespetinho ou no dia e local do evento. 

 
Maçãs, batatas fritas? Alimentos que 

parecem vegetarianos, só que não 

 
Data: 23/08/2019 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1309086/macas-batatas-
fritas-alimentos-que-parecem-vegetarianos-so-que-nao 
 
Problemas em digerir carne, de saúde até motivos filosóficos, são várias 
os motivos que levam as pessoas a tornarem-se vegetarianas. Outras vão 
ainda mais além e resolvem eliminar qualquer alimento de origem animal – 
incluindo ovos, leite e derivados e até mel. 
ara quem segue uma dieta vegetariana, ter em atenção os rótulos e 
composições químicas dos alimentos é algo fundamental. O problema é 
quando os rótulos não são assim tão claros, ou quando os produtores 
incluem algum ingrediente ‘secreto’ de origem animal. 
Não seja enganado por alimentos supostamente vegetarianos ou vegan, 
mas que contêm componentes de origem animal, eis uma lista com 
alimentos potencialmente ‘perigosos’: 
 
Maçãs 
Sabe aquelas maçãs lindas e cheias de brilho que compra no 
supermercado? Já lhe pareceu que parecem enceradas? Pois, não é 
impressão sua. As maçãs produzem uma cera natural que retém a 
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humidade da fruta. Depois de serem colhidas, são lavadas, e essa 
lavagem também remove a cera natural. Então, a fruta é coberta com uma 
outra cera, que pode ser feita à base de carnaúba, candelilha ou de goma-
laca. Esta última é um subproduto de uma resina fabricada por um 
besouroque vive na região da Índia e da Tailândia. Quem não come mel de 
abelha também não vai querer comer uma resina produzida por um 
besouro, certo? Infelizmente, os distribuidores de maçãs não costumam 
ser específicos sobre o tipo de cera utilizado (muitas vezes, aliás, nem 
sabem qual cera o produtor usou). A melhor forma de se precaver, nesse 
caso, é comprar as maçãs diretamente de um produtor local, que vai poder 
consumir antes de ser encerado. 
 
Batatas fritas 
Para ficarem macias por dentro e crocantes por fora, as batatas fritas – 
aquelas que são compradas congeladas no supermercado – passam por 
um complexo processo que envolve alguns químicos. Uma dessas 
substâncias pode ser gordura bovina. Antes de serem congeladas, as 
batatas são pré-fritas, algumas vezes, em banha. Para ter certeza de que 
as batatas que consome são 100% ‘vegan friendly’, compre-as ‘in natura’. 
 
Açúcar branco 
O processo de refinação do açúcar de cana inclui a passagem do produto 
por um tipo de carvão que pode ser feito de ossos. Se, por um lado, não 
permanece traço algum do tal carvão no açúcar em si, o facto é que o 
processo não é de todo ‘veggie friendly’. Ou seja, é algo que deveria ser 
evitado por vegetarianos e veganos. Como alternativa, há o açúcar de 
beterraba e também o mascavado, que não passam por esse processo de 
refinação. 
 
Alimentos vermelhos 
Gelatinas, pastilhas e até aquele delicioso bolo red velvet podem conter 
traços de animal. Isso porque o corante de alimentos E120, também 
conhecido como carmim, ácido carmínico ou vermelho natural #4, é 
extraído do exoesqueleto da fémea da cochonilha, um inseto. Esse 
corante, por não ser tóxico, também é usado em batons, vestuário e até 
em cápsulas de medicamentos. Se uma embalagem trouxer a mensagem 
de que o produto é feito com ‘corantes naturais’, desconfie que é produzido 
a partir das fémeas de besouros, já que os demais corantes vermelhos são 
feitos sinteticamente. 
 
Bebidas alcoólicas 
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O processo de filtragem da cerveja pode ser feito com produtos que 
derivam das bexigas natatórias dos peixes, dos caranguejos ou com 
gelatina (derivada de tutano de boi). Esses produtos coletam as leveduras 
e clareiam a cerveja para que esta não fique meio leitosa. Normalmente, 
esses produtos não ficam na bebida, mas é o mesmo caso do açúcar, que 
tem um processo não vegano ou vegetariano. 
Outra bebida que pode conter traços de animais é o vinho, pois os 
mesmos produtos citados anteriormente podem ser usados para remover 
os taninos. A boa notícia para os amantes do vinho é que, agora, a maioria 
dessas bebidas já não é produzida com esses derivados de animais. 

 
Auto-suficiência alimentar é falácia, 

Moçambique continua importar 
miudezas, ovos, batatas, hortícolas, 

arroz, chá até milho 

 
Data: 22/08/2019 
 
Disponível em: http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-
themadefundo/69066-auto-suficiencia-alimentar-e-falacia-mocambique-
continua-importar-miudezas-ovos-batatas-horticolas-arroz-cha-ate-milho 
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Contrariando o discurso oficial de auto-suficiência alimentar em 
Moçambique as estatísticas de Comércio Externo revelam que durante o 
ano passado as importações agrícolas cresceram 26,6 por cento, com 
destaque para a aquisição no estrangeiro de miudezas, ovos, batatas, 
hortícolas, arroz, chá e até milho. No sentido contrário o INE alerta para a 
“alta dependência e pouca diversificação das exportações” que continuam 
dominadas pelo carvão mineral e o alumínio. 
As estatísticas de Comércio Externo em 2018, analisadas pelo @Verdade, 
desmentem toda a retórica de diversificação da economia moçambicana 
os principais grupos de bens exportados foram Combustíveis Minerais 
(onde pertence o carvão mineral coque) no valor de 2,3 biliões de dólares 
norte-americanos, correspondentes a 46 por cento, e Metais Comuns 
(onde esta inserido o alumínio) com 1,4 bilião de dólares, representando 
26.9 por cento de todas exportações. “Este grupo de produtos totaliza 72,9 
por cento dos bens vendidos ao exterior, facto que indicia alta 
dependência e pouca diversificação das exportações”, assinala o 
documento do Instituto Nacional de Estatística (INE) tornado público esta 
semana. 
“Relativamente aos grupos de produtos tradicionais que têm-se revelado 
cada vez menos representativos nos últimos anos, face ao surgimento dos 
recursos minerais de grande valor de exportação, destaca-se o grupo de 
produtos alimentares com 208.5 milhões de dólares correspondentes a 4,2 
por cento (face ao crescimento de 154,8 por cento) e produtos agrícolas 
com 4,1 por cento (decréscimo de 6,4 por cento)”, indicam as estatísticas 
de Comércio Externo em 2018 analisadas pelo @Verdade. 
O INE destacou, dos 130 países que receberam bens provenientes de 
Moçambique, o principal destino foi a Índia (27,3 por cento), seguido pela 
África do Sul (17,4 por cento), os Países Baixos (12,2 por cento), a China 
(4,8 por cento) e Singapura (4,6 por cento). 
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No que a importação diz respeito o @Verdade apurou que os principais 
grupos de bens importados foram os Combustíveis Minerais com um valor 
de 1,6 bilião de dólares, correspondentes a 23,1 por cento, Máquinas e 
Aparelhos com 1,3 bilião de dólares e produtos agrícolas com 872,6 
milhões dólares. A importação de produtos agrícolas cresceu 26,6 por 
cento, comparativamente aos 688,9 milhões de dólares de 2017. 
 
Saldo da balança comercial com défice em 1,93 biliões de dólares em 
2018 
Preocupante é o rol de produtos cuja importação deveria estar a reduzir, a 
julgar pelos discursos triunfalista de aumento da produção alimentar 
nacional. O @Verdade descortinou que no ano passado foram gastos 13,4 
milhões de dólares na importação de carnes e miudezas comestíveis de 
aves, comparativamente aos 8,9 gastos em 2017. Com a importação de 
ovos foram gastos 9,6 milhões, comparativamente aos 6 milhões de 
dólares do ano anterior. Na importação da batata foram gastos 19,5 
milhões de dólares em 2018, quase o dobro dos 10,7 milhões de 2017. 
Importou-se 20,5 milhões de dólares em hortículas, contra 11,1 do ano 
anterior. Até chá e milho continuam a ser importados, tendo em 2018 
Moçambique gasto 4,3 milhões e 41,5 milhões de dólares, 
respectivamente. 
O @Verdade apurou que a África do Sul continua a ser o principal 
fornecedor de Moçambique (27,8 por cento), seguido pela China (11,5 por 
cento), os Emiratos Árabes Unidos (7,5 por cento), os Países Baixos (7,5 
por cento) e a Índia (7,1 por cento). 
Em 2018, foram transaccionados bens com o exterior no valor total de 
11,95 biliões de dólares contra os 10,47 biliões de dólares registados em 
2017, “contudo, essa cifra ainda permaneceu abaixo dos níveis mais altos 
atingidos nos anos 2013 (14,12 biliões de dólares) e 2014 (13,47 biliões de 
dólares)”, indicou o INE. 
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As estatísticas de Comércio Externo mostram ainda que o saldo da 
balança comercial em 2018 deteriorou-se em 911,7 milhões de dólares, 
situando o défice em 1,93 biliões de dólares no ano 2018, contra os 
anteriores 1,02 biliões de dólares norte-americanos em 2017 (o valor mais 
favorável de sempre). 
O @Verdade apurou que este défice da balança comercial pesou na 
balança de pagamentos do Banco de Moçambique que em 2018 teve um 
défice de 4,3 biliões de dólares norte-americanos, comparativamente aos 
2,6 biliões de défice da Conta Corrente do ano anterior. 
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Produtores de batata de Nakuru 
disseram para comprar sementes 

certificadas para impulsionar o 
comércio 

Data: 08/08/2019 
 
Disponível em: https://mobile.nation.co.ke/counties/nakuru/Nakuru-
potato-farmers-told-to-buy-certified-seeds-to-boost-trade/3112268-
5237726-kep3phz/index.html 
 

 
Comerciantes descarregando sacos de 50 kg de batatas de um trator no 
centro comercial Equator, no Condado de Baringo. Mais comerciantes 
cumpriram a diretiva do governo para embalar os produtos nas sacolas 
de 50 kg recomendadas. FOTO | FRANCIS MUREITHI | GRUPO DE 
MÍDIA NAÇÃO 
 
A falta de sementes certificadas e más estratégias de marketing continuam 
prejudicando o lucrativo comércio de batata no condado de Nakuru. 
Nakuru é o segundo maior produtor da colheita no Quênia, depois do 
Condado de Nyandarua. 
Em Nakuru, existem cerca de 20.000 agricultores plantando batatas em 
mais de 38.000 acres de terra, com uma produção total de 160.000 
toneladas de variedades variadas sendo cultivadas. 
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DESAFIOS 
Em uma tentativa de enfrentar esses desafios, o Conselho Nacional de 
Batata do Quênia (NPCK) lançou uma campanha para oferecer dicas de 
marketing aos agricultores, apelidadas de estratégias de marketing 
Business to Business (B2B). 
A abordagem busca criar vínculos diretos entre agricultores e compradores 
de batata. 
Falando durante um Fórum de Marketing de Batata em Nakuru na quarta-
feira, o diretor-presidente do Conselho Nacional de Batata do Quênia, 
Wachira Kaguongo, pediu aos agricultores que comprem as sementes 
certas, se esperam ter uma vantagem competitiva no mercado. 
"A qualidade das sementes de batata é crítica, porque as sementes ruins 
fornecerão baixos rendimentos e isso não lhe trará um bom dinheiro no 
mercado", disse Kaguongo. 
O chefe do NPCK garantiu aos agricultores que sua organização estava 
trabalhando em estreita colaboração com o departamento agrícola do 
Condado de Nakuru e os Serviços de Inspeção de Saúde no Quênia 
(Kephis) para desenvolver variedades resistentes a doenças de alto 
rendimento para melhorar a produtividade e a renda dos agricultores. 
 
EMBALAGEM 
O executivo do condado responsável pela Agricultura, Imaculada Njuthe 
Maina, elogiou os esforços feitos pelo NPCK para ajudar os agricultores e 
comerciantes da região.   
"A batata é uma das principais culturas do condado de Nakuru e a unidade 
dedicada está comprometida em garantir que os agricultores obtenham 
mais, aplicando medidas rigorosas na embalagem e fornecimento de 
sementes certificadas para os agricultores", disse Maina. 
Ela disse que, devido à falta de informações, muitos agricultores locais não 
estavam cientes de que existem muitas variedades de batata além do 
shangi popular . 
"Estou feliz que a NPCK esteja trabalhando em estreita colaboração com o 
governo do condado para ajudar agricultores e comerciantes a se reunir e 
trocar idéias sobre os novos regulamentos que os ajudariam a penetrar no 
mercado e a vender seus produtos pelos preços recomendados", disse 
Maina. 
Joseph Kinyanjui, um pequeno produtor de batata em Nakuru, disse que a 
nova abordagem do governo do condado e de outras partes interessadas 
da batata ajudaria os agricultores a obter mais renda. 
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EXPLORAÇÃO 
“Esta é agora uma situação em que todos saem ganhando, pois tanto os 
comerciantes quanto os agricultores colhem o suor, pois não haverá mais 
exploração. As partes interessadas serão orientadas pelos regulamentos e 
termos e condições estabelecidos no contrato ”, afirmou Kinyanjui. 
Winnie Kagendo, uma trader, disse que a abordagem reduziria o tempo 
gasto pelos traders para procurar os produtos nas fazendas. 
 "Com esse tipo de arranjo, seria fácil acessar os produtos nas fazendas, 
pois estaremos lidando com agricultores específicos", disse Kagendo. 
Ela elogiou o conselho da batata pela iniciativa dizendo: "os processadores 
seriam capazes de obter variedades que estão em demanda". 
Kaguongo pediu aos agricultores que usem a plataforma 'Viazi Soko' do 
NPCK para desenvolver novos vínculos com outras partes interessadas ao 
longo da cadeia de valor da batata, dizendo que isso abrirá mais 
mercados. 
O conselho nacional da batata lançou um programa semelhante em outros 
municípios produtores de batata de Meru, Uasin Gishu e Nyandarua para 
aumentar a produção em todo o país. 
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Parceiro do World Potato Congress 
Inc da Associação Africana de Batata 

na conferência trienal em Kigali, 
Ruanda 

Data: 30/08/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/world-potato-
congress-inc-partner-african-potato-association-triennial-conference-
kigali 
 

 
O Presidente do Congresso Mundial da Batata, Romain Cools 
 
Durante sua apresentação na abertura oficial do 11º Congresso Africano 
de Batata em Kigali, Ruanda, o Presidente do Congresso Mundial de 
Batata Romain Cools anunciou o esforço contínuo de sua organização 
para ser um parceiro do setor africano de batata.  
O Presidente Cools ilustrou essa declaração referindo-se ao papel ativo 
dos especialistas africanos em batata na organização global da WPC: 
Dr. A. Jooste, da África do Sul, e B. Lemaga, da CIP, que são membros 
do Comitê Consultivo Internacional da WPC e também diretor da WPC, 
Dr. Peter VanderZaag, um amigo de longa data do setor de batata 
africano.  
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O presidente Cools apontou o novo plano estratégico do WPC, que não 
diferencia mais as economias desenvolvidas e as emergentes, mas 
pretende se tornar uma organização de rede de primeira linha para 
todos os profissionais da batata ativos no setor da batata em todo o 
mundo.  
 
Ele expressou sua esperança de que o passo em direção a mais 
parcerias público / privadas também possa levar a projetos de batata 
mais bem-sucedidos na África Subsaariana. 
Ele pediu ao setor global da batata apoio para o desenvolvimento de 
cadeias de valor da batata nessa região, sabendo que existem 
investimentos financeiros disponíveis.  
 
Romain Cools: 
 
"O elo entre esses projetos e os possíveis investidores é o que precisamos 
realizar." 
O próximo Congresso Mundial da Batata será realizado em Dublin, Irlanda, 
de 31 de maio a 4 de junho de 2021 e a Romain Cools garantiu que o 
WPC e o comitê organizador local da Irlanda se comprometeram a 
desenvolver um programa de parceria público / privada na África e em 
outras regiões emergentes durante o próximo ano. 
 

 
Este roteiro foi lançado durante um workshop bem-sucedido do WPC na 
conferência da APA. Mais de 70 participantes de todos os segmentos da 
cadeia de valor da batata desenvolveram propostas, ferramentas para 
eliminar possíveis restrições e novas idéias sobre o papel das autoridades 
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públicas, agricultores, institutos de pesquisa e setor privado na criação de 
cadeias de valor de batata bem-sucedidas.  
Essas propostas serão elaboradas em um roteiro, liderado pela ONG 
irlandesa VITA, em estreita colaboração com todas as partes interessadas.  
Durante um workshop no WPC na Irlanda, este documento será finalizado 
na Declaração de Dublin, a ser apresentada na cerimônia de encerramento 
do Congresso de 2021. 

 
Começa a temporada de colheita da 

batata Avebe 

Data: 29/08/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/avebe-potato-
harvesting-season-starts 

 

 
Após uma temporada de cultivo imprevisível, os locais de produção da 
Avebe começaram novamente. 
 
As primeiras batatas estão prontas para serem entregues nos locais de 
Gasselternijveen (NL) e Dallmin (Alemanha).  
Os outros locais de produção em Ter Apelkanaal e no Lüchow alemão 
seguirão em breve. Nas proximidades dos locais alemães, a cooperação 
também tem membros afiliados cujas batatas serão processadas.  



13/2019 

Avebe está assumindo um menor rendimento de amido quando 
comparado com a média dos últimos anos. No entanto, os resultados 
finais da colheita não podem ser determinados com precisão neste 
momento.  
Arjan de Rooij, Diretor Agri da Avebe: 
 
“As condições de cultivo variaram bastante entre nossos produtores. 
Regionalmente, houve diferenças consideráveis em termos de 
precipitação nas últimas semanas. ”  
“Todos os produtores tiveram que lidar com a seca e as altas 
temperaturas na segunda quinzena de julho, mas as diferenças nas 
chuvas e se irrigaram ou não. faça a diferença entre as várias parcelas. ”  
“Estamos vendo parcelas em que o crescimento parou, mas também um 
grande número de parcelas que ainda oferecem potencial. Os meses de 
agosto e setembro ainda são meses importantes de crescimento, que 
podem influenciar a colheita total. ” 
O início da temporada de colheita está alinhado com outros anos e 
continuará até meados de abril de 2020. Durante esse período, as 
batatas derivadas de cerca de 2300 membros holandeses e alemães 
serão processadas em amido e proteína de batata.  
Por sua vez, esses ingredientes são processados por nossos clientes 
em alimentos, aplicações industriais e ração animal. 
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Onze novas variedades de batata 
aprovadas para cultivo comercial no 

Paquistão 

Data: 28/08/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/eleven-new-
potato-varieties-approved-commercial-cultivation-pakistan 

 

 
Foto de grupo tirada na reunião do Comitê de Avaliação de Variedades 
(VEC) do Conselho de Pesquisa Agrícola do Paquistão (PARC) em 
Islamabad, Paquistão (Cortesia: Bari Traders) 
 
O Comitê de Avaliação de Variedades (VEC) do Conselho de Pesquisa 
Agrícola do Paquistão (PARC) recomendou 11 novas variedades de 
batata para cultivo comercial no Paquistão.  
O comitê se reuniu na segunda-feira, 22 de agosto, em Islamabad, no 
Paquistão Agriculture Research Council (PARC), com o presidente do 
PARC, Muhammad Ayub Chaudhry, na presidência e aprovou as 
variedades de batata para cultivo comercial.  
Vinte e quatro variedades de batata foram apresentadas ao comitê para 
aprovação, das quais 11 foram recomendadas para cultivo comercial no 
Paquistão.  
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Falando na ocasião, o Presidente PARC destacou o papel do PARC no 
processo de avaliação de variedades e seu lançamento.  
Ele também enfatizou que o setor privado deveria compartilhar 
conhecimento com os cientistas do PARC para a melhoria do setor 
agrícola do país.  
O presidente do PARC apreciou o papel de coordenação e confiança do 
PARC no sistema e instou a importância da auto-suficiência na 
produção local de batata de semente para reduzir o volume de 
importações juntamente com a agregação de valor.  
Dr. Abdul Ghafoor, Membro da Divisão de Ciências Vegetais, apreciou a 
tendência da pesquisa local e da contribuição de empresas privadas de 
sementes no setor de sementes do país.  
Ele esclareceu o objetivo da VEC de fornecer batatas de semente de 
qualidade aos produtores e informou que foram apresentadas cerca de 
vinte e quatro variedades de batata, das quais 11 são recomendadas 
para cultivo comercial no país.  
Os membros do VEC também apreciaram o papel do PARC e 
coordenador em particular na convocação da 3ª reunião do VEC e 
também apreciaram seu interesse em pesquisa e desenvolvimento. 
 
A Bari Traders, os representantes da HZPC no Paquistão, informaram ao 
PotatoPro que quatro variedades HZPC estavam entre as 11 novas 
variedades aprovadas: Sababa, Alverstone Russet , Hermosa e Allison . 
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Alverstone Russet 
 

 
Allison 
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Agricultores da Tasmânia aceitaram a 
mais recente oferta de preços da 

Simplot 

Data: 28/08/2019 
 
Disponível em: https://www.potatopro.com/news/2019/tasmanian-
potato-farmers-accepted-simplots-latest-price-offer 
 

 
Nathan Richardson, Presidente do Conselho de Vegetais da Associação 

de Agricultores e Pastores da Tasmânia (TFGA). 
 
Mais de 80 cultivadores de batata na Tasmânia, na Austrália, sentiram 
alívio ao receber a segunda oferta da Simplot pelo processamento de 
batatas, diz Nathan Richardson, presidente do Conselho de Vegetais da 
Associação de Agricultores e Granjeiros da Tasmânia (TFGA).  
A oferta foi proposta em uma reunião em Deloariane na noite de terça-
feira e prevê um aumento de AU $ 35 por tonelada para todas as 
variedades de batatas na próxima temporada e um aumento mínimo de 
AU $ 10 por tonelada no próximo ano.  
A primeira oferta da Simplot de um aumento de US $ 20 por tonelada foi 
revertida pelos produtores em julho.  
 
Nathan Richardson: 
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“Há muitos produtores por aí que simplesmente não estavam ganhando 
dinheiro com batatas.”  
“Esse aumento não significa que eles poderão comprar a fazenda ao 
lado, mas o que isso significa é que eles têm a capacidade de planejar 
onde quero ir”. 
“O que isso significa é que mantém um pouco de moral, e isso é muito 
importante. O principal é que aliviou um pouco de pressão. ” 
Nathan Richardson disse que os produtores calcularam inicialmente um 
aumento de US $ 70 por tonelada nos próximos dois anos.  
 
Nathan Richardson: 
 
“Teremos 60% disso e, como comitê do setor, produtor ou de 
negociação, você nunca conseguirá exatamente o que deseja.”  
“Uma parte muito importante da cadeia de suprimentos reconheceu que 
precisamos manter a lucratividade em o portão da fazenda porque até 
ontem (terça-feira) à tarde a indústria realmente estava à beira das 
facas.”  
“Este é um passo na direção certa. Coloca tudo para dormir? Não." 
Ele disse que o comitê de produtores tem um forte relacionamento com 
a Simplot. 


